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АЛЕКСАНДАР БУГАРСКИ: ПИОНИР АКАДЕМИЗМА У БЕОГРАДУ

АПСТРАКТ: Предмет истраживања аутора овог рада су живот и дело архитекте Алек-
сандра Бугарског у Београду. Основни документ за упознавање градитељског опуса 
Александра Бугарског је његов Аутограф, који се налази у Архиву САНУ (сл. 1а, 1б, 1ц). 
Из овог документа се види да је Бугарски у Србију дошао као формирани архитекта, об-
разован у престижним школама Европе, да је био стручњак са дугогодишњом праксом, 
значајан дворски архитекта са јасно изграђеном концепцијом и академским приступом 
раду, и да је његова делатност углавном била везана за Београд. Бугарски је без сумње 
био један од најплоднијих архитеката у Београду у XIX веку и  знатно је допринео да овај 
град  прерасте свој оријентални карактер. Са становишта досадашњих истраживања 
на пољу српске архитектуре XIX века, циљ аутора рада је тумачење феноменолошких и 
морфолошких аспеката дела Александра Бугарског на простору Београда, која потичу 
из периода процвата академизма у  XIX веку.   

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Александар Бугарски, Београд, архитектура академизма, XIX век у 
Србији

ALEKSANDAR BUGARSKI: A PIONEER OF ACADEMISM IN BELGRADE

ABSTRACT: The author of the study seeks to explore the life and work of the architect Aleksandar 
Bugarski in Belgrade. The basic document for the study of the architectural oeuvre of Aleksandar 
Bugarski is his piece of writing titled Autograph, held by the Archives of the Serbian Academy of 
Sciences and Arts (Figs. 1a, 1b, 1c). This document reveals that Bugarski came in Serbia as an established 
architect, educated at prestigious European schools; that he was an experienced expert, a prominent 
court architect relying on a clear concept and an academic approach to work, and that his activity was 
mostly related to Belgrade. Bugarski was undoubtedly one of the most prolific architects in Belgrade 
in the 19th century and he significantly contributed to the process through which Belgrade outgrew its 
Oriental character. Relying on the previous research on Serbian architecture in the 19th century, the 
author seeks to interpret the phenomenological and morphological aspects of the works of Aleksandar 
Bugarski in the territory of Belgrade, which date from the period of Academism’s flourishing in the 19th 
century.
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ПРОЦВАТ АКАДЕМИЗМА У СРБИЈИ 
Александар Бугарски, архитекта који 

је пионирски ступио у академску тран- 
сформацију руха главних београдских 
улица у  XIX веку, запамћен је као идејни 
творац неких најзначајнијих градитељских 
остварења у престоници – Старог двора 
(данашње Скупштине града Београда) и 
Народног позоришта.

Градитељска активност у Београду је у 
XIX веку била  условљена друштвеним и 
материјалним положајем имућних грађа-
на (наручилаца), док су секундарни  били 
лични укус и ужа естетска интересовања 
самих градитеља. Потреба за репрезен-
тацијом и за уважавањем грађевинских 
норми применом академског приступа у 
подизању  стамбених јединица обележила 
је архитектуру приватних зграда у Србији 
током друге половине XIX века.1 Са раз-
војем нових грађевинских типова и ур-
банистичком трансформацијом градова 
расте и квалитет живота у Србији у XIX 
веку.2 

Због стратегијског положаја који је 
узроковао честа ратна разарања, у Бео-
граду није могао да постоји континуи-
тет у архитектури. Прве зграде  биле  су 
подигнуте у духу оријенталне градске 
архитектуре, са доксатима, еркерима и 
дубоким стрехама, а тек  по  учвршћењу  
аутократске власти кнеза Милоша Обре-

1 Александар Кадијевић, Естетика архитектуре 
академизма (Београд: Грађевинска књига, 2005), 
191–236. У даљем тексту (Кадијевић, Естетика 
архитектуре академизма).

2 Александар Кадијевић, „Архитектура - оквир 
приватног живота у српским земљама од почетка 
19. века до Првог светског рата“, у Приватни живот 
код Срба у деветнаестом веку, ур. Ана Столић, 
Ненад Макуљевић (Београд: Clio,  2006),  245. 

новића 1833. године, поступно долази до 
све већег угледања  на средњоевропске 
архитектонске узоре.3 У периоду од 1834. 
до 1835. године,  према плановима Цветка 
Рајовића и Франца Јанкеа, подигнута је 
Ђумрукана, која је  симетрично решеном 
основом и скромном фасадном пласти-
ком била прва зграда у Србији изграђена 
у духу  класицизма.4 Налажењем узора у 
средњоевропској архитектури започео је 
процес еманципације од, до тада устаље-
них, оријенталних модела грађења, што је 
у градитељству Србије означено као поче-
так европеизације.5 У периоду од 1830. до 
1850. године,  у српском градитељству су  
преовладавала класицистичка схватања, 
пре свега у сакралној архитектури, да би 
средином века дошло до успона романти-
чарског историзма, када је српска грађан-
ска класа била спремна да се идеолошки 
одреди.6 Романтичарске тежње  су доми-
нирале до седамдесетих година XIX  века, 
а напредне идеје, у смислу напуштања ро-
мантизма,  присутне су тек крајем седме 
деценије. Осамдесетих година је српско 
градитељство добило чвршће основе и 
нове генерације архитеката школованих 

3 Бранко Вујовић, Уметност обновљене Србије 1791–
1848 (Београд: Просвета, РЗЗСК, 1986), 144.

4 Ibid., 146.
5 Александар Кадијевић, „Архитектура и урбанизам у 

Србији од 1854–1904“, у  Наука и техника у Србији 
друге половине 19. века (1854-1904), ур. Тодор И. 
Подгорац (Крагујевац: Универзитет у Крагујевцу,  
1998),  263. У даљем тексту (Кадијевић, „Архитектура 
и урбанизам“).

6 Александар Кадијевић, Један век тражења  на-
ционалног стила у српској архитектури: средина 
XIX– средина  XX века  (Београд: Грађевинска књига, 
1997), 13. У даљем тексту (Кадијевић, Један век тра-
жења).
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у Србији и иностранству.7 Романтичар-
ски мотиви су се испољили  на приватним 
зградама, а примери ренесансе се седам- 
десетих година налазе  на приватним  и, 
готово по правилу, увек на државним 
зградама пројектованим у Министарству 
грађевина,8 које је проистекло из Главне 
управе грађевина  1863. године.9 

У XIX веку, велики број дипломираних 
инжењера10 из Србије, ради  унапређења  
знања и наставка студија, одлази на ев-
ропске техничке школе, политехнике и 
уметничке академије.11 У Европи, у дру-
гој половини XIX века преовладава ис-
торицистички приступ, као конгломерат 
облика и особености опредељен у исто-
рицизам, односно еклектицизам,12 који 

7 Богдан Несторовић, Архитектура Србије у XIX 
веку (Београд: Арт Прес, 2006), 262. У даљем тексту 
(Несторовић, Архитектура Србије).

8 Техничким пословима изградње и комуналним 
уређењем Београда  бавило се Грађевинско 
одељење при Министарству унутрашњих дела,  
које је формирано 1851. године. Крајем  педесетих 
година XIX века основана је посебна Главна управа 
грађевина, из које је настало Министарство 
грађевина 1863. године.  Видети у: Мирјана Ротер-
Благојевић, „Појава првих законских прописа и 
стандарда у области грађевинарства у Србији 
током 19. и почетком 20. века“, Изградња 52  (1998):  
245–258.

9 Ibid.,  283.
10 Велика школа у Београду  основана је 1863. године, 

а један од факултета у њеном саставу био је и 
Технички факултет,  који је  трајао четири године 
и на коме су студенти могли да усвоје основна 
знања о техничким наукама. Видети у: Мирјана 
Ротер-Благојевић, „Настава архитектуре на вишим 
и високошколским установама у Београду током 
19. и почетком 20. века, утицај страних и домаћих 
градитеља“, ГГБ XLIV (1997):  125–168. У даљем тексту 
(Ротер-Благојевић, „Настава архитектуре“).

11 Ротер-Благојевић , „Настава архитектуре“, 125.
12 Миодраг Јовановић, „Историзам у уметности XIX 

века“, Саопштења РЗЗЗСК XX–XXI (1988/89):  276.

српски инжењери усвајају и инкорпори- 
рају у свој рад. Као обележје последње 
четвртине XIX века, у Србији се намеће 
изванредна различитост идејних кон- 
цепција у виду еклектицизма на бази ре-
несансе и барока, који убрзо прерастају у 
академске формуле прихвћене са Запада и 
из Средње Европе.13

Успостављајући периодизацију срп-
ског градитељства у периоду од 1875. до 
1914, Богдан Несторовић напомиње да су 
се еклектични стилови засновани на ре-
несансним узорима  јавили у Србији пре 
последње четвртине XIX  века. Он издваја 
три фазе српског академизма до 1914. годи-
не: прва фаза, са Александром Бугарским, 
Андријом Вуковићем, Драгутином Милу- 
тиновићем, Душаном Живановићем, Свето- 
заром Ивачковићем, Миланом Антоно- 
вићем и Миланом Капетановићем, који 
постављају ренесансну структурално-мор- 
фолошку базу са умереном декорацијом, за-
тим друга фаза, која је  карактеристична  по 
слободнијој концепцији и  која је уочљива на 
делима Јована Илкића, Драгутина Ђорђе-
вића, Николе Несторовића, Андре Стева-
новића, Милорада Рувидића и Данила Вла-
дисављевића, и трећа фаза, коју Несторо-
вић одређује као прелазну, у којој су академ- 
ски венци и рустика приземља допуњени 
новим сецесионистичким елементима.14 
Већ крајем XIX века, академизам постиже 
неочекивано  велики успон у Београду и 
Србији, а његове карактеристике су: рене- 
сансна база, сигурно владање стилским 
обележјима, одлично познавање пропор-
ције и умерена декорација.15

13 Кадијевић, „Архитектура и урбанизам“, 263.
14 Кадијевић, Естетика архитектуре академизма, 422.
15 Несторовић, Архитектура Србије,  291.
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Међу најзначајнијим ахитектима прве 
фазе развоја академизма у Србији нео- 
спорно је био Александар Бугарски.16

     
АЛЕКСАНДАР БУГАРСКИ – 
БИОГРАФИЈА

Александар Бугарски (1835–1891) је 
пореклом био из Еперјеса у Мађарској 
(данашње Прешево, источна Словачка).17 
Профил његових мецена по доласку у Ср-
бију вероватно је био одређен његовим 
богатим архитектонским искуством, које 
је почео да стиче 1859. године.18

Бугарски потиче из инжењерске поро- 
дице и, заједно са архитектом Андријом 
Вуковићем,19сматра се једним од првих 

16 Ibid., 295.
17 Zoran Manević, Leksikon neimara (Beograd: Građe- 

vinska knjiga, 2008), 64. У даљем тексту (Manević, Lek-
sikon neimara);  Несторовић, Архитектура Србије, 
291; Дивна Ђурић-Замоло, Градитељи Београда 
1815–1914 (Београд: МГБ,  2011), 48. У даљем тексту 
(Ђурић-Замоло, Градитељи Београда);  Ljubomir 
Nikić, „Iz arhitektonske delatnosti Aleksandra Bugar-
skog u Beogradu“,  UB 46 (1978): 64. У даљем тексту 
(Nikić, „Iz arhitektonske delatnosti“); Срђан Марловић, 
„Трагање за изгубљеном целовитошћу дворског 
комплекса у Београду“,  ГГБ 52 (2005): 196. У даљем 
тексту (Марловић , „Трагање“).

18 Усвом Аутографу, Бугарски наводи 1859. као годину 
кад је започео своје „практиковање“ архитектуре у 
страним и домаћим земљама. (Видети у: Факсимил 
у Архиву  САНУ, под сигнатуром 7553: Аутограф 
Александра Бугарског од 27. јануара 1887.  године 
(објављено у: Nikić, „Iz arhitektonske delatnosti“: 64).

19 Андрија Вуковић (1812–1884) је завршио технички 
факултет  у Пешти. Од 1852–1855. био је окружни 
инжењер у Шапцу, а до 1865.  је у Грађевинском 
одељењу Управе града Београда, а потом у 
Министарству грађевина,  где постаје начелник 
Архитектонског одељења. Пензионисан је 1882. 
године. У почетку романтичар, Андрија Вуковић 
је међу првима прихватио нову архитектуру 
Запада, са еклектичним стиловима (Несторовић, 
Архитектура Србије, 293).

школованих архитеката у Србији и про- 
тагонистом српског академизма.20 Његов 
отац, Јован Бугарски (1804–1865) био је 
цењени  инжењер  кнеза Милоша од 1840. 
до 1845. године.21 Такође је био мерник и 
картограф, а његова Карта Књажевства 
Србије  издата је 1845. године, у размери 
1:345.000.22 Као комесар владе кнеза Миха-
ила, Јован Бугарски  је након промене ди-
настије (1842) морао да напусти Београд. 
Заједно са породицом отишао је у Нови 
Сад,  где је добио службу и где је његов син 
Александар завршио основну и средњу 
школу.23

Формирање градитељског израза, Алек-
сандар Бугарски вероватно дугује школо-
вању  на Политехници у Будиму24 и прак-
си у Мађарској.25 Поједини аутори26 тврде 
да је у Србију дошао 1867. године и добио 
посао у Министарству грађевина, као ин-
жењер III  класе под уговором.27 Љубомир 
Никић, међутим, наводи да је био инжењер 
у Министарству грађевина од 1869,28 док 

20 Несторовић, Архитектура Србије, 291.
21 Ibid., 295.
22 Драгица Живковић, „Српска картографија од 

инжењерске до дигиталне“,  ГСГД XCII,  3 (2012): 3.
23 Ibid.
24 Политехника у Будиму, од које је касније потекао 

Пештански универзитет, основана је 1856. године 
(видети у: Мирјана Ротер-Благојевић, Стамбена 
архитектура Београда у 19 и почетком 20. века 
(Београд: Орион Арт, 2006), 410). У даљем тексту 
(Ротер-Благојевић, Стамбена архитектура).

25 Ротер-Благојевић, Стамбена архитектура, 374.
26 Никола Несторовић, Грађевине и архитекти у 

Београду прошлог столећа (Београд: Институт за 
архитектуру и урбанизам, 1972 ), 56, 67. У даљем 
тексту (Несторовић, Грађевине и архитекти); Ђу-
рић-Замоло, Градитељи Београда, 48;  Марловић, 
„Трагање“: 196; Несторовић, Архитектура Србије, 
291.

27 Ђурић-Замоло, Градитељи Београда, 48.
28 Nikić, „Iz arhitektonske delatnosti“: 64, 
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сам Бугарски, у свом Аутографу (сл. 1а),  
као свој први посао у Србији помиње де-
корацију Саборне цркве поводом обеле-
жавања годишњице смрти кнеза Михаила 
1869. године.29 Према мишљењу Алексан-
дра Кадијевића, Народно позориште је 
рађено од  1867. до 1869. године,30 а  како је 
Бугарски  изабран у Уметничко-књижевни 
одсек Позоришног одбора  13. јула 1868. 
године,31 од 1869. године је вероватно већ 
био у  Србији. Инжењер I класе  постао је 
1878. године,32 а Богдан Несторовић  на-
води да је   1882. и 1884. године још увек 
био запослен у Министарству грађевина,33 
кад је учествовао у пројекту за краљев 
двор.34 Бугарски је био члан Позоришног 
одбора Народног позоришта у Београду и 
Српског ученог друштва од 1870. године.35 
Богдан Несторовић наглашава да је Бугар-

29 Факсимил у Архиву  САНУ под сигнатуром 7553: 
Аутограф Александра Бугарског од 27. јануара 
1887. године  (oбјављено у: Nikić, „Iz arhitektonske 
delatnosti“: 64 ).

30 Кадијевић, Естетика архитектуре академизма, 301.
31 Богдан Несторовић, „Народно позориште у 

Београду“, ГМГБ 3 (1973): 305–307. У даљем тексту 
(Несторовић, „Народно позориште“).

32 Ђурић-Замоло, Градитељи Београда, 48; Несто- 
ровић, Архитектура Србије, 291; Маневић, 
Лексикон неимара, 64.

33 Начелник Министарства грађевина 1882. године 
био је Никола Јовановић, а инжењери: арх. 
Александар Бугарски, арх. Светозар Ивачковић, 
арх. Драгутин Милутиновић, арх. Фридрих Гизел, 
а као подинжењер арх. Павле Ђурић. Године 
1884. начелник Министарства грађевина био  је 
Андреја Андрејевић, а инжењери: арх. Александар 
Бугарски, арх. Светозар Ивачковић, Фридрих Гизел, 
Јован Илкић и други (Несторовић, Архитектура 
Србије, 264).

34 Факсимил у Архиву САНУ под сигнатуром 7553: 
Аутограф Александра Бугарског од 27. јануара 
1887. године  (објављено у: Nikić, „Iz arhitektonske 
delatnosti“: 64).

35 Несторовић, Архитектура Србије, 295.

ски  пензионисан 1889. године,36 док други 
аутори37 наводе  да је у Министарству гра- 
ђевина радио до 1890. године.

ПРВИ ПРОЈЕКТИ У БЕОГРАДУ
Одмах по доласку у Србију, Алексан-

дар Бугарски је  добио задатак да разре-
ши проблем подизања зграде Народног 
позоришта. Идеја о изградњи позоришта 
јавила се још 1851. године,  образовањем 
одбора удружења „Љубитеља народне 
просвете“. Не зна се да ли је расписан 
конкурс за идејне пројекте за позориш-
ну зграду, али је познато  да су постојала 
три плана: чешког архитекте Јана Неволе,  
италијанског архитекте Јосифа Касана и 
предузимача Штајнлехнера.38 Све скице су 
изгубљене, осим Штајнлехнерове,39 пре-
ма којој је зграда позоришта требало да 
буде монументално двоспратно здање, са 
симплификованом чеоном фасадом укра-
шеном неоготским елементима, на чијем 
челу је био предвиђен грб Кнежевине Ср-
бије (штит са крстом и оцилима надвишен 
кнежевском круном40). Како је изградња 
била поверена Јосифу Штајнлехнеру, цело 
здање је требало да буде завршено до 1854. 
године, на земљишту на Зеленом венцу, 
које је Кнежевина Србија поклонилa зајед-
но са 2.000 дуката. Од те намере се одус-

36 Ibid.
37 Маневић, Лексикон неимара, 64;  Nikić, „Iz arhitekton-

ske delatnosti“: 64;  Марловић, „Трагање“: 196.
38 Фирма Јосифа Штајнлехнера  (отац, син и унук) 

била је једна од најстаријих извођачких фирми 
у Србији. Фирма престаје са радом 1883. године, 
кад је унук Глиша завршавао рад на Старом двору 
(Несторовић,  Архитектура Србије, 265).

39 Несторовић, „Народно позориште”.
40 Миодраг Поповић, Хералдички симболи на 

Београдским јавним здањима (Београд: БМГ, 1997),  
33. У даљем тексту (Поповић, Хералдички симболи).
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Слика 1а. Факсимил из архива САНУ под сигнатуром 7553
(Аутограф  Александра Бугарског од 27. јануара 1887. године)

Figure 1a Facsimile from the archives of the Serbian Academy of Sciences and Arts, 
(Autograf by Aleksandar Bugarski, January 27, 1887)
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Слика 1б. Факсимил из архива САНУ под сигнатуром 7553
(Аутограф  Александра Бугарског од 27. јануара 1887. године)

Figure 1b Facsimile from the archives of the Serbian Academy of Sciences and Arts, 
(Autograf by Aleksandar Bugarski, January 27, 1887)
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Слика 1ц. Факсимил из архива САНУ под сигнатуром 7553
(Аутограф  Александра Бугарског од 27. јануара 1887. године)

Figure 1c Facsimile from the archives of the Serbian Academy of Sciences and Arts, 
(Autograf by Aleksandar Bugarski, January 27, 1887)
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тало због мочварне природе тла.41 Кнез 
Михаило је 12. марта 1868. године,  уз са-
гласност Државног савета, донео решење 
да се нова позоришна зграда подигне на 
плацу код Стамбол капије. Позоришни 
одбор  је основан 13. јула 1868. године. 
На његовом челу био је Филип Христић, а 
потпредседник  Димитрије Матић. Најак-
тивнији чланови били су Ђорђе Малетић, 
Стојан Бошковић, Стеван Тодоровић и 
Александар Бугарски.42 Бугарски је 13. јула 
1868. године изабран у Уметничко-књи-
жевни отсек Позоришног одбора.43 У то 

41 Несторовић, „Народно позориште“: 307.
42 Мирослав Тимотијевић , „Народно позориште у 

Београду: Храм патриотске религије“,  Наслеђе 6 
(2005) :14. У даљем тексту (Тимотијевић, „Народно 
позориште“).

43 Несторовић, „Народно позориште“: 312.

време архитекта је радио на пројекту куће 
за апотекара Делинија (Зелени венац 14) 
(сл. 2).  Ова једноспратна пословно-стам-
бена зграда  је један од првих примера ака-
демске неоренесансе у архитектури Алек-
сандра Бугарског по доласку у Србију. 
Имала је два избачена ризалита, између 
којих се налазио улазни трем и балкон 
на спрату, што показује утицај италијан-
ске архитектуре.44 Отвори у приземљу и 
на спрату били су завршени полукружно, 
украшени неоренесансним оквирима, у 
чему се огледао утицај немачког полу- 

44  Ротер-Благојевић, Стамбена архитектура, 267.

Слика 2. Кућа  Делинија, Зелени венац 14 (разгледница, око 1905, МГБ, УР 7559)
Figure 2 Home of the Delini family, No. 14 Zeleni Venac (picture postcard, ca.1905, BCM, UR 7559)
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кружног лука (Rundbogenstil),45 док се сп-
рат истицао академски конципираном об-
радом у виду три средишња, полукружно 
завршена отвора, удвојеним вертикалним 
конзолама и коринтским пиластрима на 
ивицама.46 Ова зграда је пример чисте 
академске неоренесансе, стила који ће 
обележити сва потоња здања  Александра 
Бугарског, пре свега  зграду Народног по-
зоришта, чија реализација је тада била у 
току.

После одлуке да се гради ново здање 
позоришта, Позоришни одбор је одредио 
да Бугарски, који је тада био контрактуал-
ни архитекта у Министарству грађевина, 
изабере погодне просторије за привре-
мени рад позоришта и изврши њихову 
адаптацију. Изабрао је салу кафане па-
роха Сушића „Енглеска краљица“, у Кос-
мајској улици број 51. Бугарски је предло-
жио знатне преправке на Сушићевој сали: 
„Ложа за кнеза, са 5 седишта и према њој 
ради симетрије друга ложа са 14 седишта  
која ће се издавати публици. Узвисити па-
тос десно од бине и тамо где је партер за 
стајање. Одвојити улаз за галерију, споља. 
Прераду према главним вратима ходника, 
извршиће сам ималац зграде.“47 Функцио-
налном адаптацијом сале кафане стекао 
је поверење надлежних. У њој је одржана 
прва представа Ђурађ Бранковић Кароља 
Обрењака. Кнежева одлука да финансира 
подизање здања, коју су након његове смр-

45 Rundbogenstil је у српској архитектури анализирао 
Александар Кадијевић, тумачећи га као немачки 
стилски покушај синтезе романике, италијанских 
стилова, готике, раног хришћанства и византијског 
стила у различитим варијантама. (Видети у: Кадије-
вић, Један век тражења, 35-64).

46 Ротер-Благојевић, Стамбена архитектура, 267.
47 Несторовић, „Народно позориште“: 308.

ти подржали намесници малолетног кне-
за Милана, пре свега произлази из про-
мишљеног идеолошког става, јер је првен-
ствени циљ Обреновића по повратку на 
власт био да себи обезбеде легитимитет. 
Кнез Михаило је организовање позоришта 
поверио Јовану Ђорђевићу, књижевнику и 
оснивачу Српског народног позоришта у 
Новом Саду, који је за Александра Бугар-
ског сакупио планове позоришта у Осије-
ку, Сомбору, Суботици, Великом Бечке-
реку, Темишвару и Араду, као и неколико 
планова италијанских и немачких позо- 
ришта. На основу њих саставио је Ме- 
морандум о позоришном зданију, у коме 
је изложио шта је неопходно за угодност 
публике, а шта за угодност представљача и 
интересе представе.48 Ниједан од планова 
које је Ђорђевић прибавио Бугарском није 
био од велике користи јер су се сви одно-
сили на позориште са две галерије, док је 
одбор замислио три. Бугарски је преузео 
структуру здања на основу идеје за из-
градњу италијанских позоришта са три 
галерије.49

Први радови су отпочети 23. маја, шест 
дана пре погибије кнеза Михаила. Кнеже-
ва смрт је довела у питање даљу изградњу 
јер није оставио тестамент којим би осигу-
рао обећане трошкове за преостале радо-
ве.50  Питање наследства је брзо решено и 
позоришту је, по праву, уручено 6.500 ду-
ката, при чему су се у  изградњи ангажо-

48 Тимотијевић, „Народно позориште“: 15.
49 Италијанско схватање позоришта је најконзер- 

вативније и заснивало се на идејама уобличеним 
у ранобарокном дворском позоришту. Модер- 
низовањем старих схватања у XIX веку, долази до 
увођења фиксних седишта у партер, укидања ложа 
на трећој галерији и стварања простора за стајање 
(Тимотијевић , „Народно позориште“: 19)

50 Ibid.
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вали намесници Јован Ристић и Јован Га-
вриловић. Два месеца касније, 18. августа, 
положен је камен темељац, уз  уобичајeну 
церемонију, којој је присуствовао београд-
ски митрополит са једним архимандритом, 

свештеником и ђаконом. Јован Христић, 
председник Позоришног одбора, овом 
приликом је одржао беседу, а на крају су 
кнез Милан и намесници потписали спо-
меницу која је узидана у темељ здања.51 У 
међувремену је Бугарски склопио уговор 
са извођачем радова, Штајнлехнером (18. 
августа 1868. године), на суму од 12.550 
дуката, уз додатак у виду материјала пре-
осталог од позоришног здања на Зеленом 
венцу и око 150 кубних хвати52 камена од 
старих турских кућа.53 Зидање позоришта 
на Позоришном тргу било је сигуран пут 
ка процвату академизма у подизању мо-
нументалних јавних зграда у Србији.54  Са-
чувана скица Александра Бугарског (сл. 3)  
сведочи да се о положају здања у односу 
на регулациону линију улице размишља-
ло још за време пројектовања. Архитекта 
је водио рачуна да обе бочне улице буду 
довољно и подједнако широке. Чеона фа-
сада је увучена из хоризонталног нивоа 
улице, како долазак кочија пред главни 
улаз не би реметио одвијање саобраћаја. 
Тераса изнад улазног трема  повећава-
ла је простор фоајеа на првом спрату, 
чиме се позориште уклапало у шири кон-
текст Трга.55 Бугарски је у основи зграде 
применио традиционалну аксијалну схе- 
му, у којој су се подужно низали: улазни 
трем, фоаје, сала потковичастог облика 
с галеријама, ложама и бинама, што је у 
изградњи европских позоришта у то вре-
ме већ било превазиђено56 (сл. 4). Лево и 

51  Ibid., 16.
52 Хват је стара мера за дужину и износи 1,896484 

метара.
53 Тимотијевић, „Народно позориште“: 17.
54 Кадијевић, Естетика архитектуре академизма, 301.
55 Тимотијевић, „Народно позориште“: 18.
56 Ротер-Благојевић, „Архитектура грађевина“: 117.

Слика 3. Ситуациони план Народног позоришта у 
Београду (А. Бугарски, 1868. године)

Figure 3 Layout plan of the National Theatre in Belgrade 
(A. Bugarski, 1868)
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десно, од главне осовине су се низале друге 
неопходне просторије. Позориште је има- 
ло партер и три галерије, а на бочним 
странама партера биле су ложе, које су 
постојале на првој и на другој галерији, 
док је трећа  била предвиђена за стајање.57 
Конструкција бине, заједно са машине- 
ријом за кулисе, била је направљена у Бечу, 
док је остала конструкција била изграђена 

57 Тимотијевић, „Народно позориште“: 18.

од дрвета, али пресвучена гипсом са бо-
гатом позлаћеном орнаментиком.58 Прво-
битни план Бугарског био је да гледалиште 
има 24 ложе, при чему би по 12 било у пар-
теру и на првој галерији, док на другој га-
лерији ложе нису биле предвиђене. То је 
било премало, по мишљењу Одбора, па су 
ложе уведене и на другој галерији и поста-
вљене  укосо према сцени,59 што није било 
најсјајније решење и разликовало се од пр-
вобитног, знатно функционалнијег плана, 
по коме су ложе биле постављене право, ка 
сцени.  По окончању радова, у средишњем 
делу партера било је 245 седишта, а уз  зи-
дове је распоређено 14  ложа. Између се-
дишта и ложа био је простор за стајање. 
Велика кнежева  ложа је настала спајањем 
две ложе на првој галерији, а за потребе 
двора издвојене су и две ложе до кнежеве. 
Иза њих је био дворски салон.60 На трећој 
галерији био је простор за стајање. „Чи-
таво гледалиште са прилазним ходником 
около, решено је у квадратном конструк-
тивном простору са страницама од 18 ме-
тара. Сам партер широк је, код позорни-
це, 10,5 метара а дугачак по осовини 14,70 
метара. Њему се прилази са две стране у 
дну гледалишта, одакле воде пролази за 
три групе фотеља.“61 Структура гледалишта 
указује на снажну социјалну раслојеност 
у српској престоници у XIX веку, али са 
тежњом да се и најнижи слојеви интегри-
шу у национално тело државе. Владар је 
имао посебан престо у својој ложи, дос-
тављен из Беча. Декорацијом његове ложе 
доминирао је грб Кнежевине, касније за-

58 Ibid.
59 Ibid., 20.
60 Ibid.
61 Несторовић, „Народно позориште“: 310.

Слика 4. Основа Народног позоришта у Београду 
(А. Бугарски, 1869. године)

Figure 4 Ground plan of the National Theatre in Belgrade 
(A. Bugarski, 1869)
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мењен грбом Краљевине Србије.62 Хол и 
фоаје нису имали репрезентативну, већ 
утилитарну намену до средине XIX века, 
када је, поред функционалности, на значају 
добила репрезентација у одређеним ком- 
партиментима здања.

У писму63 које је Бугарски упутио С. Д. 
Поповићу, председнику Главног просвет- 
ног савета Министарства просвете (сл. 1а), 
износи да је у време изградње позо- 
ришног здања 1868. године, поводом го-
дишњице смрти кнеза Михаила, извр- 
шио декорацију Саборне цркве у Београду. 
У истом документу стоји да је на пројек-
ту изградње и декорације Народног позо- 
ришта радио од 1869. до 1870. године, када 
је вршена и прва адаптација.64

 Бугарски  је 1869. године  написао пис-
мо Позоришном одбору у вези са израдом 
равног пода у партеру, због одржавања 
позоришних балова, а 1871. године је до- 
нета одлука да се омогући приређивање  ба-
лова  у новој позоришној згради.65 Из скице  
(сл. 5) коју је архитекта приложио у писму 
види се како је то замислио. „Спајањем 
гледалишта и позорнице у салу за игранке, 
добијен је простор од 10 x 28 метара. Ве-
роватно је замишљено да се преграде  на 
позорници изведу покретне од кулиса  јер 
од 4 сата ујутру па до подне би се све мог-
ло уредити за позоришну представу“.66 Није 
ипак било најјасније зашто је за време одр-

62 Тимотијевић, „Народно позориште“: 20.
63 Факсимил у Архиву  САНУ под сигнатуром 7553: 

Аутограф Александра Бугарског од 27. jануара 
1887. године  (објављено у: Nikić, „Iz arhitektonske 
delatnosti“: 64).

64 Године 1870. дозидан је део бине (видети у: 
Несторовић, Грађевине и архитекти, 48).

65 Несторовић, „Народно позориште“: 315.
66 Ibid., 316.

жавања балова главни улаз требало да буде 
споредно степениште, из Доситејеве ули-
це, јер би бољи  био главни, свечани улаз. 
Као објашњење се наводи, мада не довољно 
уверљиво, да код главног улаза није било до-
вољно места за гардеробу. За ову доградњу 
су конкурисала два мајстора: Марко и Бу-
зин. Бугарски је предложио Марка, иако је 

Слика 5. Предлог архитекте Бугарског из 1869, за 
израду равног пода преко партера,  за позоришне 

балове
Figure 5 Architect Bugarski’s draft project to set up a flat 

floor for balls above the theatre stalls, 1869 
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био скупљи, сматрајући га  компетентнијим 
и искуснијим.67 Опремање унутрашњости 
је био сложен подухват. За набавку опре-
ме били су ангажовани архитекта Алек-
сандар Бугарски, професор Велике школе 
Емилијан Јосимовић и сликар Стева То-
доровић. Добили су буџет од 5.000 дуката 
и средином марта су отпутовали у Беч по 
опрему. Проблем са опремањем ентерије-
ра јавио се због недовршености здања, па 
је Министарство грађевина морало да опо-
мене предузимача Штајнлехнера да пожури 
с радовима.68 Крајем јула, из Беча су стигли 
радници ангажовани на уређењу енетрије-

67 Ibid.
68 Тимотијевић, „Народно позориште“: 21.

ра. Тада су плафон, гледалиште, таванице 
и парапети ложа обрађени штукатуром и 
позлатом. Дрвени стубови су обложени 
гипсом, док су композитни капители по-
злаћени. Стубови у ложама партера и прве 
галерије су  украшени каријатидама од па-
пир-машеа. Потом је изведено тапацирање 
зидова и шивење завеса. На средину плафо-
на, испод вентилационе розете постављен 
је плински лустер (сл. 6) са више од 100 пла-
менова.69 Такав стил декорације, са позла-
том и плитком орнаменталном пластиком, 
коришћен је у италијанским позориштима. 
Седишта су наручена из Беча, а за ложе у 

69 Ibid..

Слика 6 . Лустер на Великој сцени Народног позоришта у Београду, данашњи изглед 
(сликарство С. Ф. Колесникова)

Figure 6 Pendant chandelier above the grand stage of the National Theatre in Belgrade, as it looks today 
(painting by S. F. Kolesnikov)
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партеру и на првој галерији допремљене су 
тапациране фотеље. У ложама на другој га-
лерији постављене су столице са тршчаним 
седиштима и наслонима, док су за трећу 
галерију наручене клупе са седиштима. Ве-
рује се да је сликану декорацију  извео Јохан 
Кауцки, према речима Јована Ђорђевића: 
„Позорницу са таваницом и подом израдио 
је машиниста дворског бечког позоришта 
Вебер, а завесе и остале украсе насликао 
је чувени сликар Кауцки.“70 Забележен је 
само краћи  боравак Јохана Кауцког у Бе-
ограду 1869. године, па се претпоставља да 
је сликану декорацију израдио на платну, а 

70 Ibid.

потом је аплицирао на предвиђене повр-
шине,  што је тада била пракса. Сликарство 
Кауцког није сачувано, али се реконструк-
ција може извршити на основу речи  Јована 
Ђорђевића: „Између ложа друге и прве га-
лерије насликани су грбови свију српских 
земаља; а између партерских ложа и оних 
од прве галерије виде се слике знаменитих 
српских владалаца, списатеља и уметника. 
Над позорницом је слика кнеза-основа-
теља Михаила М. Обреновића 3. Горе на 
среди је сунчаник са више од сто гасних 
пламенова.“71 На своду, око средишњег лус-
тера су се налазили медаљони са сликама, 

71 Ibid., 21–22.

Слика 7. Народно позориште у Београду 
(гравира Ф. Халупе за новине Светозор, 1873)

Figure 7 National Theatre in Belgrade 
(engraving by F. Halupa, Svetozor newspaper, 1873)
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израђени штуко-техником. У медаљонима 
испод друге галерије насликани су грбо-
ви српских земаља, а у медаљонима испод 
прве галерије ликови владара, књижевника 
и уметника. Централно место на сликаној 
декорацији припадало је оснивачу здања, 
кнезу Михаилу. Свечано отварање гра- 
ђевине је указивало на њен државно-динас-
тички карактер  и извршено је 30. октобра 
1869. године. Тада је организована велика 
патриотска свечаност, као и  прва предста-
ва, Посмртна слава кнеза Михаила Ђорђа 
Малетића.72 

Основу стилске обраде здања чинио је  
неоренесансни стил (сл. 7). Зграда је подуж-
на, при чему чеони део има приземље и два 
спрата. Најистакнутији елемент грађеви-
не, са веома уздржаном декорацијом, био 
је четвороделни трем са стубовима. Архи- 
текта је на згради Народног позоришта  
остварио утисак уравнотежености и функ- 
ционалности, а приступачан изглед по- 
стигао је изостављањем наглашене рус- 
тичности приземља.73 Можда је Алек- 
сандру Бугарском као узор за прочеље 
Народног позоришта послужила Скала у 
Милану (1776–1778), архитекте Ђузепеа 
Пјермаринија.74 Решење Бугарског је ипак 
сведеније и мање наглашено од рустичног  
прочеља, са реминисценцијама на антич-
ке тријумфалне луке миланског позоришта 
из XVIII века.75 Чеона фасада Народног по-
зоришта је хоризонтално подељена на три 

72 Ibid., 25.
73 Кадијевић, Естетика архитектуре академизма, 301.
74 Ротер-Благојевић, „Архитектура грађевина“: 118;  

Кадијевић, Естетика архитектуре академизма, 
301; Несторовић, Архитектура Србије, 298; Несто-
ровић, „Народно позориште“: 301.

75 Кадијевић, Естетика архитектуре академизма, 
301.

главне зоне, са истакнутим прочељем у сре-
дини. Изнад средишњег ризалита била је те-
раса са декоративно решеном оградом, иза 
које су били прозори са тимпанонима, док 
су се пиластри између прозора на првом сп-
рату завршавали композитним капителима. 
Прозори на другом спрату  били су скром-
нији и лучно завршени, уз примену дорских 
пиластера. Изнад последњег спрата био је 
забат са окулусом, као наставак зупчастог 
хоризонталног венца. Аустроугарски путо-
писац Феликс Каниц је сматрао да се о са-
мој згради „...као уметничком делу не може 
много рећи... прилично прозаична грађеви-
на која одговара времену када Београд није 
имао честито школованог архитекту...“.76 
Овакво мишљење је разумљиво ако се згра-
да Народног позоришта упореди са другим 
позоришним кућама из овог периода у Ев-
ропи, јер је рађена  од скромнијих материја-
ла.77 Треба ипак имати у виду неповољан 
економски развој тадашње Кнежевине, као 
и то да је зграда била функционална и техни-
чки добро опремљена с обзиром на  прили-
ке у којима је настала. Услед бројних рекон-
струкција и дозиђивања, данашње здање се 
доста разликује од првобитног. Прве преп-
равке су извдене већ 1870. године, када је 
релативно мала позорница захтевала проду-
жење. Њена дубина пре преправке износила 
је само 11 метара, па је Александру Бугар-
ском поверено и ово дозиђивање. Дозидани 
део био је  нижи и од лошијег материјала, и 

76 Феликс Каниц,  Краљевина Србија и српски народ, 
Београд у деветнаестом веку (Београд: МГБ, 1967), 
249.

77 Објекат је урађен у камену и опеци, а таванице, 
галерије и кровна конструкција су биле од дрвене 
грађе (у: Несторовић, Грађевине и архитекти, 45–48).
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заузимао је 66 квадратних хватa, односно 
18,5 метара ширине и 14,5 метара дужине.78

Здање Народног позоришта је Алексан- 
дра Бугарског прославило и унапредило 
у краљевског архитекту. Већ тада, док 
је романтизам још био преовладавајући 
стил, у српску архитектуру XIX века увео 
је нов академски језик.

Након овако значајног подухвата 1870. 
године, архитекта Бугарски у свом Ау-
тографу (сл. 1а) наводи  да му је поверена  
израда првог пројекта парковске површине, 
и то на подручју барокне еспланаде Бео- 
градске тврђаве, на којој је касније уређен 
парк Калемегдан, а већ 1872. године 

78  Несторовић, „Народно позориште“: 315.

декорација целокупне „вароши Београда,“ 
као и пројектовање тријумфалних капија 
поводом устоличења краља Милана.79

 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ЈАВНЕ И ПРИВАТНЕ 
ГРАЂЕВИНЕ

У свом Аутографу (сл. 1б), Бугарски 
износи да је заслужан за изградњу више 
од 126 јавних и приватних грађевина на 
простору Београда, и издваја дванаест 
најважнијих.80

79 Факсимил у Архиву САНУ под сигнатуром 7553: 
Аутограф Александра Бугарског од 27. јануара 
1887. године (објављено у: Nikić, „Iz arhitektonske 
delatnosti“: 64).

80 Nikić, „Iz arhitektonske delatnosti“:  66.

Слика 8. Кућа Радована Барловца, Улица кнеза Михаила 40 (фотографија, око 1930, МГБ, УР 5024)
Figure 8 Home of Radovan Barlovac, No. 40 Kneza Mihaila Street (photo, ca. 1930, BCM, UR 5024)
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Око 1870. године Бугарски пројек-
тује кућу за трговца Радована Барловца 
(Кнез Михаилова 40), која је била прва 
пословно-стамбена двоспратница у срп- 
ској престоници (сл. 8).81 Кућа је имала  
дугачку уличну фасаду, са хоризонтал-
ним низом отвора и вертикалном поде-
лом на два бочна ризалита и средишње 
поље.82 Локал у приземљу је служио као 
кожарска радња.  На првом спрату,  piano 
nobile, истицао се „парапетни појас са 
прецизно профилисаним венцима који-
ма су повезани прозори“,83  па је зато 
ова етажа била најбогатије обрађена. 

81 Ротер-Благојевић, Стамбена архитектура, 263.
82 Ibid.
83 Ibid.

Прозори су били уоквирени едикула-
ма са бочним коринтским пиластрима и 
фризом у виду квадратних поља и фло- 
ралних орнамената, као и троугаоним 
тимпанонима на врху. Ова зграда се у 
прегледима архитектуре Београда по-
миње као  палата „Лаховари“ јер је дуже 
време била у власништву Симке Лахова-
ри. У XIX веку, на њој су саграђена још 
два спрата, а приликом недавно завршене 
адаптације  и реконструкције подигнута 
је и мансарда.84

У истом периоду Бугарски пројек-
тује кућу члана Управе Главног тргова- 
чко-занатлијског одбора и тадашњег пот- 

84 Nikić, „Iz arhitektonske delatnosti“: 66.

Слика 9. Кућа Марковића Шапчанина (разгледница, око 1910, МГБ, УР 12605)
Figure 9 Home of Marković Šapčanin (picture postcard, ca. 1910, BCM, UR 12605)
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председника Београдског кредитног завода 
Јована Марковића, званог Шапчанин,  по 
месту у коме је рођен. Зграда је била по-
дигнута на  углу  Кнез Михаилове улице 29 
и Змај Јовине 10 (сл. 9). Архитекта је био 
доследан у погледу фасада, наглашавајући  
хоризонталну поделу која се завршавала 
поткровним венцем. Сваки прозор био је 
крунисан тимпаноном. Приземље је било 
изведено правилно послаганим квадери-
ма од камена. Након рушења дела зграде 
и промене локала у приземљу, потпуно су 
нарушени архитектонски склад и стилска 
целина пројекта Александра Бугарског.

Други објекат из овог периода нала- 
зи се у данашњој Улици краља Милана, 
на броју 2, а пројектована је за Димитрија 
Голубовића. Од 1879. године  у њој се 
налазило Министарство просвете Краље- 
вине Србије. Кућа има подрум, при- 
земље и спрат, а због честих преправки је 
готово изгубила првобитну архитектон- 
ску физиономију.85

Међу објектима које је Бугарски  про- 
јектовао око 1870. године је и кућа 
породице Лазаревић (Кнез Михаилова 
19). Једноспратница обрађена у духу 
академизма, са препознатљивим елемен- 
тима неоренесансе, имала је тада само 
партер и један спрат ка Кнез Михаиловој 
улици, а иза ње се налазило велико дво-
риште које је излазило на Обилићев ве-

85 Фасада зграде измењена је  потпуно у српско-ви-
зантијском стилу, са богатом пластичном декора-
цијом у виду стилизованих преплета преузетих из 
моравске школе, према пројекту архитекте Бранка 
Таназевића (видети у:  Милојко Гордић, Зграда Ми-
нистарства просвете (Београд: Вукова задужби-
на), 1996).

нац  број 17.86 Зграду је 1910. године купио 
Никола Спасић, који је 1913. године у 
великом дворишту сазидао двоспратну 
зграду и затворен  пасаж са излазом у Кнез 
Михаилову улицу.87 На основу изведену у 
духу академизма надовезани су елементи 
сецесије у виду флоралне орнаментике,  
плитких геометризованих шара и дугачких 
балкона од кованог гвожђа. Балконе је 
спајао еркер  који је кући дао изразиту 
тродимензионалност. Касније су дозидана 
још два спрата. Спасићев или „Гранд 
пасаж“, како су га раније звали, оформљен 
је 1912. године као трансферзала између 
главне градске улице и Обилићевог венца, 
што је олакшавало комуникацију два 
важна трговачко-занатска центра.88

Нешто пре 1876. године, према пројекту 
Бугарског изграђена је и једноспратница 
на углу улица Кнеза Михаила број 37 и 
Вука Караџића број 8. Ова грађевина (сл. 
10) је пројектована за Цинцарина Јована 
Панђелу, чувеног месара, који је, заједно 
са браћом, снабдевао војску месом. На тај 
начин  су се брзо обогатили, а капитал су 
уложили у некретнине.  Због неправилног 
терена, Бугарски је ову кућу пројектовао 
у облику ромба, са двориштем до којег 
се долазило из Улице Вука Караџића. Од 
овог пролаза су се бочно протезала два 
ходника према степеницама које су водиле 
до стамбених просторија на спрату.89 
Овде је архитекта применио академске 
принципе симетрије, што је значајна ка- 

86 Тијана Борић, „Задужбине Николе Спасића и 
његовог фонда у Кнез-Михаиловој улици“, АУ 10 
(2002): 78. У даљем тексту (Борић, „Задужбине 
Николе Спасића“).

87 Nikić, „Iz arhitektonske delatnosti“: 67.
88 Борић, „Задужбине Николе Спасића“:  79.
89 Ibid., 73.
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рактеристика његових пројеката. Здање 
је  по хоризонтали поделио кордонским 
венцима, а приземље је рашчланио  фуго- 
ваним каменим квадерима са по шест 
лучних отвора,90 издвојених од масе зида 
наглашеним тимпанонима. Занимљива је 
била и атика на угаоном делу зграде, 
у облику пуног зида рашчлањеног пи- 
ластрима и декоративним вазама на 
врху. У нишу изнад улаза, Јован Панђела 
је поставио бронзану говеђу главу, као 
подсетник на начин како се обогатио.91 
После Панђелине смрти, наследници су 
1901. године продали кућу Николи Спа-
сићу, а 1902. је на њој дозидан други 

90 Ibid., 74.
91 Ibid.

спрат, дело архитекте Константина А. 
Јовановића. Данас се у овој згради налази 
Галерија УЛУС-а, а  у ниши, у којој је  била 
бронзана говеђа глава, налази се биста 
Николе Спасића.

Вероватно у исто време као претходна, 
подигнута је и кућа Лазара Трифковића 
(сл. 11) у Карађорђевој улици, на месту 
данашњег стуба моста, јер постоје велике 
сличности између ове две грађевине. Међу 
стамбеним објектима које је Бугарски 
пројектовао у Београду, то је била зграда 
са највећом површином основе са уну- 
трашњим двориштем,92 што је веома изве- 
сно јер је излазила на четири улице.93 

92 Ђурић-Замоло, Градитељи Београда, 59.
93 Nikić, „Iz arhitektonske delatnosti“: 67.

Слика 10. Кућа Јована Панђеле (фотографија И. Громана, око 1876, МГБ, УР 3757)
Figure 10 Home of Jovana Panđela (photo by I. Groman, ca. 1876, BCM, UR 3757)
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Њен угао није био претерано наглашен  
и заравњен је као и на кући Ј. Панђеле. 
На углу су се једино истицали улаз и 
прозор на првом спрату, који се стилски 
није разликовао од осталих прозора, 
надвишених троугластим тимпанонима, 
али без пиластера. Хоризонтална подела 
фасада била је присутна и на овој грађевини, 
при чему је приземље  наглашено  каменим 
квадерима. Бочна фасада се истицала 
атиком и балконом на првом спрату. 

У Сава-мали су се налазиле две зграде за 
чију је изградњу био заслужан Александар 

Бугарски. Једна је била кућа Илије Кораћа, у 
Херцеговачкој улици број 7, коју архитекта 
помиње у свом Аутографу (сл. 1б), а друга 
је реконструкција хотела „Босна“ (угао 
Карађорђеве и Травничке улице), који је 
име добио по богатим босанским трговци-
ма који су се ту окупљали. Зграда хотела 
била је угаоног типа (сл. 12)  и састојала  се 
од приземља и два спрата, а порушена је 
око 1910. године.94

У близини Саборне цркве, на углу улица 
Краља Петра и Кнеза Симе Марковића 

94  Ibid.

Слика 11. Кућа Л. Трифковића, Карађорђева 30, данас стуб моста 
(фотографија Ј. Станојевића, око 1930, МГБ, УР 9499)

Figure 11 Home of L. Trifković, No. 30 Karađorđeva Street, currently a bridge pillar 
(photo by J. Stanojević, ca. 1930, BCM, UR 9499)
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бој 5, Бугарски је пројектовао кућу Спа- 
соја Стевановића, замишљену као једно- 
спратницу. Њој је 1910. године дозидан 
други спрат,  фасада јој је касније потпуно 
измењена како би чинила целину са згра- 
дама у Улици кнеза Симе Марковића 7 и 9, и 
у овако измењеном облику постоји и данас.

Око 1876. године изграђене су и куће 
за трговце Бучевића и Стојановића (Кнез 
Михаилова улица, првобитно бројеви 7 и 9, 
а касније 15 и 17), што сазнајемо на основу 
документа из 1898. године: „Сведочанство 
непокретног имања Софије Бучовићеве 
удове овдашње, са зградом од тврдог 
материјала постојеће у Кнез- Михаиловој 
улици број 15 која је прибавила то тапијама 

потврђеним судом вароши Београда од 
5. октобра 1871. № 14348 и од 10. маја 
1876. № 8034.“95 Реч је о две једноспратне 
зграде, које  су се налазиле једна поред 
друге, а њихове фасаде су чиниле целину.96 
Биле су обострано узидане  и налазиле су 
се на регулационим линијама,97 а пошто 
је првобитно Улица кнеза Михаила 
почињала од Обилићевог венца, биле су 
на бројевима 7 и 9.98

95 ИАБ, сигнатура 6-21-21.
96 Nikić, „Iz arhitektonske delatnosti“: 65.
97 Ђурић-Замоло, Градитељи Београда, 58.
98 Nikić, „Iz arhitektonske delatnosti“: 65.

Слика 12. Хотел „Босна“ (разгледница, око 1905, МГБ, УР 6525)
Figure 12 Bosna Hotel (picture postcard, ca. 1905, BCM, UR 6525)
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Према плану Александра Бугарског из-
вршена је и адаптација зграде АД „Слога“99 
(угао улица Кнеза Михаила 47, Краља 
Петра 18 и Николе Спасића 2). Вршена је у 
две фазе,100 а прву, према Улици кнеза Ми-
хаила, обавио је архитекта Бугарски 1876. 
године. Доградња је извршена у истој сп-
ратној висини, са приземљем и спратом.101 
На њеном месту данас се налази нова Спа-
сићева задужбина.102

Око 1876. године, Александар Бугар- 
ски је добио задатак да пројектује нову 
дворску шталу,103 a 1878. године, као што је 
већ речено, постао је  инжењер прве кла-
се Министарства грађевина. Годину дана 
касније,  Друштво српског Црвеног крста 
му је поверило да изради пројекат за ње-
гове просторије (угао улица Симине бр. 19 
и Змај Јовине), које је требало да служе као 
канцеларије и магацини, а у случају рата 

99 Зграда друштва „Слога“  некад је била Делијски ко-
нак. Ову зграду је као једноспратницу од тврдог ма-
теријала, која је у приземљу имала четири дућана, а 
на горњем спрату осам соба, изградио 1850. године 
кнез Александар. Лицитација за зграду одржана је 
15. октобра 1868. године, када је имање процењено 
на 8.000 гроша и продато Живку Карабиберовићу  и 
његовом друштву. Друштво створено у време рас-
продаје кнежевих имања звало се „Слога“ и почело 
је да користи Делијски конак као своје седиште, у 
којем је основало своју берзу и Грађанску касину 
(у: Милојко Гордић, „Београдска имања кнеза Алек-
сандра  Карађорђевића“,  Наслеђе 11 (2010):  36).

100 Најпре  је адаптиран и дограђен део зграде према 
Кнез Михаиловој улици, а касније и остали део. 
Прва доградња је извршена пре избијања рата са 
Турском 1876. године, а друга по завршетку српско-
турских ратова, вероватно око 1880. године (Nikić, 
„Iz arhitektonske delatnosti“: 65).

101 Nikić, „Iz arhitektonske delatnosti“: 65.
102 Ibid.
103 Факсимил у Архиву САНУ под сигнатуром 7553: 

Аутограф Александра Бугарског од 27. јануара 1887. 
године.  

као болничке просторије. Као болница, 
ова зграда (сл. 13)  је могла да прими 46 
болесника.104 Била је  приземна, али вео-
ма пространа. Имала је сведено обрађене 
фасаде и отворе уоквирене скромним нат-
прозорницима, а једино се истицала де-
коративна атика на истуреној централној 
фасади.

НОВИ ДОМ ЗА КРАЉЕВСКУ ПОРОДИЦУ
Александар Бугарски  у свом Аутогра-

фу (сл. 1б) наводи да је од 1881. до 1884. 
године радио на пројекту за Нови краљев 
двор.105 На основу тврђења појединих ау-
тора, на пројекту за Стари двор,106 осим  
Александра Бугарског, ангажован  је и ар-
хитекта  Јован Илкић. Према Срђану Мар-
ловићу, краљ Милан је 1883. године довео 
Илкића (који је претходно био код Тео-
фила Ханзена107) из Беча у Београд, да би 
учествовао у уређењу дворског комплек- 
са, али аутор не наводи разлоге због којих 
би Илкић заменио Бугарског.108 Богдан 
Несторовић истиче да је, према Илкиће-
вој идеји, на првом спрату Старог двора 
подигнута капела у византијском стилу, са 

104 Nikić, „Iz arhitektonske delatnosti“: 65.
105 Факсимил у Архиву САНУ под сигнатуром 7553: 

Аутограф Александра Бугарског од 27. јануара 1887. 
године.  

106 У време кад је подигнута, грађевина је носила 
назив Нови двор, да би се разликовао од суседног 
Конака. Данас се у њој налази Скупштина града 
Београда и популарно се зове Стари двор.

107 Теофил Ханзен (1813–1891),  ахитекта који је ства-
рао у свим стиловима романтичног историзма. 
Посебно је на њега утицао боравак у Атини,  где је 
имао прилику да се упозна и са класичном антич-
ком, али и са византијском архитектуром (видети у: 
Миодраг Јовановић, „Теофил Ханзен, „ханзенатика“ 
и Ханзенови спски ученици“, ЗЛУМС 21 (1985):  235–
247).

108 Марловић , „Трагање“: 196.
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видно истуреном олтарском aпсидом на 
фасади окренутој ка горњем делу парка, 
на угаоном ризалиту, као и да је архитекта 
Илкић водио надзор над завршним радо-
вима после 1883. године.109 Феликс Каниц 
наводи да је рад на пројекту за двор Бу-
гарски започео 12. јануара 1881, а да га 
је Илкић  завршио 1884. године.110 Треба 
узети у обзир да је сам Бугарски навео да 
је на пројекту за краљев двор био анга-

109 Богдан Несторовић, „Јован Илкић, београдски 
архитекта“, ГГБ  XIX (1972):  253. У даљем тексту 
(Несторовић, „Јован Илкић“).

110 Каниц, Србија земља и становништво, 71.

жован од 1881. до 1884. године,111 и да је 
тада још увек био запослен  у Министар-
ству грађевина.112 Како је Јован Илкић 
стигао у Београд 1883. године и ступио у 
Министарство грађевина,113 вероватно је 
њихова сарадња у подизању Старог дво-
ра остварена од 1883. до завршетка ра-
дова 1884. године. Опис тока радова даје 
Светлана В. Недић: „Подизање Старог 
двора је брзо напредовало током 1881. 

111 Факсимил у Архиву САНУ под сигнатуром 7553: Ау-
тограф Александра Бугарског од 27. јануара 1887. 
године.  

112 Несторовић, Архитектура Србије, 264.
113 Несторовић, „Јован Илкић“: 253.

Слика 13. Црвени крст (фотографија Ђ. Краљевачког, 1890, МГБ, УР 4134)
Figure 13 Crveni Krst (photo by Đ. Kraljevački, 1890, BCM, UR 4134)
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и 1882, да би почетком јуна 1883. године 
здање већ било под кровом. Орао на купо- 
ли је постављен 4. јуна 1883. а једна од 
круна 22. јуна исте године. О унутрашњој 
декорацији Старог двора бринула се ко- 
мисија коју су сачињавали пројектант 
Александар Бугарски, професор Велике 
Школе Михајло Валтровић и декоратив-
ни сликар Доменико Д’Андреа. Они су у 
фебруару боравили у Бечу како би при-
бавили цртеже и елементе ентеријера  

те их однели у Београд на избор краљу 
Милану и краљици Наталији.“114

Стари двор има трапезасту основу,  
готово квадратну, 40 x 40 метара (сл. 14), 
и постављен је на регулационим линијама 
данашњих улица Краља Милана и Дра- 
гослава Јовановића. Према типологији на 
основу просторне организације, припада 
групи зграда са централним планом, код 

114 Светлана В. Недић, „Из историје Старог двора“, 
Наслеђе 2 (1999): 15. У даљем тексту (Недић, „Из 
историје“).

Слика 14. Двор краља Милана, основа првог спрата
Figure 14 Royal Palace of King Milan, ground plan of the first floor
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којих се ходник у виду галерије пружа 
око централног застакљеног хола.115  Око 
овог централног простора са стубовима и 
галеријом налазиле су се друге просторије, 
међу којима су најзначајније биле велика 
дворана за пријеме и балове  и трпезарија. 
Постојала је и библиотека предвиђена 
за смештај 10.000 књига. На углу пре-
ма башти и данашњем  Булевару краља 
Александра налазила се дворска капела, не 
претерано раскошна, изграђена у српско-
византијском стилу.116  Извођење зграде 

115 Анализа просторне структуре јавних грађевина 
крајем XIX века објашњена у: Мирјана Ротер-
Благојевић, „Основна типологија грађевина јавних 
намена изграђених у Београду од 1830. до 1900. 
године“,  АУ 4 (1997):  62–68.

116 Ђурић-Замоло, Градитељи Београда, 55.

Старог двора поверено је Емериху и Глиши 
Штајнлехнеру, синовима Јосифа Штајн-
лехнера, извођача радова при подизању 
зграде Народног позоришта.

Бугарски је замислио да се на простору 
испред дворског комплекса отвори  дуга 
плитка тераса,  како би се здање што боље 
видело из улица на Савској падини. Поди-
зање терасе започето је рашчишћавањем 
већег броја неугледних кућа, али је време-
ном овај план потпуно заборављен и  ра-
дови су прекинути.117  Нови урбанистички 
оквир, по угледу  на Микеланђелов проје-
кат за Пјацу дел Кампидољо у Риму (Piaza 

117 Марловић, „Трагање“: 228.

Слика 15. Двор краља Милана, 1882, цртеж Стојана Тителбаха
Figure 15 Royal Palace of King Milan, 1882, drawing by Stojan Titelbah
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del Campidoglio),118 а који је предложио 
Бугарски, указује на  осу  која је  треба-
лo да буде прво градско степениште, које 
би са терасе испред двора омогућавало 
спуштање савским амфитеатром на оба-
лу Саве. Kруну овaко  замишљеног платоа 
чинио би дворски комплекс.119 Бугарски је 
осмислио репрезентативну трочлану ком-
позицију као реминисценцију на компо-
зицију позоришта, а све у циљу краљевске 
репрезентације. 

Кад је реч о фасадама, њихове гла- 
вне карактеристике су слојевитост и 
рашчлањеност, а пре свега наглашена 
монументалност. У еклектичној концеп- 
цији архитектуре Старог двора пре- 
овлађују псеудоантички (каријатиде), нео- 
ренесансни (обрада површина, три- 
партитна подела зона) и необарокни (ку-
поле) мотиви.120 Све фасаде су обрађене 
различито. Неповољан угаони положај па-
лате на неравном терену  умањио је ефекат 
архитектонског ансамбла, па је бочна, 
дворишна фасада (сл. 15) архитектонски 
најбогатије обрађена.121

Фасада окренута ка башти има исту-
рене терасе, које су омогућавале приснију 
везу зграде и врта.122 Њен најистакнутији 
мотив су каријатиде на крајевима ризали-
та првог спрата, које носе богато обрађене 
тимпаноне.123 Шест стубова са дорским ка-
пителима у средњој зони издигнутог при-
земља поновљено је и на спрату (заврше-

118 Marvin Traktenberg i Izabel Hajman,  Arhitektura od 
praistorije do postmodernizma (Beograd: Građevinska 
knjiga,  2006), 306.

119 Марловић , „Трагање“: 231.
120 Кадијевић, Естетика архитектуре академизма, 302.
121 Ibid.,  303.
122 Ђурић-Замоло, Градитељи Београда, 55.
123 Ibid.

ни коринтским капителима), који служе и 
као постоља за грифоне који држе штито-
ве.124 Венац изнад последњег спрата чине 
гирланде, а фасада се завршава  атиком у 
облику балустрада са вазама, док су се на 
угловима налазиле две куполе украшене 
краљевским крунама, а на средини је био 
јарбол за заставу.125 Осим дворишне, и фа-
сада према Улици краља Милана је богато 
декорисана, док су фасаде према дворској 
башти и тадашњој Дворској улици биле 
скромније обрађене.126 Средишњи део фа-
саде  ка Улици краља Милана подсећа на 
прочеља ренесансних палата, на којима се 
прозори ритмично нижу, а у приземљу су 
украшени троугластим тимпанонима.127 
На овој фасади је занимљив и бочни риза-
лит са два балкона. Балкон у приземљу је 
декорисан јонским стубовима, а масивни 
тимпанон на спрату носе четири каријати-
де. На тимпанону се налазио грб Краљеви-
не Србије, двоглави орао на штиту са кру-
ном, укомпонован у флорални орнамент. 
Будући да је овај рељеф рађен само који 
месец након званичног усвајања новог 
грба, може се сматрати најстаријим грбом 
Краљевине Србије који је истакнут на не-
ком јавном здању.128 Како у време кад је 
Бугарски радио овај пројекат још увек није 
постојао грб Краљевине Србије, тешко се 
може  рећи како је изгледало првобитно 
решење јер оригинални пројекти нису са-
чувани.129 Након проглашења Краљевине 
извршене су одређене измене током саме 
градње, као што је постављање краљев-

124 Кадијевић, Естетика архитектуре академизма, 303.
125 Марловић , „Трагање“: 208.
126 Ibid., 206.
127 Ibid., 208.
128 Поповић, Хералдички симболи, 52.
129 Ibid.
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Слика 16. Степениште у атријуму Старог двора, око 1911. године
Figure 16 Staircase in the atrium of the Old Royal Palace, ca. 1911
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ских круна на куполе, али и ремоделовање 
орла у полету у двоглаву птицу са круниса-
ним главама.130 У Старом двору  (данашњој 
Скупштини града Београда) су се одржа-
вале свечаности и смештали  гости, што 
је омогућено и распоредом просторија. У 
средишту је била зимска башта у две ета-
же, а њено осветљење је решено стакленим 
кровом.131 Око ње, на све четири стране су 
били ходници у виду трема, који су имали 
лучно завршене  отворе. Галерија је од ат-
ријумског простора зимске баште била од-
војена низом балустрада, а репрезентатив-
ном изгледу, осим позлаћене орнаментике,  
доприносило је и раскошно двокрилно 
степениште, богато изрезбарено, са балда-
хином на врху (сл. 16), поручено из Беча.132 
На оградама степеништа били су извајани 
биљни мотиви, а на предњем делу балда-
хина налазио се двоглави орао133 са деко-
ративном драперијом. У делу окренутом 
ка башти била је свечана сала која се, као 
и зимска башта, протезала целом висином 
здања  (њене димензије су биле 20 x 16 ме-
тара, што се могло повећати померањем 
завесе ка салону).134

Успешна реализација пројекта за Стари 
двор је Александра Бугарског   пласирала 
у сам врх архитектонског миљеа XIX 
века, под покровитељством краљевске 
породице у Србији. 

130 Ibid., 54.
131 Марловић , „Трагање“: 208.
132 Ibid., 209.
133 „Орао је отеловљење и слика моћи. Владар неба, 

оштрог ока, коме ништа не промиче, брз, храбар 
и немилосрдан... Орао је парадигма природних 
врлина... Двоглавом орлу се приписује јединство 
сакралног и секуларног, Истока и Запада, Краљ 
над Краљевима...,“ у: Драгомир Ацовић, Хералдика 
и Срби (Београд: Завод за уџбенике,  2009), 127–128.

134 Марловић , „Трагање“: 209.

ПОЗНИЈИ ПРОЈЕКТИ
Након овог значајног пројекта, Алек- 

сандар Бугарски 1882. године  почиње да 
ради у Архитектонском одељењу Мини- 
старства грађевина и пројектује још неко-
лико јавних и приватних објеката како на 
простору Београда тако и у  другим градо-
вима Србије. Кућа коју је пројектовао за тр-
говца Косту Месаровића, у Кнез Михаило-
вој 18, грађена је током 1883. године. Има-
ла је приземље и два спрата. У приземљу 
су се налазили дућани, а на спратовима 
два пространа стана решена по систему 
двоструког тракта са ходником  и степе-
ништем позади, тако да је други тракт соба 
био слабије осветљен. Постојала су и дво-
ришна крила са додатним просторијама, 
којима се прилазило дугачким застакље-
ним балконима дрвене конструкције. 
Слично решење  Бугарски је применио  и 
на фасади из Чика Љубине улице број 7, 
тако да крила зграде образују велико цен-
трално двориште, што је архитекта већ ко-
ристио на другим грађевинама.135 Решена у 
облику слова Е, кућа је солидно грађена, са 
великим собама, застакљеном галеријом и 
бочним крилима. Посебна пажња била је 
посвећена улазима и степеништима.136 На 
фасади у Кнез Михаиловој улици  била 
је изражена  хоризонтална подела на три 
уске зоне, одвојене профилисаним венци-
ма који су формирали одвојене појасеве 
између нивоа. Венац између приземља и 
првог спрата, и потпрозорни венци ја- 
сно су нагласили зону првог спрата.137 Зоне 
приземља и првог спрата имале су класич-

135 Несторовић, Архитектура Србије, 304.
136 Богдан Несторовић, „Еволуција београдског стана“,  

ГМБГ 2 (1955):  259.
137 Ротер-Благојевић, Стамбена архитектура, 264.
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ну поделу на поља са по једним отвором, 
изведену пиластрима, при чему су посеб-
но биле истакнуте ивице зграде, као и три 
поља ризалита са јонским пиластрима,138 
што је опет реминисценција на ренесансне 
палате. Зграда се првобитно завршавала 
избаченим кровним венцем са дентилом 
испод завршног венца, а изнад средишњег 
ризалита били су троугаони тимпанон и 
висока зидана атика са фигурама. Ритмич-
но распоређени отвори у приземљу, полу-
кружни луци и оквири обликовани у виду 
конзола са волутама пратили су класичне 
узоре.  Три отвора на првом спрату сре-
дишњег ризалита истичу мотив прочеља 

138 Ibid.

са архиволтама и декоративном пласти-
ком, у којој дечја фигура испуњава прос-
тор лунете изнад правоугаоних отвора. 
Наглашеност отвора на ризалиту допри-
носила је смирености и неутралности ос-
талих отвора и венаца.139

Бугарски је након изградње краљевске 
резиденције вероватно пројектовао и две 
двоспратне зграде у Кнез Михаиловој бр. 
14 и 16, које су се налазиле једна поред 
друге. На овим грађевинама је применио 
доста елемената као на Старом двору. Ове 
две двоспратнице су са кућом Месаровића 
доминирале доњим делом Кнез Миха-
илове  улице.140 Једна од њих је припадала 

139 Ibid.
140 Nikić, „Iz arhitektonske delatnosti“: 67.

Слика 17.  Кућа Спасића и Ракића (разгледница, око 1910, МГБ, УР 1242)
Figure 17 Home of the Spasić and Rakić families (picture postcard, ca. 1910, BCM, UR 1242)
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Јефти М. Павловићу, а друга Димитрију 
Стаменковићу. Касније су обе прешле у 
својину Београдске трговачке омладине, 
а порушене су у време бомбардовања Бео-
града у Другом светском рату. Кућа браће 
Спасић и Рашић (угао улица Кнеза Миха-
ила 45 и Николе Спасића 1), која је завр-
шена 1884. године (сл. 17), такође је једна 
од угаоних зграда. У неким прегледима 

архитектуре приписује се Јовану Илкићу, 
али пошто је Бугарски   помиње у свом Ау-
тографу, вероватно је при пројектовању 
сарађивао са архитектом Илкићем,  који 
му је био  сарадник и у изградњи Старог 
двора. Ова једноспратница је позната и 
као Терзибашићева кућа.141  Угаоне зграде 

141 Ibid.

Слика 18. Српске новине, 14. IX 1891, број 202, огласи (Фонд НБС)
Figure 18 Srpske novine, 14. IX 1891, no. 202, advertisements (National Library of Serbia)
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у Кнез Михаиловој 29 и 47  Бугарски није 
посебно третирао и истицао, већ је главну 
фасаду наглашавао декорисаном атиком 
постављеном на средини.142

КРАЈ ЖИВОТА
Због великих заслуга у области архи- 

тектуре, 1889. године Александар Бугар-
ски је   одликован Оредном Светог Саве,143 
који је установио краљ Милан 1883. годи-
не, као награду за остварења у домену про-
свете, књижевности и лепих вештина.144 
Пред крај живота је са породицом живео 
у Улици 29. новембра (данас Булевар де- 
спота Стефана).145Александар Бугарски је 
умро  11. августа 1891. године у Београ-
ду.146 Из позива његове супруге Марије 
на четрдесетодневни помен, објављеног у 
Српским новинама 14. септембра 1891. го-

142 Ђурић-Замоло, Градитељи Београда, 59.
143 Марловић , „Трагање“: 197.
144 Видети у: Сава Дечанац, Владалац и народ, круни-

сање и миропомазање владаоца, дужности његове 
и народне (Београд: Штампарија Краљевине Ср-
бије, 1897), 204.

145 Недић, „Из историје“: 11.
146  „Aleksandar Bugarski. Čuveni i najbolji arhiteкta u Srbi-

ji umro je 11. avgusta ove g. u Biogradu. Po njegovom 
planu načinjen je novi kraljev dvor, Narodno pozorište 
i mnoge druge građevine. Pa tako valjanom srpskom 
neimaru pravo je da svi kažemo: Laka mu crna zemlji-
ca srpska — i Bog da ga prosti i pomiluje,“ u: Bosanska 
vila 17, 1891, 6

дине, број 202 (сл. 18),  сазнајемо да је био 
ожењен и да је имао децу. Сахрањен је на 
Новом гробљу 12. августа 1891. године, на 
гробном месту број 157, које је прекопано 
после 1920. године, када је започета рекон-
струкција парцеле 27 и подизање гробни-
ца.147

Александар Бугарски  је по много чему 
био аутентичан, пре свега због тога што је у 
српску архитектуру увео нов архитектонски 
израз, типичан за Европу.  Неке његове 
зграде су  измењене због ратних разарања, 
а неке једноставно нису одолеле зубу вре-
мена. Његова градитељска делатност је 
нераскидиво повезана са модернизацијом 
и еманципацијом Београда, али и транс- 
формацијом у духу европског академи- 
зма, што Бугарског сврстава у најзначајније 
неимаре XIX векa у Србији.

147 Према изјави Виолете Обреновић, историчара 
уметности у ЈКП Ново гробље у Београду, а на ос-
нову евиденције о гробним местима из 1891. годи-
не.
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ALEKSANDAR BUGARSKI: A PIONEER OF ACADEMISM IN BELGRADE

SUMMARY

In the 19th century, a plethora of architectural styles were flourishing in Belgrade. As a 
capital,148  Belgrade had for centuries retained an Oriental character.149  In the 1830s, a process 
of transformation150 of the urban nucleus began through adoption of European architectural 
principles. „After a journey during which he stayed in Belgrade, an English traveller wrote in 
1843 the following note for The Times newspaper: ‘... I have barely recognized it, for then it was 
a three-quarter Oriental town, and now, a high church belfry overshadows Turkish mosque 
...Oriental dress is less common, whereas homes are built in a European style, as multi-storey 
structures.’“151 After a period – in the first half of the 19th century, when Neoclassicism and 
Romanticism had prevailed as models, in the second half of the century, Serbia was overcome 
by a wave of Academism. The architect Aleksandar Bugarski is considered to have been a 
representative of Academism and one of the most important architects of the second half of 
the 19th century. 

Bugarski was one of those architects who most significantly contributed to creating the 
representative design of Belgrade’s main streets in the spirit of Academism. The reason 
for his repeated involvement in the construction of rich citizens’ homes lies in his close 
relations with the Obrenović royal family. Two projects paved the way for this architect, 
making him a royal architect: one was the project for the National Theatre, which made 
him famous, and the other was the project for the Old Royal Palace, which marked the 
climax of his career.

Bugarski’s projects for buildings in Knez Mihailova Street were his most ambitious 
undertaking. The homes with artisan and commercial shops on the ground floor, which 
he designed for wealthy citizens, made Knez Mihailova Street become the capital’s main 
shopping quarter. The typical features of his academic expression are elements reminiscent 
of the Renaissance or the use of classical details in the façade, while the ground floors reveal a 

148 In 1841, the state administration was moved from Kragujevac to Belgrade by decrees of Prince Miloš; the city was 
granted an autonomous status and was thereby exempt from the jurisdiction of district authorities. Prince Mihailo 
is considered to be the creator of modern Belgrade. He came to power by a decree of January 24, 1861, and he suc-
cessfully expanded the autonomy of Belgrade. Prince Mihailo sponsored the construction of the monumental stair-
case that linked the Lower and the Upper town, and he also founded the National Theatre, several schools, hospitals, 
etc. (Feliks Kanic, Srbija zemlja i stanovništbo od rimskog doba do kraja XIX veka (Beograd: SKZ , 1987) 14–15).

149 Kanic, Srbija zemlja i stanovništvo, 15.
150 The process of Belgrade’s urban transformation was initially limited to the area of the Belgrade ridge, along which 

Knez Mihailova Street was regulated, as well as the areas around the Great Market (today’s Studentski Trg), the St-
ambol Gate, where the Theatre Square (now the Republic Square) was formed, and the Danube slope. See: Mirjana 
Roter-Blagojević, „Arhitektura građevina javnih namena izgrađenih u Beogradu od 1868. do 1900. godine (prvi deo)“, 
AU 12–13 (2003): 117.

151Богдан Несторовић, „Развој архитектуре Београда од кнеза Милоша до Првог светског рата (1815-1914)“,  ГМГБ 
1 (1954): 165.
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tendency towards symmetry and functionality. Each of his architectural projects reflected his 
education and aspirations to incorporate the art of past times into his own work.

Aleksandar Bugarski was not the only architect in Serbia in the 19th century who relied 
on the principles of Academism, adopted at prestigious European universities, but he was the 
first to introduce this new architectural idiom in Serbia.


