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KYRA ААЕКСЕ КРСМАНОВИНА

Повод за гшсање овог рада je  седамде- 
сетогодишњица проглашења уједињ ењ а 
Срба, Хрвата и Словенаца. Овај историјски 
чин одиграо ce 18. XI (1. X II) 1918. год. 
y кући Алексе Крс.мановића y Београду, 
иа Теразијама бр. 34.

Алекса Крсмановић потиче из чувеше 
трговачке породице Крсмановића. Њ егов 
отац Никола (1813— 1906) роћен je  y Тузли, 
као најстарије дете 1рговца Миће Крсма- 
новића и његове жене Анђе. После венча- 
ња са Јелисаветом Хаџи-Мијатовић, 1835. 
год., Н икола je отворио две трговачке рад- 
ње — y Тузли и Брчком. Трговао je  коло- 
нијалном робом, a бавио ce и извозом ко- 
же, воска и ђилима у Аустрију и Немачку. 
Са млаћим братом Јовом (1830— 1892) Ни- 
кола je 1858. год. прешао y Београд, a око 
1871. год. придружио им ce и брат Ристо 
(1816— 1881). Трговачка радња браће Крс- 
мановића увозила je  кафу, ш ећер и пири- 
нач, a извозила je  вуну, коже, суве шљиве, 
восак и ти ен и ц у .1 После омрти Ристе и Јо- 
ве фирму „Браћа Крсмаиовићи" водили су 
Нмкола и Ристин оип Љ убомир (1856— 
1914)). Године 1895. Љ убомир je  иступио из 
фирме, коју су продужиЈги да воде Никола 
и његови ОИ1НОВИ Алекса (1842—1914) и Ди- 
ш ггрије (1846— 1904).2 Од 1902. год. нису 
више трговали, него су живели од лрихода 
које су им доносила имања. Приходима je 
руковао Алекса Крсмановић.

Породица Крсмановић имала je  значај- 
ну улогу y  културном, политичком и друш- 
твеном животу Београда. Никола Кр>сма- 
новић био je од  1876. до 1884. год. члан

Главног одбора Српског друпггва Црвеног 
крста, 1880. и 1881. год. био je  председник 
Друш тва за потпамагање <и васпитање си- 
ротне и  наттуштене деце, a од 1894. до 1904. 
год. био je  члан Управног одбора Друш тва 
„Краљ Д ечански". Ова друш тва Никола 
Крсмановић je  помагао великим новчаним 
гтрилозима.3

За време српско-туроких ратова 1876— 
1878. год. браћа Крсмановићи дали судр- 
жави зајам  и лиферовали су олово и хра- 
ну. Y овим ратовима Јово К рсмановић je 
био командир београдског ескадрона. Ка- 
да je 1883. год. уписиван акцијски  капитал 
за оснивање Народне банке, највиш е акци- 
ја  уписали су београдски трговци заслугам 
Јове Крсмановића, ко ји  je  тада постао 
члан Управног одбора Н ародне банке.4 Јо- 
во Кр>смановић je од 1884. до 1886. год. био 
општински одборник. Општински одбор 
ra je изабрао за члана компсије ко ја je  y 
новембру и децембру 1884. год. обилазила 
европске градове и проучавала комуналне 
радове y њима. Кад ce вратила с ггута, исо- 
мисија je  дала предлог за реш еље одређе- 
них комуналних проблема y  Београду (ос- 
ветљење, водовод, канализација, калдрми- 
сање улица, трош аринска служ ба).5 Јово 
Крсмановић je  више година био потпред- 
седник Главног одбора Либералне стран- 
ке.6 Као кандидат ове странке био je  1886. 
год. (изабран за народног посланика за ва- 
рош Београд.7

Љ убомир Крсмановић био je  од 1896. 
до 1912. год. гштнредседник Д руш тва за 
потпомагање и васпитање сиротне и Ha-
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пуштвне деце. Стипендирао je  око педесет 
сиромашних ученика и студената и омогу- 
ћпо и.м да постапу лекари, официри, тр- 
говцм и чпновници. Всјшки део своје имо- 
виие завеш тао je орпској војсци.4

Алекса Крсмановић рођен je  1842. год. 
y Тузли. Основну ш колу je  учио y Брчком

1. — Кућа Алексе Крсмановића. Осиова при- 
земља. Из књиге: Јован Секулић — Жељко 
Шкаламера. Архитектонско наслеђе града 
Београда. II. Корипггеље, намсна и презента- 

ција, Београд, 1966, стр. 27

1. — The house of Aleksa Krsmanovié. Plan of 
the ground-floor. From the book »Arhitekton- 
sko Naslede Grada Beograda« — II. Koriste- 
nje, Namena i Prezentaeija by Jovan Sekulic
— 2eljko Skalamera, Belgrade, 1966, page 27.

и Винковцима, a y Будимпешти je завршио 
трговачку школу. Извозничку радњу бра- 
ће Крс.мановића je  даље развио. Највиш е 
je  трговао шљивама, које je извозио и y 
Америку.9 Умро je 25. III 1914. год. y Бечу, 
a сахрањен je  на Новом гробљу y Београ- 
ду.10 Са женом Линко.м, рођсном Петро- 
вић (1860— 1929), није имао деие. Тестамен- 
том je  половину прхтхода од непокретног 
имаља оставио на уж ивањ е жени, a другу

половитгу je  наменио оснивању Фонда 
Алексе Н. Кр>смановића. Према тестамез1ту 
Линка Кромановић je имала право да ко- 
ристи кућу па Теразијама бр. 40 (данашн.и 
број 34 кућа је  добила тридесетих годипа) 
и вшгу „Јелисавета" y винограду на Сеп>а- 
ку. После н>епе смрти ове зградс би ce 
продалс и новац ставио у Фонд Алсксе Н. 
Крсмановића. Фонд je  био намењеп поди- 
затву дома у  Београду са натписом „Алекса 
Крсмановић — Сриству". ГТриход од дома 
употребљавао би ce само за патриотске ци- 
љеве, о чему би ce бринуо нарочити одбор. 
Ова жел.а Алексе Крсмановића пије оства- 
рена. Поред ове задужбине, која je зва- 
шгчно основгша 1924. год, Алекса Крсма- 
новић je теста.мептом оставио одређеие 
суме Инвалмдскс.м фонду Свеги Bopbc, 
Друш тву светог Саве, Колу српских сеста- 
ра, Соколском друштву „Душан Оилни", 
Српском друнгтву Црвеног крста, Дому ои- 
ротне дсце, Друштву ,,Краљ Дечански", 
Друштву за подизање храма с в с т г  Сгве 
и друтим хуманитарпи.м и патриотским 
удруже!г,има.п

Kyha Алексе Крсмановића на Терази- 
јама бр. 34 carpabena je према пројекту 
архигекте Јовапа Илкића (Земун, Ј857 — 
Н ежидер, 1917). Илкић je заврш ио архи- 
тектанскн одсек Академије ликовних у.мет- 
ности y Бечу- V Београд je дошао 1883. год. 
n радио je  прво ма унутрашњем уређењу 
Старк>г двора, a од 1884. па до пензиони- 
сања 1910. год. био je запослен y Министар- 
ству грађевипа. Радио je и као прмватни 
архитекта. Н ајзначајпи ја Илкићева оства- 
рења су Дом светог Саве (Улииа цара Ду- 
шана бр. 13), саграђеп 1890, Министарство 
војно (угао улица Кнеза Милоша и Нема- 
њине), саграђено 1895. год, a порушепо y 
друтом светско.м рату, Официрски дом 
(Улица марш ала Тита бр. 48). за који су 
1895. год. пројекат израдили Илклћ и Ми- 
лорад Рувидић, хотел Москва (1907. год), 
чију фасаду су пројектовали петроградскп 
архитекти, ш Народна скупштина (rpabena 
од 1907. до 1936. год), за коју je Илкићев 
пројекат изграђсн на основу пројекта Кон- 
статина Јовановића. Од стамбепих зграда 
треба поменути куђу Јована Ристића (угао 
улица М аршала Тита 23 и Генерала Жда- 
нова), ггодигнуту 1891. год, порушену 1938, 
вилу Милана Пироћанца (Бирчанинова ули-
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2. — Кућа Алексе Крсмановића. Разгледница из 1921. год. (Народна библиотека Србије.
Рг. 786/XIII/76.

2. — The house of Aleksa Krsmanovid. Pictu e post-card from 1921 (National Library of Ser
bia. Rg. 786/XIII/76).

ца бр. 26), саграђену крајем XIX века, сру- 
шену « 3 M e b y  два para , и кућу Јована Ил- 
кића y  Улици М илоша Поцерца 5р. 32, из- 
r p a b e H y  1896. год.12

Meby стамбеним зградама carpabenm i 
према пројектима Јована И лкића нарочи- 
го ce истиче кућа Алексе Крсмановића. 
Она je подигнута 1885. год.13 за Јоцу М. 
М арковића.14 Од првог власника кућу je 
купио Алекса Крсмановић, па je  зграда 
гтозната као кућа Алексе Кромановића. 
Зграда je замиш љена као господска кућа 
за једну породицу. Према улици има ггри- 
земл>е и подрум. Због нагиба земљишта 
подрум на двориш ној страни прелази у су- 
терен. Улаз y  кућу je  постављеи бочио, та- 
ко да ce из улазног ходника иде лево у 
зграду, a право y двориште. Степениште 
које из улазног ходника води према вести-

билу имало je  мермерлу балустраду. Вести- 
бил ce налази у средини зграде и има стак- 
лени кров y  облику осмоугаоника. Свеча- 
ном изгледу вестибила доприноси осам 
снаж ких мермерних стубова. Испод стак- 
леног крова je  вајани украс — медаљони 
са рељефним представама амора. Из вести- 
била ce улази y  остале просторије. Према 
улици су била три одељења — велика спа- 
ваћа ооба и два салона. Y делу зграде ко- 
ји je  окрепут према двориш ту налази ce 
велитси салон чија два прозора гледају на 
терасу. Зидови салона су оживљени ваја- 
ним биљтгам украсом. Десно од великог 
салона оу две собе, a лево трпезарија и  ма- 
ла просторија из које ce излази на тера- 
су, са које ce степеницама силази y дво- 
риште. Кухиња je вероватно била у  суте- 
рену, a храна je  могла да ce доноси y
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трпезарију преко споредног степештшта. 
Двориш те je бнло велико и пружало ce 
до Балканске улице, a било je уређено као

враћао посету коју je краљ П егар Кара- 
ћорђевић учинио Турској. За ову прилику 
Алекса Крамановић je  ставио кућу на ра- 
сполагањс српској влади, a сам ce иселио 
y свој виноград. Тада je кућа ypebena под 
надзором начелника Министарства спољ- 
них послова др Мпрослава СпалајковиИа и 
Олге КромановиН, супруге Љ убомира Крс- 
мановића. Поред улаза y зграду са  улице, 
као н норед улаза из дворишта, поставље- 
не су но две сграж арнице. Улазтги ходшгк 
био je украшен зелепилом. Велики салон 
био je  иамењен иримању делегација. Про- 
сторије које гледају према улици, —• одре- 
ђене за становање турског престолонаслед- 
ника, биле су украш ене уметкгичким с:ш- 
кама. Meby њима су ce нстнцали портрети 
султана Мехмеда V, султана Абдул-А.чиса 
(оца Јусуфа Изсдина), престолонаслединка 
Александра Kapalx>pbeBnha и Јуоуфа Изе- 
длна. На крову куће, па јарболу сс виори- 
ла турска застава. Y дворпшгу јс била уло- 
горена почасна чета од осамдесет во јника.17

3. — Кућа Алексе Крсмановнћа — данашњи 
изглед.

3. — The house of Aleksa Krsmanovid, present- 
-day appearance.

снглеска баш та.15 Ф асада je изведена y сти- 
лу необарока. Богата декорација изнад 
прозора састоји ce од извајаних фигура 
амора, картуш а н гирланди од ружа. Изме- 
bv прозора су ииластри са јонским капи- 
телима. Изнад врата, која су првобитно 
онла дрвена, извајане су руж е и палмове 
гране. Д екоратквни елементи су зналачкп 
распорећени, тако да Tie наруш авају ути- 
сак отмености који зграда оставља на по- 
с.матрача. Ф асада ce заврш ава аттиком, a 
кров je металии, и сасгављен од конкав- 
пих површина. И двориш на фасада има ва- 
jairy декорацију изнад нрозора (шкољке, 
руж е, гране).16

И ако je  била приватна зграда, кућа 
Алексе Кр>смановића je y два маха послу- 
ж ила за одседан,е високнх државних го- 
стнју. Турски престолонаследник Јусуф 
Изедин (брат од стрица тадаш њег султана 
Мехмеда V) боравио je у Кромановићевој 
кући 27. и 28. м аја 1910. год., када je  уз

Y кући Алексе Крс.мамовића одсео je и 
кнез Јован Констатиновић Ро.манов, вере- 
иик принцезе Јелене KapabopbcBnh. На- 
мештање куће за ову прилнку почело je
26. јула, a високи гост je боравио y iboj 
од 3. до 9. августа 1911. год.1г!

4. — Део фасаде.

4. — Part of the façade.
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После лрвот светоког рата Крсманови- 
ћева кућа je  послужила као гтривремена 
резиденција регента Александра Карађор- 
ђевића, јер  Нови двор н и је  био заврш ен, 
a био je  оштећен y рату, као и зграда Ста- 
рог двора. Y великом салону Крсманови- 
ћеве куће проглашено je  18. XI (1. X II) 
1918. год. уједињење Срба, Хрвата и Сло- 
венаца. Тада je  изасланство Народног ве- 
ћа из Загреба саопш тило регенту Алексан- 
дру Карађорђевићу одлуку Народног већа 
да ce држ ава Словенаца, Х рвага и Срба 
уједини са Србијсхм и Црном Гором. Y 
присуству министра финансија Стојана 
Протића, министра унутрашњих дела Љу- 
бомира Јовановића, мииистра грађевина 
др Момчила Нинчића и министра војног 
Михаила Рашића, адресу Народног већа je 
ирочитао зубар др Анте Павелић. Y одго- 
вору на адресу Александар К арађорђевић 
je  прогласио уједињење и  стварање Кра- 
љевине Срба, Хрвата «  Словенаца.19 После 
званичног проглашења уједињ ењ а регент 
je са прозора Крамановићеве куће одржао 
говор окупљеним Београђанима, који су 
чин уједињења поздравили клицањем и пе- 
вањем орпске химне.20

Крамановићева кућа je  служила као 
иривремени двор све до јуна 1922. т д .  На 
даи венчања крал»а Александра Карађор- 
ђевића и румунске лринцезе М арије Хоен- 
цолерн, 8. VI 1922. год., двор ce преселио 
y довршену зграду Новог двора, који je 
тада постао званична краљ евска резиден- 
ција.21

После исељења привременог двора, y 
приземлте Крсмановићеве куће уселио ce 
Ауто-клуб ,а сутерен су закупили угости- 
тељи Милорад Савић и Иван Обрадовић за 
кафану и ресторан „Клериџес". Радови на 
преуређењу подрума обављени cy у јесен 
1923. год. Следеће године угоститељи су 
закључшш уш вор са Линком Крсмановић
о закутгу двориш та за период од 1. V 1924. 
до 1. X 1929. год. Ојш оу 1926. год. y дво- 
рншгу п о д и г ј ш  привремени павиљон за 
зимску башту са позорницом, који je  слу- 
жио и као биоскоп.22

Y ово време први пут je  с к р е н ^ а  паж- 
ња јавности на споменичка својства згра- 
де. Одбор за подизање споменика y Бео- 
граду предложио je  1930. год. да ce Крома- 
новићева кућа сачува као споменик, да ce

из ње исели кафана и  да ce усели неки 
музеј или библиотека.23 Овај предлог није 
оствареп.

5. — Део дворишне фасаде.

5. — Part of the courtyard façade.

После смрти Л инке К рсмановић, 1929. 
год., о кући ce бризнуо Управни одбор За- 
дужбине Алексе К рсмаиовића, ко ји  je  1934. 
год. издао кућу Савезу сокола Краљевине 
Југославије. Тада je  зграда оправл>ена ттод 
надзором архитекте М омира Коруновића, 
гтредседника Грађевипско-уметничког од- 
сека Савеза сокола, ко ји  je  сачинио и пред- 
рачун за ову оправку. Све до 1941. год. y 
згради je  било седипгге Савеза сокола Кра- 
.Бевине Југославије.24

Y иацрту Уредбе о извођењ у регулацио- 
иог плана Београда из 1940. год. Крсмано- 
вићева кућа није предвиђена као објекат 
који треба сачувати. Тим говором je  aip- 
хитекта Иван ^дравковић објавио y листу 
,,Правда'' чланак Које објекте од ucropuc- 
ког u уметничког значја треба сачувати y  
будућем великом  Београду. Y чланку je  
наглашено да Крсмановићева кућа мора 
да ce сачува, јер  поред историјског има и 
уметнички значај, a важ н а je  и за проуча- 
вање ж ивота Београћана y X IX  веку.25
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После другог светског рата Задужбина 
Алексе Крсмаловића je  национализована, 
a у зграду ce 1946. год. уселио Дипломат- 
скм клуб. Одељења y згради добила су но- 
ву иамену. V сутерену су биле помоћне 
просторије, као и једла сала. V лриземљу 
je  велики салол задрж ао  првобитлу на>ме- 
ну, a трлезари ја je  претворела y билијар- 
-салу. П росторија из које ce излаз<и на те- 
расу уређена je као зим ска башта, ла су 
вероватло овом приликом лрозорл и врата 
према тераси претворени y једну велику 
застакљ ену повлшину. Сва три одељења 
која гледају на улицу спојена су y једну 
велику салу.36

V зф а д и  je  касније био П ротокол Са- 
везног секретаријата за иностране лосло- 
ве. Y сутерену су били ресторан, клуб и 
ф оаје са гардеробом. Y 1гриземл,у су, y де- 
лу зграде окренутом према улици, преград- 
иим зидовима поново одвојене трп просто- 
рије — велика сала y средини и две собе 
са стране. Д вориш те je  кориш ћено за лет- 
њи ресторан и биоскоп.27

К рсмаповлћева кућа je 1964. год. про- 
глашена спомеником културе.2® Y публика- 
цији Завода за заш титу споменика култу^- 
ре града Бсограда Архитектонско HacAebe 
/ рада Београда. II. Кориштење, намена и 
нрезентација, објављеној 1966. год., Јован 
СекулиИ и Жел>ко Ш каламера предложи- 
ли су да ce лромени садрж ај зграде, како 
би она постала доступна посетиоцима.

Замисао да ce зграда корнсти за 'музеј- 
ску поставку остварена je  тек 1987. год. 
После исељења П ротокола 1979. год.29 згра- 
да виш е година није корш ићена. На ини- 
цнјативу Градског одбора CYBHOP-a Бео- 
града, Скупштина града je  донела одлуку 
да ce зграда реконструиш е и адапгира за 
сталну поставку Р еволуциочарии нокрет y  
Београду 1918— 1953. из фондова М узеја 
града Београда. П ројекат рестаурације и 
адаптације израдио je, под надзором Заво- 
да за заш титу споменнка културе града Бе- 
ограда, тим архитеката Енергопројекта: 
Зорапа Стојнић (енгеријер), Милош Стан- 
ковиИ (стална излож ба), Добрица Радиво- 
јевиИ (архитектура) и Зорап Јаковљ евић 
(ревитализација). Инвеститир je био Посло- 
вни простор града Београда, a извођач — 
Енергопројект.30 Аутори сталне поставке 
су кустоси М узеја града Београда Бнљана

Станић, Д арко НириН и Богданка Новако-
BHh.‘,t

Сталну изложбу Револуционарни пок- 
рет y Seoipady 1918—1953. свечано je отво- 
рио председник Скупштине града Београда 
Александар Бакочевић 21. X II 1987. год.32 
Изложба je смештеиа y приземљу зграде, 
које je због лове намене претрпело извесне 
измене. Y вестибилу je пулт за продају 
улазница, a на знду истог одељења налази 
ce плоча са основним подацима о згради. 
Три просторије окренуте према улици пре- 
творене су y велику изложбену салу. Y ве- 
ликом салону нема експоната, само су на 
зиду две плоче са именима учесника у 
проглашењу уједињења Срба, Хрвата н 
Словенаца. Измене су извршене и у улаз- 
ном ходиику, тако да ce данас измећу ход- 
ника и степеништа уместо првобитног зида 
налази велика стаклела површлна. Степе- 
нлште више нема оригиналну мермерну 
балустраду, него ограду од метала.

Y сутерену зграде смештен je Клуб 
привредника, лпанично отворен 23. VI 1988. 
год.в Простор кој‘и je  ближе улици прство- 
рен je y cajiy за ручаваље, y средини je 
предворје украш ено чесмом, a простор 
према дворишту заузима бар. Врата и лро- 
зори Kojïi гледају на двориште украшеми 
су витражима са цветним мотивима.

Поткровље зграде адаптарано je за кан- 
целарије ЈИК банке. Y канцеларије ce ула- 
зи из суседног објекта, y коме су такође 
гфосторије ове банке.

Улична и двориш на фасада изведене су 
y две боје, тако да ce бела вајана декора- 
ција истиче на жутој површини зидова 
(пре извођења ових радова фасада je била 
светлозелела, a y периоду између два рата 
била je светлосива). Улазла врата су да- 
лас метална, што je резултат неке од ра- 
нијлх преправки. Између улазног ходника 
л дворилЈта налазе ce пова металла врата.
Y некој од рамлјих адаптација тераса je 
добила један дограђенл део.

Двориште данас не допире до Балкан- 
ске улице, јер je смап^епо изградњоси гтро- 
давница повезаних са подземним лролазо.м 
лзмеђу Балканске улице и Теразија. Y 
дворишту je сада летњи ресторал, чији je 
ниво виши од оригшналпог нлвоа дворлш- 
та. Од првоблтие баш те сачувано je само 
једло дрво — велика липа.
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Обнова Крсмановићеве куће приказана 
je y оквиру 14. салона архитектуре одржа- 
ног y М узеју примењене уметноети од 28. 
фебруала до 28. марта 1988. год.
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Нова намена Крсмановићеве куће омо 
гућила je  да овај значајан уметтнички и 
историјоки сгтоменик постане доступан јав- 
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К У Ћ А  А Л Е К С Е  К Р С М А Н О В И Ћ А

T H E  H O U SE OF ALEKSA K R SM A N O V IC  

Svetlana V. Nedié

The house of Aleksa Krsmanovié (1842— 
—1914), Belgrade merchant, is situated at Tera- 
zije No. 34. It was built according to the design 
of arch. Jovan Ilkic (1857—1917) in the neo-Ba- 
roque style in 1885. It is a spacious ground-flo- 
or house planned for a well-to-do family. The 
façade has exuberant decoration. The rooms in 
the house are set around a central vestibule 
with glass roof. The building is a representative 
example of the Belgrade architecture of the ni
neteenth century and the most im portant crea
tion of arch. Ilkic in the field of residental ar
chitecture.

After Aleksa Krsmanovié died, the use of 
the building was altered several times. After the 
First World War it was the residence of the

royal court for a time only and it is in this bu
ilding that the union of the Serbs, the Croats 
and the Slovenes and the establishement of the 
Yugoslav state was proclaimed on December 1, 
1918.

As a work of high artistic value and of hi
storical importance this building was declared 
a monument of culture in 1964.

In 1987 the building underwent reconstruc
tions and modifications under the supervision 
of the Institute for the Protection of Monu
ments of Culture of the City of Belgrade. Now 
it houses the perm anent exhibition »Revolutio
nary Movement in Belgrade 1918—1953« set up 
by the Museum of the City of Belgrade.
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