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О ПОЧЕЦИМА УРЕБИВАЊА ТОПЧИДЕРА ЗА 
ИЗАЕТНИЧКУ И ПАРК IUYMY

Топчидер, Топчидере, тобчијска долина, 
простор где су Турци изливали топове при- 
ликом трећег напада y освајању Београда 
(1521) y време Марашли паше (1815— 1821) 
Мандаре, па Горње Мило, Топчидер или 
само Топчидер, најстарији je парк y  бли- 
жој околини Београда и излетиште Београ- 
ђана, гостију и пролазника кроз Београд и 
Србију.

О Топчидеру je доста писано и изрече- 
но, како ce са њепжим уређивањем и пре- 
тварањем y излетничку и парк шуму запо- 
чело још крајем треће деценије прошлог ве- 
ка по иницијативи и под руководством 
инж. Атанасија Николића, a непосредно 
по изградњи Милошевог конака посађени 
су они данас горостасни платани испред 
његовог прочеља.

Користећи расположиве архивске по- 
датке покушаћемо да овим прилогом пру- 
жимо нека објашњења о првим почецима 
уређивања Топчидера y излетничку и парк 
шуму, о раду и доприносу инж. Атанасија 
Николића као и о уношењу платана y Топ- 
чидер.

Почећемо са стањем и наменама Топ- 
чидера и његовог простора y време окупа- 
ције од стране Аустроугарске (1718), када 
су ce y топчидерској долини уређивали ма- 
јури аустријских војних великодостојника, 
a y ближу и даљу околину Топчидера на- 
сељавали држављани Аустроугарске доби- 
јањем по 24 плуга земље за обраду, ли- 
вада, испасишта за стоку, винограда на 
породицу, бесплатног огревног и грађевног

дрвета. Тако je овај простор, село Оструж- 
ница, било насељено са девет породица из 
Вормса и Штајера, a било je насељавања и 
y удаљенија села, Сланце, Авалу, Мирије- 
во и др. Међутим, напуштањем војне силе 
(1739) отишли су и ови привремени насе- 
љеници, a y Топчидер су дошли „бугари“ 
баштовани.

У време борби Карађорђевих устаника 
за ослобођење Београда (маја 1804) десети- 
на ,,бугарских“ баштованских сламњача je 
попаљена a њихови становници су расе- 
љени.1 На боравак ових баштована y Топ- 
чидеру подсећаће њихови баштовански у- 
ређаји, чесме, ваде, канали, мостови, дола- 
пи, огромна кола са причвршћеним ведри- 
ма за захватање воде из Саве и Топчи- 
дерске реке, ижљебљена корита, резервоа- 
ри за отицање воде y друге удаљеније 
базене и др. Слични баштовански уређаји, 
како je то забележио путник, истраживач, 
историчар и илустратор Ф. Каниц, могли 
су ce y то време видети само y јужној 
Француској и Шпанији.2

После другог српског устанка Топчидер 
и његову околину кнез Милош насељава 
углавном грађевинским радницима из јуж - 
них и југоисточних делова неослобођене 
Србије и Македоније, који ће бити главна 
радна снага за изграђивање Топчидера и 
Београда. Тако су ce до средине треће де- 
ценије прошлог века образовала села: Меч- 
ковац, Камен, Частрно, Степашиновац, Пр- 
њавор, Рудманово, Рватско село, Дољани 
И ДР-
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Међутим, већину ових села Милош ће 
до краја треће деценије X IX  в. и силом, 
војском раселити, да би на овом простору 
основао још једно своје и државно пољско 
имање попут оних y Враћевшници, Крагу- 
јевцу, Баточини и Пожаревцу, a становни- 
ке расељених села ће населити y сусед- 
ним селима y околини Београда.3

После издејствованих хатишерифа и 
берата (1829— 1830) и иризнаваљем Мило- 
ша за владајућег и наследног кнеза Срби- 
је, даван>ем Србији извесних права и ау- 
тономије, Милош ће већ 1831. обавити „пре- 
правху и доправку постојећих“ зграда y 
Топчидеру и до 1836. изградити Конак 
( Î834), цркву (1835), па касарну, апсану, 
мали конак, коначић, магацинс, механе, ко- 
њушнице, штале, шупе, табакану, ледер- 
ницу, обновити старе и подићи нове воде- 
нице, чесме, водоводе и друге објекте.4

Топчидер je са Кошутњаком постао ве- 
лико Милошево и државно пољско има- 
ње4а на којем ће ce гајити пољопривредни 
производи, баштенске културе, и развија- 
ти сточарство, пчеларство и др. за нотребе 
Милоша и свих настањених y Топчидеру, 
а вишкови ће ce продавати. Ово нарочито 
важи за сточарство и стоку коју ће Милош 
и његови ортаци16 куповати по земљи, a 
овде y Тоичидеру држати привремено до 
продаје трговцима y суседној Аустроугар- 
ској и земљи, прихрањивати жиром y ри- 
пањској и другим оближњим шумама, од- 
носно на ливадама и пашљацима Топчиде- 
ра и Кошутњака. Новцем за продату сто- 
ку и друге производе куповаће ce произ- 
води којих није било y Србији.

Од вишегодишњих засада Милош je ра- 
сполагао са два винограда, a подигнут je 
и мањи воћњак на падини изнад Конака 
и цркве.

До изградње и опремања Конака y Tori- 
чидеру Милош, иначе врло побожан, це- 
нећи улогу и значај манастира и цркви y 
иародном животу, a посебно манастира Ра- 
ковице y којем му je сахрањон синчић То- 
дор, опремио je (1822) манастир и конак 
са „два боја“ , са укупно 13 соба, четири 
кујне, два подрума, за своје и потребе ма- 
настирских духовника, за пријем турских 
великаша, страних гостију и путника.5

До одласка књаза Милоша из Србије 
(1839) односно до пописа 1846. y Топчиде- 
ру и Кошутњаку постојали су ови објекти:

— велики Конак, зидан од камена и 
цигле, покривен ћерамидом, на два боја. 
На горшем je било 7 соба, оџаклија, 4 куј- 
не, ћилер, конк са ћошком a y приземљу
7 соба, две оџаклије, трпезар, велики конк 
и мањи подрум.

—  мали конак, коначић, касније летњи 
дворац кнеза Михаила. Здање од тврдог 
латеријала, покривено ћерамидом, на два 
боја. На горњем боју су 4 собе, две сара- 
чане, конк и ћошка a y приземљу 4 собе, 
две сарачане, конк, ћошка, ћилерчић и два 
подрума,

— црква од сеченог камена и цигле, са 
торњем,

—  конак поред цркве, зидан циглом, 
покривен ћерамидом, са шест соба, кујном, 
конком, дивананом и подрумом, намењсн 
превасходно официрима топчидерског гар- 
низона,

—  здање наспрам великог Конака од 
дрвета, покривсно ћсрамидом са две собе 
и подрумом,

—  мутвак (велика кујна са оџаклијом) 
од тврдог материјала, покривен ћерамидом 
са три собе и кујном,

— ћилер до мутвака, од тврдог мате- 
ријала покривен ћерамидом,

—  здање ниже мутвака од плетера, по- 
кривено ћерамидом, са екмеџиницом, шу- 
пом, три ара, сарачаном и оџаклијом,

—  конак до Потока од дрвеног матери- 
јала покривен ћерамидом са 4 собе, кујном 
и дивананом намењен трговцима и чува- 
рима топчидерске стоке,

— здање бивше ледернице од тврдог 
материјала покривено ћерамидом на два 
боја са зиданим мутваком са 4 собе, куј- 
ном, трпезаром и великом оџаклијом,

—  чесма y Топчидеру од камена и под 
њом ћошка од дрвета,

—  две механе, једна на ушћу Топчи- 
дерске реке, са четири собе, кујном, ћош- 
ком, амурлуком, подрумом, аром, и друга. 
код Цареве ћуприје, са 4 собе, амурлуком, 
аром и са још два припадајућа здања од 
цигле за салану,

—  магацин на ушћу Топчидерске реке 
од тврдог материјала уз који су и три чар- 
дака за шишарку,

—  амбар, шупа, кокошињац с леве стра- 
ке Топчидерске реке и ар од дрвета, по- 
кривен ћерамидом са десне сгране,
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—  две воденице. Велика зидана каме- 
ном и циглом, покривена ћерамидом на два 
боја, са 7 соба, оџаклијом, 4 кујне, ћилер, 
конк са ћошком на горњем и 7 соба са две 
оџаклије, трпезар, конк са ћошком и мањи 
подрум y приземљу. Друта воденица од циг- 
ле, покривена ћерамидом са два витла и 
припадајућим зградама.

У Топчидеру je било и десет ливада 
које je Милош одмах y почетку уређивања 
Топчидера резервисао искључиво за своје 
потребе, a везиру београдском je y циљу 
даљих добрих односа дозволио повремено 
коришћење Циганске баре, простора поред 
Саве, поред редовног слања уобичајених 
поклона, младих јагањаца, пилића, повр- 
ћг и др.

Седам топчидерских ливада захватале 
су површину од 150 дана орања (око 55 ha), 
три ливаде y Макишу 250 дана орања (92 
ha), док je Ада Циганлија y тадашњим ме- 
рама захватала простор од једног сата по 
дужини и пола сата по ширини. Поред 
ових, Милош je држао и ливаду y Лешта- 
нима y површини од седам коса.

Кошутњак y огради још од 1831, ко- 
ришћен je за испуст стоке a превасходно 
за држање дивљачи јеленске и срнеће као 
и дивљих свиња®

Како ce види, о неком уређивању Топ- 
чидера y излетничку и парк шуму, одно- 
сно његовом украшавању садњом донетих 
декоративних врста дрвећа са стране, укра- 
сног шибља и цвећа као и одговарајућим 
објектима до средине X IX  в. није било ни 
помена. Тек доласком инж. Атанасија Ни- 
колића y Београд и Србију (1839) a наро- 
чито после његовог доласка на дужност и 
положај начелника полицијско-економног 
одељења Попечитељства внутрењих дела 
(даље: ПВД) средином 1842, започеће уре- 
ђивање Топчидера као и озелењавање и 
подизање дрвореда y Београду.7

Николић je најпре успео да y Београду 
добије (1846) неколико празних плацева и 
да на једном од њих, код здања Совјета 
(1847), оснује расадник за биљну производ- 
њу. Још исте јесени Николић je издејство- 
вао одобрење и средства за набавку и ку- 
повину семена и шибљика воћних дивља- 
ка које ће ce наредне године „облагоро- 
ђавати“ , калемити. Из иностранства (Беча) 
набављене су разне воћне саднице „обла- 
горођене" за пресадњу y овом расаднику.

Са њих ће ce наредне године скидати ка- 
лем гранчице за калемљење садница див- 
љака. Упоредо са производњом воћних сад- 
ница производе ce и саднице дуда, тада 
врло тражене врсте за гајење свилене бу- 
бе, саднице тополе, јаблана и багрема. Сов- 
јет je прихватио мотив Николића „како би 
стечество наше y овој знаменитој грани 
економије (воћарства) напредовати могло“ .

1. —  Инж. Атанасије Николић (1801— 1883). 

1. —  Eng. Atanasije Nikolié (1801— 1883).

Код Београђана je владало велико за- 
нимање за саднице дуда, те je Совјет (1847) 
одобрио да им ce ,,безплатежно“ издаје до 
две стотине дудових садница за садњу y 
њиховим баштама, док ce не буде произво- 
дила већа количина ових садница.8

На наредни значајни предлог начелни- 
ка Николића и попечитеља ПВД Илије Га- 
рашанина (1849), Совјет и књаз Алексан- 
дар Карађорђевић донели су одлуку о ос- 
кивању ПРИМЕРНЕ ЕКОНОМИЈЕ У  ТОП- 
ЧИДЕРУ. Истом одлуком укупна повриги-
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на Топчидера ,,са брдима и шумама“ пре- 
дата je новооснованој економији, a за еко- 
нома je постављен Панта Јовановић, тек 
свршени државни питомац Економне и по- 
љопривредне академије y Хохенмајму (Не- 
мачка). Њега ће после брзог одласка на 
другу дужност, да не би Економија билз 
без управитеља, економа, заменити при- 
времено Марко Стојковић, дотадашњи сто- 
лоначелник ПВД a затим he управитељи, 
економи, бити стручњаци Коста Петровић, 
па Радојица Јовановић и Владимир Јова- 
ковић, такође државни питомци са завр- 
шеном поменутом Академијом.

Приликом оснивања Примерне економи- 
је замишљено je да ce она издржава од 
сопствених прихода и колико јој они буду 
дсзвољавали, да ce постепено развија. Рад- 
на снага на свим радовима Економије би- 
ли су и дуго ће остати апсеници Апсенич- 
ко-економског завода y Топчидеру. Из бу- 
џетских средстава за издржавање Апсе- 
кичког завода издвајаће ce и извесна нов- 
чана средства за почетну набавку стоке за 
домазлук Економије, семена и другог ма- 
теријала.9

Од времена оснивања расадника y Бео- 
граду (1847), када су почела улагања, до 
краја 1850, по подацима рачунске службе 
ГТВД за све радове Економије било je утро- 
шено 1G4.478 гроша чаршијских. Оснива- 
н,ем Примерне економије највећи обим ра- 
дова преноси ce y Топчидер и Кошутњак 
и ова установа ће ce финансирати само- 
стално y саставу буџета ГТВД.10

Наредни значајни подухвати Николића 
и Гарашанина биће надлежне одлуке (1851) 
о УСТРОЈЕЊ У ЕКОНОМИЧЕСКОГ ЗАВЕ- 
ДЕНИЈА У ТО П ЧИ Д ЕРУ" (даље: ТЕЗ), и
о УСТРОЈЕЊ У ПОЉОДЕЛСКЕ Ш КОЛЕ У 
ТОПЧИДЕРУ (1853).12 Ово je била прва 
школа ове врсте на Балкану која ће по- 
стојати до 1859. Ове установе имаће своје 
управитеље, стручњаке си своја самостал- 
ла буџетска средства. С обзиром да ће ce 
ТЕЗ поред огледне пољопривредне произ- 
зодње бавити и радовима на украшавању 
Топчидера, за ове радове који би требало 
,,да допринесу увесељавању народа уоп- 
ште“ додељиваће ce сваке године по 1.000 
талира из буџета ПВД. Поред тога, како 
je временом украшавање Топчидера доби- 
јало све већи значај, y ту сврху cy ce од- 
ређивала и све већа новчана средства.

Прописима о организацији ТЕЗ и Шко- 
ле, поред осталог, уређено je да начелник 
полицијско-економног одељења ПВД, Ата- 
насије Николић, води надзор њиховим ра- 
дом и да има право „управитељима и про- 
фесорима иримјераније чинити, питомце 
прегледати и о стању целог Завода увјера- 
вати се“ .13

У пролеће 1851. обављено je комисиј- 
ско разграничење површина Топчидера и 
Кошутњака од осталих површина. Београд- 
ској општини je y циљу исправке границе 
имаља уступљен део Циганске баре (прио- 
бални део поред Саве), постављене су гра- 
пичне белеге, a затим je издат налог окол- 
ном живљу да више не пролазе кроз Топ- 
чидер и Кошутњак и y ову издвојену по- 
пришну не пупггају псе, ради узнемира- 
иања дивљачи.

Иредузете су мере да ce y Топчидеру 
л Кошутњаку више не обављају никакве 
неодобрене сече дрвета, a евентуалне сече 
липовине које су дотле обављали апсени- 
ци и солдати y великој количини за по- 
требе Крагујевачке барутане да ce одобра- 
пају само од страие Попечитељства финан- 
сија.14

Прекинуто je арендираљс, издавање 
већих иовршина баштованима као и повр- 
шина за производтву бостана, жита и дру- 
гих кулгура. До даљег су остављене само 
мање површине поред Саве и Топчидерске 
реке баштованима Танаску Јеремићу, Јо- 
вану Димитријевићу и Николи Јовановићу. 
ГТремештајем Апсеничког завода из Топ- 
чидера y Београд (1868), на тражење Ми- 
нистарства правосуђа, те раније баште ус- 
тупљене су Заводу за производњу поврћа 
за његове потребе.

После оснивања ТЕЗ Николић je са уп- 
равитељем утврдио које ће ce површине 
y Топчидеру даље користити за пољоприв- 
редну производњу, које за ливаде и паш- 
њаке a које за расаднике и подизање пар- 
кова. Том приликом су одређене три по- 
вршине за баште, расаднике за производ- 
:ву пољопривредног и шумског биља.

Привремени управитељ ЗЕТ je почет- 
ком 1851. предложио да му ce одобри да 
поред тада јединог баштована који je тре- 
бало да ce стара о три баште, расадника 
y Топчидеру и о башти, расаднику код зда- 
ња Совјета y Београду, одобри да прими 
на обучавање баштованског заната два до
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три питомца који би ce обучавали три го- 
дине. Њима би ce поред хране и одела да- 
вало годишње по четири талира прве годи- 
не, шест талира друге и осам талира треће 
године. По истеку три године ЗЕТ би им 
издавао уверење о „умешности и способ- 
ности“ за даље бављење баштованлуком и 
по неког од њих задржавао на раду y 
ЗЕТ-у.

за долазак из Пеште y Београд. Но о ба- 
штованима ће бити речи мало касније.11*

У  оквиру делатности уређивања и ук- 
рашавања Топчидера почели би са овим 
радовима. Најпре о путу Београд— Топчи- 
дер.

Топчидер je био удаљен од Београда 
неких пет-шест километара, те су Београ- 
ђани, путници и намерници морали да ce

Топчидер — око 1890. —  црква, парохијска кућа, Топчидерско брдо

— Topôider, around 1890, church, parochial house, Topfcidergko Brdo

Ca овим предлогом нису ce сложили 
Совјет и Књаз, који je био мишљења да 
ce потребни помоћници баштована изаберу 
од апсеника и да ce уз баштована уче овом 
занату. Јер, „апсеници нису предати ЗЕТ-у 
само да раде него и да уче“ .

Наредне године примљен je још један 
стручни баштован. Био je то Јован Чер- 
венко, Чех, коме je одређена месечна пла- 
та од 25 форинти и плаћен путни трошак

излажу великим тешкоћама да би могли 
да виде Топичдер и уживају y њему. Ина- 
че овај пут je само деоница пута за Ша- 
бац и Крагујевац „па je његова изградња 
неопходна како са државно-економног та- 
ко и политичког становишта". Пут би тре- 
бало да ce солидно гради. Уваљани доњл 
строј, постељица прекрио би ce слојем ка- 
мена туцаника и шљунка. Изградњу до- 
њег строја и растурање туцаника обављали
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би апсеници, a no мишљењу ПВД изград- 
iby овог пута обављали би и „добегли на- 
род из Војводства (Војводине) као пеша- 
ци и рад са колима“ . Њима би ce давале 
пристојне наднице. За веће и стручније 
радове усеке, насипе, потпорне и обложне 
зидове од камена и израду ћуприја узи- 
мали би ce стручни мајстори.

возне траке 7,60 m, a насипаље камсном 
ван града 6,60 ш. Са обе стране пута пла- 
нирана je садња дрвореда тада располо- 
живих дудових, багремових и воћних сад- 
ница. Пројекат je израдио инж. Вилхелм 
Фест, начелник грађевинског одељења
пвд.

3. —  Топчидер — око 1930. Милошева чесма сацрквом y иозадини.

3. —  Toptider, around 1930, Prince MiloS’s fountain with church in the background.

Предлог ПВД je прихваћен, но убрзо 
ce установило да би за солидну изградњу 
пута требало припремити стручне пројек- 
те и предрачуне, обезбедити стручну рад- 
ну снагу, односно радове поверити овлаш- 
ћеном предузимачу по обављеном јавном 
конкурсу. Дужина пута од Теразија изне- 
ла je 2.760 хвати, скоро 5.540 m, ширина 
пута са банкинама са обе стране износи 
30 стопа, (5 хв. —  9,50 ш), ширина коло-

За изградшу пута требало je да ce уло- 
жи 12.890 фор. y готовом новцу на терет 
ГТравителствене касе a за рад надничара 
'л рабаџија од 19.244 дана на терет Бео- 
градске општине. На заказаној лицитаци- 
ји (5. II 1856) од девет домаћих и страних 
мајстора прсдузимача, као најповол>иији, 
Михаел Стерле, аустријски држављанин, 
грађевинар из Млетака, радове je прихва- 
тио за укупан износ од 26.300 фор. После
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неколико месеци рада, због неодржавања 
услова уговор са овим предузимачем je ра- 
скинут, па je no накнадном предрачуну 
инж. Августа Цермана пут завршен плаће- 
ном стручном радном снагом и апсеницима 
крајем 1858. уз трошкове од 774.357 гроша 
и 10 пара пореских. Обављена je и садња 
дрвореда поред пута све на терет Прави- 
телственог буџета.16

У  том времену изграђен je и пут од Ca
se до Врачара који je због велике баре ч 
приватног имања био врло тежак, и тако 
je овим новим путем олакшана веза изме- 
ђу Саве и Врачара.17

Мањи заостали радови, неке поправке 
и садња садница од стране приватника ис- 
пред њихових имања, сачекали су и повра- 
так књаза Милоша. Он je y јесен 1859, 
врло заинтересован за пут Београд— Топ- 
чидер и дрворед поред пута, наредио, те 
су ce сви радови довршили почетком 1860. 
Са обе стране пута засађено je 537 топола, 
64 јаблана, 100 багрема, 40 јоргована из 
расадника ЗЕТ и 670 разног дрвећа из топ- 
чидерске шуме. Вредност садног материја- 
ла из расадника ЗЕТ-а од 3.741, гр. и 24 п. 
чгр. исплаћена je из буџета ПВД.18

Ево и неких већих радова, оправки и 
уређивања Конака и других објеката.

Како je већ забележено Конак je од 
свог довршења по захтеву књаза Милоша 
a и других становника (од 1834. до 1855) 
био претрпео веће и мање преправке, a 
није изостало ни ново унутрашње опрема- 
ње Конака1#. По предлогу попечитеља ПВД 
и начелника његовог грађевинског одеље- 
ња инжењера Јана Неволе, на Конаку су 
(1850) замењени натрули дрвени стубови 
на балкону стубовима од цигле, трули др- 
вени патос новим. На слој цигле положен 
je мермер, штукатур y собама je замењен 
новим, зидови су поново омалтерисани и 
^зглачани a оштећена калдрма испред Ко- 
нака y површини од 1.385 аршина (923,4 m*) 
претресена и замењена новом.20

После повратка Књаза крајем 1859, по 
његовом налогу, ,,да би ce удобно могло 
становати“ обављене су неке веће преп- 
равке на Конаку y вредности од 30.060 гр. 
чарш. или 15.030 гр. пор. Радови су због 
хитности обављени без уобичајене прет- 
ходне јавне лицитације, само по пројекту 
инжењера који je одобрио сам Књаз.21

После ове преправке, опет по налогу 
Књаза (јаиуара 1860), набављен je намеш- 
тај са стране y вредности од 283 дуката 
цесарских или 7.846 гр. пор. и 31 пара пор. 
Набавка je извршена на терет трошкова 
иелог Правитељства, a одобрили су je Сов- 
јет и Књажев представник попечитељ ино- 
страних дела Цветко Рајовић.22

По наредби ранијег књаза, Александра 
Карађорђевића, обављене су мање преп- 
равке y унутрашњости Конака, препокри- 
вање крова Конака и крова свештеничке 
куће. Радови су обављени по прерачуну 
инж. Неволе a трошкове y износу од 3.171 
гр. чарш. одобрили су Совјет и Књаз.23

По наредби књаза Милоша (1859), обав- 
љене су мање преправке малог конака, ко- 
начића, свештеничке и куће топчидерског 
лекара. Радове je no пројекту и обављеној 
лицитацији извршио београдски дунђерин 
Штерија Јовановић за 7.800 гр. чарш, док 
je вредност радова по прерачуну била 9.388 
гр. чарш. Овај конак, како су га називали 
и коначић, користио je касније кнез Ми- 
хаило за летњи одмор. Коначић je ретко 
оправљан и слабо одржаван, па je почет- 
ком 1870, после погибије кнеза скоро за- 
пуштен и услед временских неприлика до- 
веден y незавидно стање. Кров je био ош- 
тећен, ћерамиде су почеле да отпадају,

4. —  Топчидерски парк са обелиском кнезу 
Милошу.

4. —  Topéider park with the obelisk dedicated 
to Prince MiloS.
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штукатур je од кише опао, спољни округ 
и дрвени симс су отрулели, патос y собама 
пропао, фуруне неупотребљиве итд. Пред- 
лог ЗЕТ (1. IV  1871) прихватило je Мини- 
старство грађевина и упутило свог инже- 
îbepa да сачини пројекат и предрачун по- 
требних радова. Поред тога, инжењер je y 
пројект унео и копање дренажних ровова 
на падини изнад коначића и других оште- 
ћених објеката.24

По жељи кнеза Михаила успостављена 
je (1860) стална телефонска и телеграфска 
всза Топчидера са Београдом. У  отворену 
,.штацију“ упућен je телеграфиста из Бе- 
ограда. Ову везу користили су Београђани
ii посетиоци Топчидера. Основне радове 
обавили су апсеници, a монтажу стручња- 
ци којима je исплаћено 4.681 гр. и 28 пара 
пореских.25

За стални саобраћај кроз Топчидер и 
унутар Топчидера до појединих зградо 
нреко Топчидерске реке и потока, изграђе- 
но je  више нових ћуприја a вршене су и 
оправке на постојећим ћуиријама, као на 
Царевој ћуприји. За све ове радове од 1860. 
до 1874. утрошено je  укупно 34.989 гр. и 
25 п. чарш.28

Топчидер je од средине 1860. постајао 
све привлачнији за Београђане, госте и 
пролазнике те je управитељ ЗЕТ-а агилни 
Сергије Станковић, y сталној вези са уче- 
ним и људима од идеја и сам дошао до 
идеје да Министарству предложи (1867), 
да ce y Топчидеру за Београђане и остале 
посетиоце подигне једно здање за фами- 
ли је које би долазиле преко лета, на један 
до три месеца a неке и више, на одмор и 
опоравак. Ту ce мисли иревасходно на иму- 
Кне домаће људе који иначе за то иду y 
стране земље и тамо троше свој новац 
уместо да тај новац остане y земљи. На 
одређеним повољним местима, локалитети- 
ма Топчидера, требало би одобравати при- 
затним људима подизање ман»их здања, a 
та здања би после одређеног времена по- 
стала државна.

Ове предлоге Министарство je y начелу 
прихватило, препоручујући да инж. Бје- 
ловодски приступи избору локалитета м 
пзради пројеката и предрачуна, a ЗЕТ да 
почне са припремама око вађења камена 
зими кад je радна апсеничка снага слобо- 
диа од других послова.27

Уређивање je проширено и на Кошут- 
њак, посебно доласком кнеза Михаила и 
његовог честог бављеша y Кошутњаку, као 
и гостовање Анастаса Јовановића, управи- 
теља Михаилових имања. Куповином при- 
ватног имања површина Кошутњака je 
увећана и заокружена, те je одмах преду- 
зето постављање нове солидније ограде. 
Управитељ ЗЕТ-а je добио налог и уз по- 
моћ апсеника и житеља околних села обез- 
бедио око 50.000 прошћа y Липовици, Ри- 
пањској шуми и шуми Мале Иванче. Сеља- 
цима je за њихов рад на сечи, припреми 
и довозу прошћа y Кошутњак исплаћено 
26.450 гр. чарш.

На истакнутим местима око Кошутњака 
подигнуте су три кућице, карауле, за чију 
je градљу утрошено 3.049, гр. чарш.

По наредби кнеза Михаила, Кошутњач- 
ку шуму би требало ради правилног газ- 
довања и коришћења поделити на четири 
дела, a сечу обављати постепено y сваком 
делу, тако да кад ce она заврши y свим 
деловима, y првом делу би дрво стигло за 
нову сечу. У делу који ce сече искључити 
сваку исиашу стоке и друго коришћење, 
да би ce обезбедили услови за природно 
обнављање шуме.2*

У Кошутњаку ce стално повећавао број 
и врста дивљачи и птица па je требало да 
ce пристуш! изградњи мањих кавеза за 
иоједине врсте и уређењу мањег зоолош- 
ког врта. За изградњу кавеза и остала уре- 
ђивања требало je да ce утроши 3.722 гр. 
и 31 п. чарш. Започето je обимније гајење 
фазана са намером насељавања овом врс- 
том ближе и даље околине Кошутњака. За 
стално напајање дивљачи и птица свежом 
водом, y Кошутњаку су каптирани неки из- 
вори и изграђени водоводи углавном од 
дрвених чункова.29

Крајем јануара 1869, после угинућа 
два-три грла због јаке зиме и слабије ис- 
хране, y Кошутњаку je било 42 јелена, 77 
кошута и 17 младих. Тада ce y Кошутњаку 
налазило и 20 кожа јеленске дивљачи и 
380 ока роговља за које су били заинтере- 
совани београдски трговци. Међутим, Мини- 
старство je одредило да ce коже и роговље 
прода јавном лицитацијом на Теразијама 
24. априла 1868.30

Пошто ce y пределу Кошутљака повре- 
глено запажао криволов, то je ЗЕТ замолио
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Начелство београдско да пооштри мере y аграномима, шумарима и проф. Ј Панчл-
овом правцу.31 ћем, и по њиховим предлозима набављао

Од средине 1863. простор Топчидера и вредне врсте дрвећа из Србије. Учество-
Кошутњака je y  управно-полицијском раз- вао je y оснивању Друштва за пољску при-
граничавању дошао y надлежност Управи- вреду, касније Српског пољопривредног
тељства вароши Београда a no одлуци друштва и сарађивао y стручном часопису
Државног савета и одобрењу кнеза Миха- Друштва „Теж аку“ . Био je познат и по
кла.32 својим стручним саветима и услугама Бео-

Поред управитеља ЗЕТ-а (Сергија Стан- грађанима. Његово име ce помињало y Ше-
ковића, од 1859. до 1870), a каоније Антони- матизму до 1900.33
ја Крагујевића, Топчидер je имао свог ин- ГУСТАВ ЦЕТЕР, квалификовани баш-
жењера Бјеловодског, стручне мајсторе за гован, дошао je y Београд 1854. и после
расаднике, производњу садног материјала, две-три године приватног рада као мар-
паркирање, сталне стручне баштоване и љив, вредан и стручан примљен je за по-

О ПОЧЕЦИМ А УРЕЂИВЛ1БА 'ГОПЧИДЕРА ЗА И З ЛЕ ТН И Ч К У  И П А Р К  Ш УМ У

5. —  Топчидер из 1868. —  Обелиск кн. Милошу, Милошев конак и водоскок —  гравире Ф. Ка-
ница.

5. — Topdider, 1868, obelisk, Prince MiloS’s Residence and fountain —  engraving by F. Kanitz.

за Кошутњак повремено шумара-ловца. To 
су били махом Чеси који су на рад дола- 
зили по конкурсима и препорукама поме- 
нутог Анастаса Јовановића.

Ево неких података о баштованима и 
шумарима-ловцима.

Поменути баштован Јован Червенко 
примљен je на рад средином 1852. уз пла- 
ту од 25 форинти и плаћени путни трошак 
од три талира за долазак из Пеште. Чер- 
венко ће убрзо (око 1859) напустити Топчи- 
дер, али кад ce пословање y Топчидеру по- 
ново организовало он ce вратио и много 
допринео производњи садног материјала, 
оснивању стаклене баште (1866), предлага- 
љ у за набавку украсног дрвећа, шибља ч 
цвећа из иностранства. Сарађивао je са

моћника баштована y Топчидеру (1856), a 
наредне године и y српско поданство. Рад 
y Топчидеру je прекинуо када je престао и 
рад ЗЕТ-а и Земљеделске школе.34

Ф РА Н Ц  РАИ Ф , примљен je за башто- 
вана по доласку из Беча 1. августа 1858. 
године. Рад y Топчидеру je напустио 1859. 
због наведених разлога, a и веће плате код 
индустријалца Игњата Бајлонија.35

ИВАН ПРОТИЋ, из Брдарице, срез По- 
церски, округ Шабачки, после успешно за- 
вршене Земљеделоке школе, y првој ге- 
нерацији, примљен je (1856) за помоћника 
баштована за воћарство. Временом je ра- 
дио на свим пословима баштована, подиза- 
њу паркова, дрвореда и шумских засада. 
Под његовим стручним надзором обавље-
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на je y јесен 1859. садња дрвореда кестена 
на Теразијама, по пројекту и замисли Ата- 
насија Николића, који ce y то време нала- 
зио y изгнанству. И. Протић je 1867. и 1868. 
руководио садњом багрема и тополе на 
рамско-голубачкој пешчари. Био je сарад- 
ник и помажући члан Друштва за пољску 
привреду.36

6. —  Топчидер и Кошутњак, према мапи Бео- 
градског дистрикта из 1721.

6. —  Topèider and Koâutnjak according to a map 
of Belgrade district deriving from 1721.

ЈОСИП ЧЕРВЕНИ, стручни баштован co 
мајсторским писмом, радио je од 1861. до 
1867. y Дворској башти a затим y Тоггчиде- 
ру, претежно y стакленој башти и на пос- 
ловима паркирања. И он ce помиње y Ше- 
матизму од 1900.37

МАКСИМИЈ1ИЈАН М АУК С  je дошао y 
Грбију са стручним квалификацијама шу- 
мара и ловца 1859, али je на рад y Топчи- 
дер примљен 1866. пошто није успео да сг 
по својој жељи запосли као шумар y Мај- 
данпеку. У  Топчидеру, односно Кошутња- 
ку, радио je савесно и по његовом предло- 
гу из Рушањске шуме донето je 6.000 мла-

дих буквића који су засађени y Топчиде- 
РУ код Беле чесме и на чистим површина- 
ма y Кошутњаку. Незадовољан односом 
према њему дао je оставку и дванаест го- 
дина био наставник цртања и калиграфије 
y Алексиначкој гимназији.38

Ф РАН Ц АЈЗНЕХАМЕР, раније општин- 
ски шумар y Чешкој, примљен je no одла- 
ску М. Маукса пошто je иретходно пружио 
доказе о стручном знању. После три годи- 
не, не добивши повишицу плате, дао je ос- 
тавку 1870. И он je био члан Друштва за 
пољску привреду.

ЈОЗЕФ ВРАН, шумар из Пресбурга код 
Беча, примљен je no конкурсу али и пред- 
логу Анастаса Јовановића и правителстве- 
ног банкара Теодора Тиркеа, који су га 
знали од раније као доброг шумара и лов- 
да. Уговор о раду са детаљним описом свих 
дужности шумара и ловца потписан je са 
њим 10. маја 1865. Ј. Врану je одређена 
основна плата годишње по стодвадесет та- 
лира, с тим да му ce исплаћује месечно по 
двестотине четрдесет гроша чаршијских. 
За показани успех y раду може добијати 
и додатак.

Због недобијене награде за убијену ште- 
тну дивљач и пребачене му одговорности 
за угинулу дивљу свињу и три женке фа- 
зана приликом допреме из иностранства, 
Вран je дао оставку и 24. априла 1867. на- 
пустио Топчидер односно Кошутњак.39

ВЈ1АДИСЈ1АВ ДЕЛОВИЋ, стручни баш- 
тован са завршеним курсевима y Ц. К. бо- 
таничкој башти y Бечу. У два маха поку- 
шао je да ради као баштован y Београду 
и Топчидеру. Први пут je дошао по пози- 
ву 1854, али није наишао на пријем и разу- 
мевање те ce вратио y Беч. Касније je  до- 
шао и почео да ради приватно. Од Прави- 
тељства je узео на трогодишњу аренду 
плацеве y Абаџијској чаршији, где je произ- 
водио расад пољопривредних и шумских 
биљака, украсно шибље и цвеће. Подигао 
je и стаклену башту, која je била код да- 
нашњег Зеленог венца испод тадашњег 
Француског конзулата. Ту ce исказао као 
стручан и пружајући услуге Београђани- 
ма стекао солидан углед. Међутим, због 
подизања чесме на смањеном делу баште, 
није могао да послује, те je напустио тај 
посао и пријавио ce Министарству финан- 
сија да га прими за украситеља паркова, 
својих имања и башта државних установа.
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Навео je да je примљен y српско подан- 
ство још 1854. и да je од проф. Панчића са- 
знао да je y изгледу подизање ботаничке 
баште y Београду. Кад би добио радно ме- 
сто баштована y београдском парку, могао 
би y делу парка шш на неком слободном 
плацу да почне са припремом садног мате- 
ријала за будућу ботаничку башту. Мини- 
старство то не би ништа коштало, a поред 
тога, y том његовом расаднику могли би 
студенти ботанике Велике школе стицати 
потребно практично знање „и тако би ce 
ползовати могли“ .

Тако je В. Деловић примљен за башто- 
вана, украситеља паркова y Београду, са 
годишњом платом од стопедесет талира и 
правом на бесплатан стан и огрев. Савес- 
но je радио y Финансијском парку, обно- 
вио га, унео нове врсте, a y расаднику и 
стакленој башти производио велике коли- 
чине цвећа и украсног шибља. Повремено 
je пружао своје услуге тек започетим ра- 
довима на подизању паркова на Калемег- 
дану. Радио je краће време и y Топчидеру 
активирајући рад тамошњих баштована. 
Име В. Деловића y Шематизму je бележено 
дс 1896. y списку „баштована вештака", 
поред имена Јована Червенка, Карла Шнај- 
дера, Тодора Мраовића и Јосипа Черве- 
ног.40

KAPJI ШНАЈДЕР je радио као башто- 
ван y Топчидеру, углавном y стакленој ба- 
шти 1866. и 1867. када и Ј. Червенко. Тра- 
жио je повишицу плате, но како са њего- 
вим радом ЗЕТ није био задовољан, добио 
je отказ. Касније je радио као приватник 
и y Шематизму ce помиње да je још 1900. 
радио као баштован вештак на Граду.41

Ф РА Н  ПИШТЕЦ, квалификовани баш- 
тован, почео je да ради 1864. y башти-пар- 
ку код здања Совјета и као чувар воћња- 
ка. Ту ce показао као савестан и стручан, 
те je чим ce указала прилика примљен за 
баштована y Топчидеру. На тој дужности 
затекла га je смрт (9. I 1866).42

После погибије кнеза Михаила убрзо ce 
y Србију вратио из изгнанства инж. Ата- 
пасије Николић. Пензионисан je 1861. и 
добио друге задатке, тако да му je недо- 
стајало више времена a и утицаја за радо- 
ве на украшавању Тогтчидера и озелења- 
вању Београда. Средства за ове радове ce 
смањују, нови баштовани ce не примају 
него упућују y нове паркове y Врњачку

Башу (Ј. Јаначек), Сокобању, Нишку ба- 
њу и др.43

Уосталом, како ћемо касније видети, y 
Топчидеру je извесно време застој и y раду 
огледне станице за пољопривреду и сто- 
чарство.

Ево и краћег прегледа радова на укра- 
шавању Топчидера новим украсним зеле- 
нилом.

Виднији почеци украшавања Топчидера 
садшом вреднијих и декоративних врста др- 
већа, ако изузмемо подизање дрвореда по- 
ред пута Београд— Топчидер, огледају ce y 
садњи ових врста око Милошевог конака.

Све до средине 1849, испред и око Ко- 
нака налазиле су ce само неке неугледне 
врбе, типични представници овог влажног 
и подводног терена. Стога je Попечитељство 
финансија (25. V II 1849) званичним путем 
приметило ПВД-у који ce старао о Топчи- 
деру, да би оне врбе са западне стране Ко- 
нака, које иначе врло мало хлада дају ,,до- 
лазећим људима и кнежевој фамилкји“ тре- 
бало уклонити и заменити садницама то- 
пола и јаблана које ПВД гаји y расадни- 
ку, башти код здања Совјета y Београду. 
Г1ВД je ову примедбу прихватио са објаш- 
њењем да je и сам поодавно дошао до тог 
сазнања, да као што врбе тако ни тополе 
ни јаблани не одговарају тако значајном 
месту и да ће ускоро имати добре и укра- 
сне саднице јавора и кестена, које и добар 
хлад дају и y свему одговарају овом зна- 
чајном месту. Но ипак je ПВД пристао, да 
док не стасају саднице јавора и кестена 
каредног пролећа (1850) засади код Кона- 
ка неколико јаблана и багрема.44

Из ове званичне преписке ce види да до 
средине 1849. није испред Конака било ни- 
каквих платана, a ове врсте није било та- 
да од природе y ближој и даљој околини. 
Но о томе мало касније.

После почетка рада ЗЕТ-а и Земљодел- 
ске школе, Николић ће са њиховим упра- 
витељима стручњацима и примљеним баш- 
тованима почети да остварује замисао да од 
Топчидера направи огледно пољопривредно 
газдинство, a и излетничку и парк шуму. 
Одређене су намене појединих делова Топ- 
чидера и приступило ce паркирању. Нај- 
пре су доношене одрасле саднице, као ређе 
врсте јавора са Јавора, Голије и Јастрепца, 
по препоруци проф. Панчића једна врста 
бора (Pinus peuce), молике са пет четина y
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рукавцу из Васојевића y Црној Гори зау- 
зимањем Станоја Симића, начелника Окру- 
га ужичког, па саднице белог, црног бора, 
јеле и смрче са Tape.45 Са Рудника и из 
Крајинског округа добијено je семе и сад- 
нице мечје леске, руј и др.4в Заузимањем 
Милана Миловука, наставника Земљодел- 
ске школе y Топчидеру, извесни Игњат Ми- 
хаиловић из Ораовице y Славонији y два 
маха je испоручио већу количину семена 
дивљег и питомог кестена. Мања количина 
овог кестена засејана je y расаднику y Топ- 
чидеру за производњу садница, a извесна 
количина засејана je такође y Топчидеру 
на више места за непосредну производњу 
садница. Остала количина кестена упуће- 
на je скоро свим окрузима y Србији, војним 
и другим државним установама, Мајдан- 
пек, Љубичево и др. За увежено семе кес- 
тена плаћено je 44 фор. и 16 крајцара (12. 
X II 1867).47

Из околине Топчидера набављено je ce
rne багрема, гледича, киселог дрвета, „сир- 
ћетовог дрвета“ , липе и др. За све ове врс- 
те. a нарочито за багрем и гледич владало 
je велико интересовање, те их je ЗЕТ слао 
тек пошто би подмирио своје потребе y Топ- 
чидеру и Кошутњаку.

Из иностранства, Беча, Граца, Ерфурта. 
Италије, Француске и др, добављано je се- 
ме баштенских усева, ливадских трава. 
цвећа, резница сортне винове лозе и раз- 
ие врсте украсног шибља: hiibidkus, berbe- 
ris, citisus, coluitea, amorfa, filadelfus, катал- 
па, разне врсте ружа и др. Семе украсног 
шибља засејано je  y расадницима, као и 
једне врсте белог дуда значајне врсте за 
гајење свилене бубе. Резнице винове лозе 
засађене су на одговарајућим локалитети- 
ма y постојећим виноградима y Топчидеру.48

Поред 1.000 талира који су намењени 
начелним решењем још 1851. за годишње 
украшавање Топчидера, y годинама већих 
радова и набавки, буџетом cy ce за укра- 
шавање Топчидера одобравали додатни из- 
носи. Тако je нпр. 1866. y  два маха одобре- 
но чак 17.000 гроша пореских. A ево шта je 
све из ове суме требало да ce исплати, за 
што ce заложио и сам домоуправитељ кне- 
жевих имања Анастас Јовановић:

гр. п. пор.
—  за купљени салон пред

механом y Топчидеру 3.600 —

СВЕТИ СЛАВ ВЛАД И САВ Љ ЕВИ Ћ

—  за материјал, градњу
фазанерије y Кошут- 
њаку и за стазе y Топ- 
ч и д е р у ....................... 2.922 10

—  за разно семе цвећа и
трава за топчидерске 
п а р к о в е ....................... 539 20

—  за семе цвећа добијено 
из Дрездена и Ерфур-
т а ................................ 1.038 10

— за привлачење и рас-
турање песка и шљун- 
ка донетог бродом „Де- 
лиград“ из Дубравице 4.278 32

— за набавку 350 ком. 
дрвећа платана из Бе- 
ча који су посађени 
овог пролећа y парку 
Топчидера, да ce плати 
по рачуну 770 фор. и
10 краицара аустр. 
вредности по 60 гр. пор. 
сваку форинту рачуна-
ј у ћ и ........................... 4.621 08

Свега дакле на полепшавање Топчидера 
за ову годину нуждно je да ce око 17.000 
гроша порезки утроше . . . “

Ово je део рачуна који je министар фи- 
нансија К. Цукић приложио Државном са- 
вету уз захтев за одобрење тих 17.000 гр. 
пор.49

Но, да ce овде мало задржимо на делу 
рачуна који говори о набавци 350 садни- 
па платана из Беча још истог пролећа 
(1866) засађених испред Конака и y парко- 
вима топчидерским. На више места забе- 
лежено je, односно y више прилика изре- 
чено, да су платани испред Конака као и 
они десетак метара даље, посађени непо- 
средно по завршетку Конака (1834). Чак je 
било речи да je онај већи и гранатији по- 
сађен y јаму где je раније била кречана 
те да су му такви услови погодовали да 
надмаши онај други. Но то оставимо поз- 
ванијима да нам, ако могу изрекну, да ли 
баш сви платани исте старости морају по- 
стизавати исте узрасте и сл. За доказе о 
времену садње ових платана односно њи- 
хове старости више аутора ce позивало и 
ка расположиве гравире и цртеже из 1856, 
1881. и 1885. итд.50

Међутим, губи ce из вида да дотле y топ- 
чидерским и београдским расадницима није
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било произведено садница платана, као и 
да ни y једном списку донетих врста сад- 
ница и семена са стране нису до ове 1866. 
године били поменути платани. Даље, стру- 
чна литература нас уверава и на околност 
да платан долази од природе као самони- 
кла врста y нашој земљи само y Македо- 
нији, y долини Вардара, његових притока, 
у.лисури Демир Капије и др. Није забеле- 
жено да су радници грађевинци долазећи 
из тог подручја на рад y Топчидер и Бео- 
град са собом осим хране за пут, одела за 
преобуку и алата, посебно тестера којих 
још дотле није било y Београду, доносшги 
семе или саднице платана.51

Наше je мишљење да су платани испред 
Конака и још неколико y његовој непосред- 
ној близини, од тих садница „дрвећа пла- 
тана“ донетих из Беча и посађених y про- 
леће 1866. Каниц je непосредно пре и по- 
сле погибије кнеза Михаила боравио y Топ- 
чидеру и Београду 8. јула 1868, све то опи- 
сао, и уз пут само забележио како je из 
Београда ишао за Топчидер путем оивиче- 
ним багремима, кроз сеновиту алеју багре- 
ма не помињући платане. To су они баг- 
реми посађеки 1860. Свој путопис Ф. Ка- 
ниц je илустровао гравиром Конака где до- 
минира јаблан с леве стране (посађен 
1849— СВ) према цркви и два мања осред- 
ња дрвета платана (?) испред Конака. Пла- 
тан са десне стране je нешто ,,померио“ да 
би боље приказао прочеље Конака.52 Ови су 
платани били тада y трећој години и с об- 
зиром на ловољне, одговарајуће услове за 
ову врсту дрвећа достигли осредњи узраст.
О овим платанима и другим садницама ста- 
рао ce поменути баштован Јован Червенко. 
Њему су ова врста и рад са њом били до- 
бро познати још пре доласка y Топчидер. 
Червенко ће касније од ових платана про- 
изводити нове саднице, што ce види из кас- 
нијег списка садница, a о томе ће писати 
y „Тежаку“ .

Приликом наредног бављења y Београ- 
ду и Топчидеру (1897) Ф. Каниц ће описати 
групу платана „које ширином својих кро- 
шња надмашују само чувени платани гро- 
фа Гоце код Дубровника (у Трстеном— СВ). 
Тада су топчидерски платани били y три- 
десетој години и y пуном замаху свог раз- 
воја и узраста достигавши значајне димен- 
зије. Да су ови платани били посађени још 
1835. како ce то тврдило, били би запаже-

ни, и о њима би Ф. Каниц писао одмах по- 
сле прве посете Топчидеру (1868), a не само
о алеји багрема поред пута Београд— Топ- 
чидер.52

У топчидерским расадницима стално су 
ce повећавали производња и асортиман 
садница шумског дрвећа, украсног шибља 
и цвећа. Тако je 1878. било чак 48 врста 
међу којима и 280 садница платана произ- 
зедених од топчидерских платана. Саднице 
произведене y Топчидеру и Београду про- 
даване су и на страни. Ево о томе прегле- 
да за:

1865. и 1865. 
к о м a д a

— продато облагорођених
воћних садница . . . 4.271 2.895

—  продато украсног др-
већа и шибља . . . 1.921 2.400

— засађено воћних сад-
ница на правитељ. пла-
ц е в и м а ........................  244 4.169

— засађено украсног др-
в е ћ а ............................  3.260 18.518

— засађено шумског др-
већа y топчидер. пар-
к о в и м а ........................  5.200 27.002

У стакленику y Топидеру je било 18.222 
саксија цвећа.53

Од почетка осме деценије y Топчидеру 
сг осећа застој y пољопривредној произ- 
иодњи, те je Министарство финансија то и 
подвукло y свом годишњем извештају за 
1870/71. поднетом Државном савету. „ЗЕТ 
je изгубио основни значај и смернице, јер 
ce много више занима полепшавањем Топ- 
чидера и других паркова него пол>ском 
привредом .. ,“ 54

Сва чиста и за пољопривреду неплодна 
земљишта била су под парковима највише 
од садница произведених y Топчидеру, a 
нешто и од донетих садница из природних 
шума, као нпр. оних 6.000 буквића из Ру- 
шња.55

Поред Калемегдана и Ботаничке баште 
y Београду, као и дрвореда и приватних 
илацева и имања, купци топчидерских сад- 
ница биле су и многе државне установе y 
земљи: Буковички парк код Аранђеловца 
који ce управо оснивао, Болница y Крагу- 
јевцу, Пошта y Алексинцу, караула Фети- 
слам код Кладова и др.56

ЗЕТ je писмено оглашавао продају сад- 
ница и цвећа, назначујући податке о нази-
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ву врсте на српском, немачком и научном 
термину, о ценама, паковању, преузимању 
и сл. За Аустрију и Влашку продаја je 
обављана преко земунских трговаца браће 
Димитријевића односно њиховог представ- 
ника y Београду Ђорђа Нуше, y кући Тос- 
ке на Варош капији.57

Шума, наркови, расадници, растила тл 
стаклена башта са путевима и стазама за- 
хватали су три четвртинс површкне Топ- 
чидера (око 500 ћа) без Кошутњака. Још од 
шездесетих година помињу ce три локали- 
тета као паркови. Међу првима подигнут 
je  (1864) no препоруци кнеза Михаила парк 
више цркве. Он je захтевао да ce дотле 
неуређена и запуштена површина претво- 
ри y парк и засади вреднијим врстама дрве- 
ћа, шибља и цвећа. Други парк je био ниже 
овога до „улазних вратница“ и „копајућег 
језера“ a ту одмах негде и трећи, мали 
парк. Постепено су, као после одржане 
прославе светковине 50-годишњице устанка 
(1865) и неке запуштене ливаде претваране 
y парковске површине.58

Крајем шесте деценије Топчидер je имао 
три чесме. Прва je подигнута по Милоше- 
вом налогу 1837. код топчидерске касарне. 
За њу je донето 1.000 ком. дрвених чунко- 
ва са Tape. Чесма више паркова давала je 
воду за водоскоке, a бела чесма воду за 
парно купатило. Вода са чесми спроведена 
je за заливање расадника и паркова y су- 
шном периоду. У Кошутњаку je било две 
чесме не рачунајући ону за напајање див- 
љачи. Прва на улазу y Топчидер подигну- 
та 1860, названа Милошева чесма и друга 
дубље y Кошутњаку Хајдучка чесма.59

Поред мањих плажа за коришћење y 
летњем периоду, на Топчидерској реци je 
за посетиоце било уређено и зимско парно 
купатило које je са повременим одржава- 
к.ем дуго коришћено (и после 1880).60

Пројектовање путева до појединих обје- 
кг*та и стазе y Топчидеру обављао je инж. 
Бјеловодски. Путеви су покривани туцани- 
ком a стазе шљунком и песком, како виде- 
смо, донетим чак из Дубравице. Поред ста- 
за биле су постављене дрвене и металне 
клупе. Једном приликом je од Крагујевач- 
ке војне тополивнице добијено чак сто ли- 
вених клупа за које je плаћено 7.566 гр. 
и 27 пара пореских.61

У расадницима, стакленику и код неких 
ређих врста y парку постављене су ме-

талне таблице, наручене y пештанској то- 
пионичкој фабрици, на којима су исписи- 
вани називи односне врсте дрвећа и шибља. 
За 605 ових таблица плаћено je 201 фор. 
и 40 кр. Део ових таблица уступљен je но- 
Еооснованој Ботаничкој башти на Дунаву.62

На видним местима y Топчидеру постав- 
љено je осам већих дрвених табли на ко- 
јима je масном бојом било исписано: „ЗА- 
Б РАЊ УЈУ CE ЦВЕЋЕ И ЗАСАДИ ПО 
ПАРКОВИМ А A И Ш УМИ И ЦЕЈ10М 
ТОПЧИДЕРУ КИДАТИ, МИМО СТАЗА И 
ПУТОВА ИЋИ, ПО ПАРКОВИМ А СПАВА- 
ТИ, НЕЧИСТОЋУ И НЕРЕД ЧИНИТИ И 
Г1СЕ У К О Ш У ТЊ А К  ВОДИТИ“ . За ове 
табле и иснисивање плаћено je 384 гр. чар- 
шијских.63

Топчидер je украшаван водоскоком, цвет- 
ним и шибљем обраслим рунделама, мањим 
дрвеним објектима, a од 1858. постављане 
су статуе, кипови, и обслисци. Прва статуа 
ЖЕТЕЈ1ИЦА, Церера, богиња земљорадње, 
рад Е. Кимела из 1852, набављена посред- 
ством правитељствених банкара y Бечу 
Теодора Тирке и Георгија К. Спирте, који 
су иначе за рачун Правитељства Србије 
плаћали набавке, исплаћивали стипендије 
државним питомцима, a Г. К. Сирта je y че- 
твртој деценији X IX  исплаћивао по налогу 
Правитељства пензију Вуку Стефановићу 
Караџићу. Инж. Атанасије Николић и ње- 
гови сарадници y Топчидеру, управници 
ЗЕТ-а и Земљеделске школе, били су доста 
чести посетиоци разних изложби и сајмова 
rio средњој Европи a и паркова, те сматра- 
мо да cy по шиховим предлозима набавље- 
не и постављане статуе и кипови за укра- 
шавање Топчидера.

Прва статуа ЖЕТЕЈ1ИЦА била je права 
реткост за Топчидер и Београд a вероватно 
и за Србију. Ова статуа je остала до данаш- 
њих дана. За њу je плаћено Г. К. Сггарти, 
C'a све трошкове набавка, превоз до Београ- 
да и друго 4.242 гр. и 24 паре чаршијске. 
Статуа je набављена од трговинске куће 
G. Mohremberg из Беча. Снимак Ж ЕТЕЛИ- 
ЦЕ налазимо y више махова на страницама 
ПОЛИТИКЕ (18. V III 1983, 3. V III 1989). 
Први пут je за Ж ЕТЕЛИЦУ речено да je 
она сведочанство једног времена и изразит 
пример академског реализма y скулптури. 
Споменик вероватно ништа не би изгубио 
од своје лепоте уколико би ce постоље об- 
новило и на њему уклесао назив скулптуре
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;л име аутора (Е. Кимел), које je данас при- 
лично нечитко.

У част повратка кнеза Милоша y Срби- 
ју  (1859) на видном месту y Топчидеру по- 
дкгнут je монументални обелиск. Био je го 
рад београдског скулптора и каменоресца 
Франа Лорана (Франца Лоренца), који je 
иначе био аутор више сличних објеката за 
рачун Правитељства и других наручилаца. 
Обелиск je и данас предмет пажње посети- 
лаца. Видљиви су иницијали MO —  1859, 
једино je ручка на бронзаној посуди на 
врху обелиска оштећена.

Топчидер je  такође требало да буде 
украшен и скулптуром БОГИЊЕ ФЛОРА. 
На захтев Микистарства финансија 1860, 
иста фирма je доставила понуду од 650 фо- 
ринти, a одмах затим и понуду за нешто 
јефтинију скулптуру РЕБЕКА по цени од 
450 форинти.®4 He располажемо подацима 
о томе да ли je  дошло до остварења ових 
замисли Министарства финаноија.

Споменик проф. Арчибалду Рајсу (1876 
— 1929) постављен 9. V II 1931. редовно одр- 
жавају чланови Удружења резервних офи- 
цира и ратника. Сваке године ce недељом 
око 8. V III, на дан смрти, y знак захвално- 
сти, код овог споменика окупљају и евоци- 
рају његове заслуге часници Друштва за 
чување споменика и неговање традиција 
сслободилачких ратова Србије 1912— 1918, 
са омладинском организацијом и житељи- 
ма Мачванског Прњавора и многим пошто- 
ваоцима проф. Рајса. До претпрошле годи- 
не редовно je долазио и на гробу казивао 
своја сећања кшижевник Младен Ст. Ђу- 
ричић.

Топчидер je помињан и као историјски 
парк. Он то и јесте. Јер, од 15. маја до 2. 
јуна 1804. био je седиште Карађорђевог 
Ерховног штаба; на месту ЗВ. Врбе на ушћу 
Топчидерске реке 22. овгуста 1820. Есад па- 
ша je намеравао да кнезу Милошу и сжуп- 
љеном народу преда Царски ферман, који 
народ није хтео да прими тражећи да му ce 
испуне права из Букурештанског уговора 
из 1812; кнез Милош je 7. јуна 1831. одржао 
Збор народних старешина, a 30. јуна 1831. 
б о д и о  преговоре са београдским везиром;

маја 1843. заседала je y Топчидеру Народна 
скупштина; на свету Тројицу 23. и 24. маја 
1865. одржана je  свечана прослава пово- 
дом педесетогодишшице другог српског ус- 
танка на Цвети 1815. У  Кошутњаку je 29. 
маја 1868. убијен кнез Михаило, a уоквире- 
но постоље још увек чека подизање обећа- 
ног споменика; 30. маја 1868. заседала je y 
Топчидеру Народна скутпптина Србије 
итд.65

Топчидер je био врло привлачно изле- 
тиште, нарочито летњих дана. У  њему je 
било доста хладовине од свежег зеленог 
растиња и влажног терена. Топчидерска 
река кривудала je кроз топчидерску доли- 
чу и густе врбаке. На продубљеним мести- 
ма дечаци су ce купали и ловили рибу и ра- 
кове. Било je и места са мањим пешчаним 
плажама. Међутим, после дужих и јаких 
киша њено вијугаво плитко корито са об- 
раслим обалама није могло да прихвати 
сву изненадну воду. Слив са својих триде- 
сет километара дужине je био доста огољен, 
па je са водом и бујицама Река доносила 
ситнији и крупнији нанос и камен. Тада je 
плавила не само шуму и ливаде него и 
баште, расаднике, ораничне површине и 
угрожавала грађевинске објекте. У  неколи- 
ко махова (24. и 25. X II 1859) и y лето те 
године, засула je ливаде, дигла ограду y 
доњем делу Топчидера, однела две стотине 
прошћа, доста садница, растурила ћуприју 
између чоане фабрике и касарне, из темеља 
однела кућицу y кованлуку, оштетила два 
шлајза (уставе) пред воденицом и ваљави- 
цом, однела већу количину сена, засула 
површину засејану јечмом и др. Тада je 
нанета штета изнела 830 дуката цесарских.

У лето 1863. за време сушног периода, 
Министарство грађевина je преко свог ин- 
жењера Силвића припремило план и пред- 
рачун за регулацију речног слива. Обавља- 
ни су мелиоративни захвати a неколико 
пута корито je „исправљано“ . Старо корито 
поред саме кафане „Рељ а“ je засуто a h o 
b o  прокопано почетком овог века. To ce 
ево после већих поплава и штета на згра- 
дама и индустријским објектима обавља л 
данашњих дана.®6
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1 Богић A. В, Опис врачарског среза, 
Гласник Србског ученог друштва, књ. II, св. 
XIX. ст. реда, Београд, 1866, стр. 87— 161; Но- 
ваковић Реља, Још о неким селима надомак 
Београда, књ. XXXII, 1985, стр. 101— 124; Ни- 
колић Риста, Околина Београда антропогео- 
графска испитивања, Српски етнографски 
зборник, Књ. V Београд, стр. 951— 1104, Насе- 
ља српских земаља, књ. II; Протић Коста, 
Ратни догађаји и први српски устанак 1804—  
— 1813, Београд, 1893, стр. 1— 194; Перуничић 
Бранко, Београдски суд, 1819— 1839, стр. 86, 
Београд 1964.

2 Каниц Феликс, Србија, земља и станов- 
ништво, књ. I, Београд 1985, стр. 123.

3 Као под 1; Архив Србије (даље AC) КК  
V-6/828, КК IV-730/833, КК VI-167/832.

4 Петровић Мита, Финансије и установе 
сбновљене Србије до 1842. Београд, 1897, кш.
I стр. 713; АСКК V II— 761/831, КК V I— 96 и 
99/831.

48 „Кнез Милош стари марвени трговац 
ке само владалац већ и најбогатији човек y 
Србији. Тргује сољу, храном, свињама и го- 
ведима y ортаклуку са великим бројем трго- 
ваца. Закупљује од Турака, скеле, ђумручке 
приходе и сл. Он господари привредом и из- 
влачи огромне зараде... Тек 1835. престаје 
привредна делатност Милошева a приходи од 
трговине и закупа замешени су цивилном ли- 
стом“ —  Др ЈБ. Протић, Развитак индустрије 
и промета добара за време кнеза Милоша, Бео- 
град, 1953. и предговор Сергија Димитрије- 
вића, стр. 1— 15: Милош није правио разлике 
између своје и државне касе. Исто и код Ми- 
те Петровића: Фипансије и установе. .. књ.
I стр. 401—402.

4b Милошеви главни помагачи и ортаци: 
y трговини храном и сољу —  Миша Анаста- 
сијевић, храном свшвама и говедима —  Пера 
Тодоровић, трговином свињама —  Милоје Ра- 
дојевић из Чумића, Лазар Недељковић, Мата 
из Орашца, браћа Мита и Ћока Савић из 
Пожаревца. Исто и AC КК V I— 291/833 —  M i- 
hael Гарашанин и КК V I— 535 835.

5 Кашић др Душан, Манастир Раковица, 
Београд, 1970, стр. 42; AC КК  V— 23/829, КК
V— 25, V— 35, и V— 69 829, КК  IV— 664/830.

« Перуничић Бранко, Управа вароши Бео- 
града 1820— 1912, Београд, 1970, стр. 203— 204 
и AC КК V I— 75а и 6/831.

7 Атанасије Николић, Опис радње ...  Ме- 
шовита грађа, Miscelanea, књ. V II 1979, Исто- 
ријски институт Београд, 1979; AC П №  54/838 
и 839; Владисављевић Св. Зеуљоделска шко- 
ла y Топчидеру, Годишњак града Београда, 
књ. XXXIV. 1987. стр. 121— 132: Николић Ата- 
насије (Бачки Брестовац 1803 —  Београд 1882), 
први ректор и професор Лицеја y Крагујевцу 
и Београду, начелник и помоћник ПВД, први 
изабрани председник Српског пољопривредног 
друштва, суоснивач Друштва Србске словес- 
ности, почасни члан овог Друштва (Државни 
шематизам Србије (1864— 1870), писац позо- 
ришних комада, популарне књижевности, у- 
редник више листова и часописа, политичка

личност, сарадник И. Гарашанина и кн. Ми- 
хаила, радио на исушивању, украшавању 
Топчидера y излетничку и парк шуму, поди- 
зао паркове и дрвореде y Београду и Топчи- 
деру, шшцијатор, оснивач и организатор Топ- 
чидерског економпог завода и Земљоделске 
школе y Топчидеру.

« AC М УД II Ф  V III-39— /864 и Зборник за- 
кона и уредби y кн. Србији, књ. 4, стр. 7—8у 
/847.

» AC М УД П №  3325/849, AC МИД В бр. 
1801/849, МИД В 1849. I I I— 258; ДС бр. 706/849, 
ДС 1851. IX — 156; AC М ФЕ Ф  I I— 10/855, МФЕ 
No 983/856, Е Ф  1— 137/857; М ФЕ No 65 и 67/858; 
AC  ДС 1851 Р No 435 851, No 913/850.

‘ 0 AC ДС 1857 Р No 2, No 799/857.
AC  ДС 1851. P No 79; М УД П 4453/853; 

Зборник закона, уредби и др. y кн. Србији 
књ. 5 стр. 9; Вучо Н. Топчидерска економија 
1851—928, Годишњак града Београда књ. 
X X V III  1981.

12 Зборник закона и уредби . . .  књ . 7; 
Владисављевић Св. Земљеделска школа y 
Топчидеру (1853— 1859), Годишњак града Бео- 
града књ. X X X IV  1987; AC ДС В No 1052/851.

13 AC ДС 1851. Р No 434; М Ф  П I I — 11/853; 
М ФЕ No 506/853.

•4 AC М УД П бр. 1213, 1396 и 1628/851. П 
Ф  1—4/851; AC М УД П бр. 300/851.

is AC М Ф П бр. 792'849, М Ф  П бр. 526/849, 
П Ф  IV — 13/849, М Ф  П No 335/850, П Ф  V —69/ 
/849, МУД П бр. 2062 852; М ФЕ No 3548/868, 
ЕФ IX — 156/868, Е бр. 3036/868; МУД П 1851 
IX — 156, П No 338851 и 1851 V I I I— 20; М УД П 
No 1256 и 2890/852.

1« AC  ДС 1849 Р No 149, No 226/849; ДС 
1855 Р No 464, No 1172/855; ДС Р No 148, No 
265/855, ДС 1856 Р No 788, No 1747/856, ДС Р 
No 788, No 1210/857, ДС 1858 Р No 56, No 173/858.

17 AC  ДС 1850 Р No 353, No 742/850.
18 AC МФЕ No 611, 1892/860, E No 1170/859, 

ЕФ I I I—  6/861, E No 277/861, ЕФ 1— 73/861.
1B Павловић Ст. Доброслав, apx , Конзер- 

ваторско-рестаураторски радови y Београду. 
Годишњак града Београда књ. II  1955, стр. 
288.

2« AC ДС 1850 Р No 70, No 163/850.
21 AC  ДС 1859 Р No 278, No 724/859.
22 AC  ДС 1859 Р No 1009, No 2407/859, ДС 

Б No 151/860.
23 AC  ДС 1856 P No 739, No 1595/856.
24 AC ДС 1859 P No 690, No 1796/859, ДС 

1860 P No 383, No 968/860, ДС 1860 P No 549, 
No 1389 860; ДС 1864 P No 165, No 313/864; 
М ФЕ No 1178/871. ЕФ I I I— 17/871.

25 AC  ДС P No 278, No 730 860.
2« AC  ДС P No 311, No 651/867. P  No 309 

No 645/868, ДС No 426 n 427/874; М Ф Е No 
2968 n 3128/868. E No 453/869.

27 AC  М ФЕ 1867 IV — 138, E No 1458/867.
28 AC М Ф Е 1860 1— 130, E No 1313/860, E 

No 307/864, E No 178, 225, 336/864. E No 1971/864. 
ЕФ V— 126/865. ЕФ V— 3 863, E No 1858/863.

2» AC М ФЕ 1864 I I I— 65, E No 1094/864, E 
No 1310 867, ЕФ  IV — 71/867. ЕФ  1— 42/865, E 
No 105/865.
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30 МФЕ No 3476, 3784/868, Е No 1216/868.
8‘ AC МФЕ per. No 1958/865.
sa AC ДС 1863. Р No 212, No 388/863.
33 AC МУД П No 1256 и 2890/852; МУД П 

Ф V III— 20851; МФЕ Ф 1— 15/858, Е No 502/853, 
Е No 118/859, „ТЕЖ АК“ Београд бр. 1/869 и 
105/884; МФЕ Ф. V I— 125/881, Е No 3423 и 3987/ 
/881. Христић C. Р. Трговинско занатлијски 
шематизам, Београд, 1896 и 1900.

34 AC ДС 1856 Р No 680, No 1370/857. ДС 
No 1370/857.

sa AC МФЕ No 736 и 1005/859, ЕФ II— 99/ 
/859.

зв AC МФЕ No 404/855, Е No 348, 612/859, 
МФЕ Ф III— 6/861. Е No 443/860, Е No 1862/867 
F No 1554/859, „ТЕЖ АК“ Београд бр. 1, стр. 
3/869.

37 AC МФЕ 1867 V II— 139, Е No 2640 и 2770/ 
/867; МФЕ Ф V I— 125/881 Е No 3987/881; Шема- 
тизам...  Христић C. Р, за 1896 и 1900.

38 AC МФ П бр. 3279/860; МФ П бр. 2126 
и 2585/862, МФЕ No 2165 2235 и 2938/867. ЕФ
V III—50/867; МФЕ No 3846/869; МПС Ф. V III—  
— 1869/869, No 5448.869; МПС 1885 Ф XVI— 39/ 
/885, П бр. 6087/885.

з» AC МФЕ No 3846/867, ЕФ V III— 50/867, 
ЕФ IX — 10/870, Е No 2772/870. МФЕ Л 865 Ф  
II— 185, Е No 306 п 945/865. Е No 934/867.

*о AC МФЕ Ф IV— 21/865, Е No 1709/865 Е 
No 375/869. МФП Ф I— 12/859 п ПФ V I— 119/861 
П No 5238/861, Е No 2865/880, ЕФ V— 2/880; Хри- 
стић C. Р. Шематизам.. .  за 1896.

AC МФЕ Ф V I—6/866, ЕФ IV— 159/867 
Е No 2305/867, Христић C. Р. Шематизам...  
за, 896 и 1900.

«  AC МФЕ Ф V— 56/864, Е No 1413/864, Е 
No 62/865; ДС 1866 Р No 22/866, No 36/866. M 
ФЕ No 72/866.

«  AC МНП Ш бр. 512/896.
** AC МФ П IX—67/849, П No 2114/849.
«  AC МФЕ 1865 IV— 203, Е No 2073/865, 

МФЕ Ф II— 153 864, Е No 2195/864, Е No 797/865; 
МФЕ Ф II— 71/867, Е No 2824/867.

AC МФЕ No 1651, 1764 и 1822/865.
<7 AC МФЕ 1865 V— 124, Е No 2510/865, ЕФ

VI— 55/865, ЕФ 1— 16/867 п ЕФ V III—45/867.
48 AC МФЕ 1865 V— 124, Е No 2510/865; 

МФЕ 1856 II— 92, Е No 98/856; МФЕ 1859 I—  
—123, Е No 1554/859, Е No 1321/859.

4» АСДС Р No 520/851; ПВД П No 2847/851; 
МФЕ No 1765/866; МФЕ 1866 IV— 24, Е No 712/ 
/859; ДС 1866 Р No 159, No 362/866.

50 Павловић Ст. Доброслав, Конзерватор- 
ско-рестаураторски радови y Београду, Годи-

шњак града Београда, књ. II 1955, стр. 271—  
— 306; Иван Здравковић, Конаци Србије, Бео- 
град, 1952, стр. 99— 100; више написа y днев- 
кој штампи и одговора на Радио Београду, и 
ДР.

51 Каниц Ф, Србија земља и становни- 
штво ...  књ. I, Београд, 1985. стр. 95.

52 Kanitz F. Serbien, Historische-ethnogra- 
fische Reisenstudien, aus 1859— 1868, Leipzig 
1868; Червенко Јован, Платан, „Тежак“, Бео- 
град стр. 105.

53 AC МФЕ 1867 IV— 211, Е No 1590/866.
54 AC МФЕ 1871 Ф V III— 71, Е No 2566/871.
55 AC МФЕ 1868 Ф II— 152, Е No 3522/869; 

МФЕ 1867 1— 155, Е No 323 и 414/867. МФЕ  
1867 IV— 211, Е No 1590/967.

5« AC МФЕ 1865 III— 209. ЕФ V II— 51/867, 
ЕФ X— 45/867, Е No 4155/869, Е No 4239/869, ЕФ  
II— 213/879, Е No 204/871.

57 AC МФЕ 1859 Ф 1— 123, Е No 1544, ЕФ  
1— 143, Е No 335/864.

58 AC Јекић М. Јован, Топчидерска еко- 
номија, Пол»опривредни календар Београд, 
1891. AC МФЕ No 1543/864, МФЕ Ф II— 152, 
R No 97/867, Е No 275/867.

5» AC ДС Р No 805/859, ДС Е No 1911/859; 
AC КК VI 941 а/837; МФЕ Ф IV— 55/867; МФЕ  
Ф V— 126.865; МФЕ дел. прот. No 2244/867; 
МФЕ Ф 1— 58/874, Е No 150874.

e° AC МФЕ Ф VI— 35/8880, Е No 2056 и 
2126/880, МФЕ No 169 и 1283/880.

61 AC ДС дел. прот. бр. 649 и 669/872; МФЕ  
Ф IV— 96/871, Е No 824, 1047, 1632 и 1794/871.

«2 AC МФЕ Дел. прот. 1252/859. МФЕ Ф  
V— 126 859.

5* AC МФЕ Ф IV— 150/867, Е No 1477/867.
«4 AC МФЕ Ф VI— 73/860, Е No 1046, 1152 

И 1142 860.
®5 Протић Коста, Ратни догађаји и први 

српски устанак 1804— 1813, Београд 1893. стр. 
194; Петровић Мита, Финансије и установе 
обновљене Србије, до 1942. књ. I с. 6, Перу- 
ничић Бранко, Управа вароши Београда 1820—  
— 1912, стр. 168. AC МУД П V I— 5/843 П No 
2581/843; AC КК VI— 778/831, КК  V I— 293/833, 
AC ДС No 251/868; Српске новине бр. 34/865, 
Петровић Ј. Вукашин и др Ник. Ј. Петровић, 
Грађа за историју краљ. Србије, књ. I Бео- 
град, 1882, стр. 105;

»« AS МФЕ 966/859, ЕФ III— 94/863, Е No 
880, 1113 и 1114/863 и МФЕ Ф II— 56/859 Е No 
2065/859, Којић др Б. проф, Топчидер и Топ- 
чидерско брдо до 1914, Београд y сећањима 
1900— 1918. СКЗ, Београд 1977.

THE BEGINNING OF ORDERING TOPClDER AS PICNIC GROUND 
AND PARK—WOODS

Svetislav Vladisavljevic

Because of its favorable geographical loca- cupation (1719— 1739) Austrian higher officers
tion and climate conditions TopCider always had their estates and hunting boxes in TopCi-
attracted resorters. In the period of Austrian oc- der and KoSutnjak. The Belgrade vizier had
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horse herd on the vast Topèider pasture-ground 
and medows and he himself used to come to 
TopCider to picnic, as Belgrade inhabitants did.

Since the ground had enough water and 
was fertile, the settlers —  so called »Bugari«, 
who used to come from the southern and eastern 
parts of still occupied country —  developed 
their well-known vegetable growing activity, 
built many structures for watering and growing 
vegetables and thus attracted the attention of 
many passers-by.

After the Second Uprising Prince Milos put 
in order this area, sent away previous inhabi
tants and users of the ground and formed an 
exemplary farmstead. He made his residence 
(Konak) in 1834 where he used to stay long and 
where he died on September 12, 1860. He also 
built a church (1835) and aside this some out- 
-houses and objects of military importance. Fo
od surpluses and cattle, bought in Serbia and 
fattened in Topôider, were sold to buyers across 
the Sava river and there were purchased goods 
which were not available in Serbia at that time.

In the fifth decade, when Eng Atanasije 
Nikolic came in the Ministry of the Interior, 
the area of Topéider and Kosutnjak was given 
over to this Ministry for management and orga
nization of the production. It was here that in 
1851 was founded the first research agricultural 
institute in the whole country and In 1853 the 
First Junior Agricultural school for village 
youth. Directors of both institutions were gra
duates from foreign colleges. Together with them 
A. Nikolic as director of Topfider institutions 
took care of the activities of the School, of agri
cultural and cattle production and of ordering 
Top&der as a picnic ground and park-woods.

Personel specialized in gardening, produced 
in Topôider considerable quantities of garden 
and agricultural seeds and forest seedlings and

after home needs were covered surpluses were 
sold to interested parties. In Topèider were 
arranged parks and walks bordered on both sides 
with trees, ornamental forest trees and brush
woods were planted, small walks and paths, as 
well as circular flower beds with shrubs ar
ranged, fountains and jets of water set and the 
park was provided with pergolas and benches.

In 1858 in Top6ider was erected a metal 
sculpture »Goddess Ceres« with a sheaf in arms, 
here called »Reaper«, symbolizing this instituti
on. It was an attraction for the then visitors, 
but it also attracts the attention of onlookers 
today. Efforts were also made that Topèider 
gets another statue from Vienna, »Flora« or 
»Rebekah«, but later in Topéider was raised 
the statue »Laocoon«.

In 1860, in honor of the return of Prince 
Miloâ, a monumental stone obelisk was erected 
and in 1931 the Association of Reserve Officers 
and Warriors raised a monument to their great 
war companion and friend of Serbian people 
from the hardest days of war (1914— 1918), to 
Prof Dr Archibald Rice. Each year on the day 
of his death (August 8, 1929) the Association 
calls to remembrance this day together with 
the inhabitants of Maôvanski Pmjavor, youth 
organization and his esteemers.

Topüider is a frequently visited resort and 
natural parkwoods and because of important 
historical events, which took place there or 
were linked with it, TopCider is also considered 
the park of historical importance.

Even later Topcider used to be embellished, 
in the period between the wars pavilions for 
sickly children were erected, there was also the 
seat of the Management of Topéider Park 
(palace of Prince Mihailo) and in the Residence 
was housed the Museum of Forestry and 
Hunting.
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