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ГРБОВИ НА ЈАВНИМ ЗДАЊИМА БЕОГРАДА
(I део)

Београд, који спада мсђу старије европске 
градове са коренима још из раних раздобља ан- 
тике, лишен своје споменичке баштине, данас 
делује као нова насеобина. Ратови и судари ци- 
вилизација, чести на овом простору током про- 
текла два миленијума, праћсни рушењима и ра- 
зарањима, лишили су нас наслеђа које je овде 
столећима стварано. Осим делова градских бе- 
дема, ишчезла су сва средњовековна здања, a 
исти случај je и са грађевинама подизаним током 
XV1-XVII века. Од бројних здања која су настала 
y време барокне трансформације града од 1717— 
1736. године преостала je само једна кућа y веома 
измењеном облику и нсколико тврђавских капи- 
ја. Очувано je веома мало споменика живе гра- 
дитељске делатности која je пратила ослобађање 
Бсограда од Турака и уређивање обновљене 
српске државе, y раздобљу четврте и пете деце- 
није XIX века. На то су утицала разарања током 
протеклих светских ратова, али и изградња са- 
временог града. Истраживачи историје Београда 
y свом покушају рсконструкције изгубљене слике 
града стога су суочени са веома сложеним про- 
блемима и дилемама, јер je и очувана историјска 
грађа често веома фрагментарна, посебно када 
су y питању старија раздобља. Ta оскудност грађе 
веома je изражена y односу на неке специфичне 
теме међу којима су и хералдички симболи.

Почетак XV вска значио je велику прекрет- 
ницу за даљу историју Београда. Као престоница

Србије, за владе деспота Стефана Лазарсвића, 
затечена погранична тврђава изнад ушћа Саве y 
Дунав претворена je y европски средњовсковни 
град. То je раздобље када ce y Београду сигурно 
појављују и први грбови, мада ce о томе може 
судити само на основу посредних вести. У био- 
графији деспота Стефана сачуван je податак да 
je овај српски владар установио печат Београда 
на којем ce налазила „слика града“. Како je овај 
печат мзгледао данас није познато, али ce не 
може искључити могућност да ce нски његови 
елсменти могу препознати на најстаријем сада 
познатом грбу Београда, који y ХУ1веку помињс 
немачки хроничар Фугер y свом делу „Огледало 
части".1 Сачувана слика овога грба, који ce y 
више варијанти појављује током XVII века2, ве- 
роватно je коначно уобличена после 1427. годи* 
не, када Београд долази под власт угарске круне. 
Да ли су ce током XV века и касније, све до 
1521. године, када град освајају Турци, на бео- 
градским здањима налазили истакнути грбови 
остаје y сфери наших домишљања. У томе раз- 
добљу на градским бедсмима, али и нским дру- 
гим здањима могли су ce налазити грбови дс- 
спота Стсфана, a касније угарских краљева и ма- 
гната који су командовали одбраном Београда. 
Ни појава грбова на племићким домовима такођс 
ce нс би могла искључити. У прилог овој прет- 
поставци говорио би и пример из суседног Сме- 
дерева где ce, према податку М. Орбина, на јед-
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ној градској кули налазио грб Паскоја Сор- 
кочевића, дубровачког племића и протовестијара 
на двору деспота Ђурђа Бранковића.3

На ретко очуваним градским бедемима и ка- 
пијама Бсограда из тога доба нема трагова грбо- 
ва. Над источном капијом Горњег града, која je 
грађена почетком XV века, очувана je ниша y ко- 
јој ce налазила, највероватније, фреска са ликом 
Богородице, заштитнице Бсограда.4 И над луком, 
четири децсније млађе Зиндан капије, налазила 
ce мала ниша правоугаоног облика, која je сво- 
јим конструктивним склопом била прилагођена 
за постављање дрвене иконе.5 Међутим, о појави 
грбова y средњовековном Београду ипак сведоче 
неки архсолошки налази. Приликом истражива- 
ња остатака замка y Горњем граду, гдс ce на- 
лазио двор деспота и касније резиденција угар- 
ског заповедника, откривсно je више уломака рс- 
љефних ксрамичких пећњака са представама три 
различита грба6. Најчешће су представе грбова 
који ce могу приписати краљу Жигмунду (1387— 
1437). То би y првој варијанти био штит са јед* 
ноглавим орлом, оивичен знаком ордсна Змаје- 
вог реда. У другој варијанти, коју такођс 
окружава исти орденски знак налази ce квадри- 
рани штит са једноглавим орловима y првом и 
четвртом и хоризонталним тракама y другом и 
трсћем квартиру. Појава пећњака са овим типом 
грбова, које je производила радионица керамике 
y близини краљевског замка y Nyek-y, датована 
je y последње године владавине краља Жигмун- 
да, односно четврту деценију XV века7. Нешто 
познијем раздобљу припадао би уломак једног 
пећњака на коме ce може препознати грб гро- 
фова Цељских. У питању je квадрирани штит 
надвишен крунисаном кацигом, са хоризонтал- 
ним тракама које су ce изгледа налазиле y првом 
и четвртом квартиру и по три шестокраке звезде 
y другом и трећем квартиру. Појава овога грба 
можс ce довести y всзу са боравком грофа Ур* 
лиха II Цељског y Бсограду, иначе зета српског 
деспота, где je имао своју палату y којој je убијен 
крајем 1456. године.® Наведени грбови на пећња- 
цима сигурно нису представљали усамљену по- 
јаву y срсдњовековном Београду, већ су ce 
слична обележја, по свој прилици налазила 
истакнута на јавним здањима и племићким до-

мовима, као urro je то био обичај y градовима 
оновремене Европе.

Турско освајање и искључивање Београда из 
токова европске цивилизације означило je и пре- 
кид хералдичке праксе. Свету ислама, са сопстве- 
ним амблемима, европске традиције биле су 
стране, посебно оне са јасним хришћанским обе- 
лежјима. У освојеним земљама таква обележја 
често су уништавана. Аустријско освајање града 
и његова краткотрајна барокна трансформација 
y раздобљу од 1717-1739. год. условили су по- 
новну појаву грбова на бсоградским грађевина- 
ма. Нажалост ни из овога раздобља готово да 
нема очуваних споменика. Све што je тада било 
изграђсно порушено je по повратку Турака 1740. 
године. Срсћним стицајем околности, међу пет 
сада постојећих барокних капија тврђаве налази 
ce и позната капија Карла VI, најзначајније оства- 
рсњс барокног градитељства y земљама јужно од 
Саве и Дунава, али и здање са најстаријим очува- 
ним грбом y Београду. Ова капија која ce при- 
писује Балтазару Нојману, познатом градитељу 
немачког барока4, била je замишљена као сла- 
волук побсде и спомсник тријумфа нове власти. 
Сам положај капије на улазу y Доњи град из 
правца некадашње главне улице (сада Улица ца- 
ра Душана) представља решење типично за епо- 
ху барока и њену склоност ка симболизацији 
градских простора. Барокна иконографија и 
стил заступљени су посебно y декорацији њених 
фасада. Спољну фасаду, која представља тријум- 
фални улаз y Тврђаву, надвишавају скулптуре 
симболичног карактера, које чине осмишљени 
оквир за средишњи мотив, царски монограм 
исклесан y линсти над пролазом. Унутрашња 
фасада кроз коју ce из Тврђаве улазило y ци- 
вилни град, замишљена je као улаз y палату, од- 
носно портал главног града краљевине Србије, 
тадашње крунске земље Царства10. Стога je њен 
грб, вепрова глава пробијена стрелом y елипса- 
стом пољу, надвишен круном, представљен y по- 
лукружном фронтону, y средишту богате кар- 
туше (сл. 1). Избор овог хералдичког симбола 
за грб Србије заснивао ce на његовој ранијој по- 
јави као ознаке претензија угарских краљева на 
земље јужно од Саве и Дунава. Према наводима 
А. Соловјсва, y тој функцији овај грб ce јавља
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1. Капија Карла VI y Доњем гралу Бсоградске 
тврђаве - унутрашња фасада са грбом.

1. Gâte of Charles VI in the Lower Town of the Belgrade 
Fortress - Inside façade with coat of arms.

први пут на новцима царева Матије II и Ферди- 
нанда П, као и касније током XVII вска11. Поре- 
кло овог грба и његово везивање за Србију доста 
je нејасно. У грбовнику Урлиха Рихентала из 
Констанце (1415. године) јавља ce као грб y то 
време непостојсћег српског царства. У каснијим 
грбовницима П. Ритер-Витезовића (1701. године) 
и X. Жефаровића (1741. године) вепрова глава ce 
тумачи као грб Трибалије12, што сигурно представ- 
ља произвољан суд заснован на некадашњој прак- 
си византијских учених писаца као и неких других, 
који су средњовековнс Србе називали Трибалима, 
односно именом античког племена које je насе- 
љавало поједина подручја данашње Србије.

Осим овога грба који je једини остао 
сачуван, и на другим барокним здањима y Бео- 
граду, грађеним од 1717. до 1736. године, сигурно 
je било хералдичких ознака. У фронтону главне 
тврђавске, Константинопољске капије, која je

имала двоспратну барокну фасаду, по свему су- 
дећи, налазио ce царски грб. Хералдичке ознаке 
могле су имати и друге градске капије, као што 
то показују очувани примери код тврђава ове 
епохе. Међу монументалним грађевинама које су 
биле подигнуте y вароши, грбовима je сигурно 
била украшена велика Алсксандрова касарна. 
На њеној барокној фасади, осим царског, веро- 
ватно ce налазио и грб принца Карла Алексан- 
дра Виртенбершког, који je од 1720. године y 
име хабсбуршког двора управљао Србијом као 
крунском земљом. Поред грбова који су припа- 
дали аустријској државној администрацији, на 
неким београдским здањима тога времена могао 
je бити истакнут и тадашњи градски амблем, три 
минарета над којима лети царски орао са деви- 
зом „Sub umbra alarum tuarum“.13 Овај градски грб, 
коришћен само y време аустријске окупације, y 
каснијој хералдици Београда више ce не појав* 
љује. Међу грбовима који cy ce могли налазити 
на јавним грађевинама Београда током треће и 
четврте деценије XVIII века треба помснути и 
грб београдских митрополита, који y то време 
и настаје.14 На барокним здањима Саборне цркве 
и двора нс би ce могла искључити ни појава но* 
вог грба митрополије.

Повратком под власт Турске, 1740. године, 
Београд je за више наредних деценија био 
враћен y окриље оријенталне цивилизације којој 
je хералдичка пракса била потпуно страна. Ново 
раздобље, y том смислу, са континуитетом све 
до наших дана, започело je тек y освит ХКвека 
успостављањем обновљене српске државе. Про* 
цес њеног ослобађања и стремљења ка незави- 
сности пратила je појава националних симбола, 
y прво време јасно посведочсна на устаничким 
заставама и печатима.15 Међутим, о постављању 
грбова на јавне грађевине y време Првог српског 
устанка, располаже ce веома оскудним подацима. 
Међу ретким сачуваним сведочанствима тога раз- 
добља налази ce плоча са Карађорђевим ктитор- 
ским натписом из 1811. године, која je постав- 
љена изнад западног улаза цркве y Тополи. Ту 
je над текстом приказан штит са крстом и оци- 
лима, надвишен круном. Ову представу допуња- 
вају стилизоване заставе и натпис СЕРБЈНА16. 
слично je компонована и плоча са натписом вој-
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воде Јакова Ненадовића, постављена 1813. годи- 
не на кули y Кличевцу код Ваљева17. За разлику 
од Тополе, овде јс над трофејима, односно 
оружјем и заставама, приказан двоглави орао на 
чијим ce грудима налази слипсасти штит са 
крстом и оцилима, што представља рани наго- 
вештај споја два традиционална хералдичка сим- 
бола, који ћс нсколико деценија касније постати 
грб Краљевине Србије. За разлику од ова два 
примера из унутрашњости Србије, о појави грбо- 
ва на јавним грађевинама Бсограда y време 
Првог српског устанка нема сачуваних података. 
Уколико je таквих примера и било, што ce не 
би могло искључити с обзиром да cy ce y Бео- 
граду налазиле све најзначајније устаничке ин- 
ституције, тешко je очекивати да ce ишта од тога 
могло сачувати после слома устанка и повратка 
Турака 1813. године.

Успех Другог српског устанка и мудра по- 
литика кнеза Милоша Обрсновића отворили су 
могућност за постепено организовање српских 
државних институција и потискивањс турске 
власти. У томе првом раздобљу употреба нацио- 
налног грба, штита са крстом и оцилима уз евен- 
туални додатак параферналија (венац храстов и 
маслинов, кнежевска мантија надвишена круном 
или чалмом) ограничава ce само на печате или 
декоративне предмете свакодневне употрсбе18. 
Јавно истицањс грба током друге и треће деце- 
није X IX  века, y полуаутономној Србији која je 
сматрана Београдским пашалуком, још увек није 
било дозвољено. Над улазом y конак српског 
кнеза y Београду налазила ce султанска тугра, 
као симбол отоманског суверенитета и кнежеве 
верности падишаху. Према забелешци која je 
сачувана y Аутобиографији Анастаса Јовано- 
вића, ова тугра, y златном оквиру и покривена 
стаклом, налазила ce изнад главног, колског ула- 
за y кнежев тзв. Господарски конак прско пута 
Саборне цркве, на месту данашње патри- 
јаршије.19 Како нас обавештава М. Ђ. Ми- 
лићсвић, ова тугра je по кнежевом наређсњу би- 
ла постављена 1828. године.20

Овакво стање битно je измењено после про- 
гласа Хатишерифа 1830. године, којим je Србија 
добила пуну унутрашњу самоуправу. To je изгле- 
да био предуслов за јавно истицање националног

грба који још увск није имао званичну потврду. 
Овај догађај, који je прослављен као велика по* 
беда y стицању националне самосталности, обе- 
лежен je поред осталог и постављањем српског 
грба на раније поменути Господарски конак. 
Док су још свечаности трајале, земунски ковач 
Јован Петровић, који je y Карађорђево време 
учествовао y изради устаничких топова, изнео je 
и поставио на кнежев Конак, десно од султанске 
тугре, српски грб од кованог гвожђа што га je 
лично израдио (сл. 2). Судећи према једном

2. Грб на „Госиодарском конаку“, 
нрсма цртежу из 1832. године

2. Coat of arms on »Gospodarski Konak« 
(Residence), according to a drawing from 1832.

сачуваном цртежу из 1833. године, грб je био по 
стављен на конзоли са две бочне волуте, над ко- 
јима ce налазио само штит са крстом и оцилима. 
Присутни народ je са одушевљењем поздравио 
овај родољубиви гест. Касније, када je Кнез по- 
нудио да плати овај рад, земунски ковач je то 
одбио следећим рсчима: „Ја сам од младих нок- 
тију мои неделано трудио ce, ка овој цели 
тежећи, да какову год услугу Роду и Отачеству 
мом укажем. Зато, какову би ја већу награду за 
малу ону жертву, коју сам на олтар Родољубија 
принео, изискивати могао, него што ми je Все- 
могушчи то шчастије доживсти допустио, да 
лично оном торжсству, које већ од Столстија с 
великим срца ожиденијем очекивамо, присуство- 
вао.“21 Ово искрено писмо поуздано je сведочан* 
ство какав ce значај тада придавао слободном
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истицању грба Србије. У наредним годинама то 
осећање задобијања сопствене државс посебно 
je било изражено постављањем националног зна- 
мен»а на читавом низу јавних здања која ce y то 
време граде за потребе Кнеза и нове државне 
администрације. Истицање грба на државним и 
другим јавним грађевинама y каснијим раздоб- 
љима постало je уобичајена пракса. Обично су 
за ту прилику истицане табле од дрвета или пле- 
ха са сликаним грбом, које су постављане изнад 
или бочно од улаза y зграду.22 Знатно ређе грбови 
су постављани и на фасаде зграда y рељефној 
обради као део архитектонског украса, што ће 
и бити главни предмет наших разматрања. С об- 
зиром на веома оскудну сачувану грађу из раз- 
добља Кнежевине Србије (1830-1882), y овом ра- 
ду ћемо обрадити све примере који су нам тре- 
нутно познати, без обзира да ли су y питању еле- 
менти архитектонске обраде или су као посебне 
табле постављани на јавне грађевине. У другом 
делу рада, који ће бити посебно објављен, изнеће 
ce расположиви подаци о грбовима Краљевине 
Србије и Краљевине Југославије на јавним 
грађевинама Београда, али ограничавајући ce са- 
мо на оне који су чинили део обраде фасада. 
Грбови y ентеријерима здања поссбна су тема 
која захтева нова обимна проучавања.

Прве значајније српске грађевине y Београду 
зидане су управо y време прогласа Хатишерифа 
1830. године, или непосредно након тога. У пи- 
тању су кнежевске резиденције, тзв. Конак кне- 
гиње Љубице код Саборне цркве (1829-1830) и 
Конак y Топчидеру (1832). На овим добро очува- 
ним здањима сада нема трагова грбова, али ра- 
сположива грађа нам указује на потрсбу да то 
питање посебно размотримо. У време грађења 
конака код Саборне цркве, где ce кнегиња Љу- 
бица са децом уселила већ 1830. године,23 нису 
постојали услови за јавно истицање српског 
грба. Међутим, убрзо потом, за такав чин више 
није било препреке, па je, изгледа, грб био и по- 
стављен. На једној фотографији И. В. Громана 
из 1876. године24, под стрехом полукружног ер- 
кера уличне фасаде Конака уочава ce релативно 
мали грб рађен y рељефу (сл. 3). Иако ce овај 
детаљ на фотографији не види сасвим јасно, 
може ce назрети штит са крстом и оцилима над-

3. Грб на Конаку кнегиње Љубице, графичка 
реконструкција према фотографији из 1876. године.

3. Coat of arms on the Residence of Princess Ljubica, 
graphical reconstruction according to a photo from 1876.

вишен релативно всликом круном. Са бочних 
страна виде ce трагови порфире, која изгледа 
неуобичајено кратка, тако да преко ње прелази 
дон>и део штита. Овај рељеф са српским грбом 
могао je бити постављен убрзо по грађењу Ко- 
нака, или можда после 1839. године, када то по- 
стаје званична резиденција кнеза Михаила, али 
сигурно пре 1842. године. После протеривања 
Кнеза и смене на српском престолу, ово здање 
губи свој некадашњи значај и постаје админи- 
стративна зграда нижег ранга, која сигурно није 
требало да буде обележена декоративним грбом 
на фасади.

Кнежев конак y Топчидеру првобитно та- 
кођс није био обележен грбом. На то би могла 
да укаже композиција његових фасада на којима 
нема посебно одређеног места где би ce могао 
поставити грб. Такву могућност, изнад улаза y 
Конак, искључује постојањс елипсастог прозо- 
ра25. На најстаријој сачуваној слици Конака, гра- 
вири К. Квицова из 1856. године,26 нема трагова
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грба на главној фасади. Међутим, на једној фо- 
тографији, која би ce највероватније могла да- 
товати y последње године владавине кнеза Ми- 
хаила27, јасно ce над улазом види сликани грб 
Кнежевине Србије. У питању je, по свему су- 
дећи, дрвена плоча, висине око 1,30 т,изрезана 
y виду кнежевске порфире надвишене круном, 
y чијем ce средишту налази штит са крстом и 
оцилима окружен венцем (сл. 4). Цео грб чији

4. Грб са Конака кнеза Милоша y Топчидеру, 
графичка реконструкција прсма фотографији са 

краја шездесетих година XIX века.

4. Coat of arms on the Residence of Prince MiloS in 
Topttder, graphical reconstruction according to a photo 

from the end of the sixties of the 19th century.

je садржај хералдички исправан, сликан je доста 
рустично и пропорцијски неуко, што одаје руку 
слабог сликара. Ова плоча са сликаним грбом 
очигледно je накнадно постављена над улазом 
прско раније поменутог елипсастог прозора. По- 
јава грба на топчидерском Конаку, са доста ве- 
роватноће могла би ce повезати са повратком 
кнеза Милоша y Србију, односно раздобљем од 
1859-1860. године, када ce y овом здању налазила 
званична владарска рсзиденција.

Уз наша разматрања о београдским конаци- 
ма кнеза Милоша потребно je осврнути ce и на 
једини очувани пример сликаног грба на Конаку 
господара Јована Обреновића y Чачку (сл. 5).

5. Грб са Господар Јовановог конака y Чачку

5. Coat of arms on the Residence of Master Jovan in 
ôaéak.

Грб je сликан нспосредно на фасадном малтеру 
између два прозора на спрату. У средишту je крст 
са оцилима на штиту који je надвишен отворе- 
ном круном. Са бочних страна налазе ce пропети 
лавови y функцији држача штита, са главама 
окренутим y поље. На глави једног лава je 
кнежевска круна, на другом војводски калпак. 
Цела ова хералдичка представа постављена je на 
поссбно профилисаном постаменту, a надвишена 
je, што je поссбно занимљиво, полумесецом и 
звездом-симболом турског суверенитета над 
Србијом. У сликарском погледу овај грб изведсн 
je без већих претензија. Одликује га коректан 
цртеж али помало тврд y извођењу». Сматра ce 
да представља једно од раних дела Уроша 
Кнежсвића, познатог српског сликара XIX века. 
На основу података о сликарсвим боравцима y
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Чачку можс ce закључити да je грб на Господар 
Јовановом конаку сликан измсђу 30. августа и 
26. децембра 1836. године, управо неколико ме- 
сеци по окончању грађевинских радова.29

Ускоро након кнежевских резиденција, y 
Београду je изграђена црква Светог Марка. Овај 
храм подигнут je из заоставштине београдског 
трговца Лазара Нанче, 1835. године на Ташмај- 
дану, где ce управо y то време образовало ново 
градско православно гробље. Стара црква св. 
Марка изгорела je y току априлског бомбардо- 
вања 1941. године, a потом су преостали зидови 
порушени30, тако да о њеном некадашњем изгле* 
ду сведочи само неколико преосталих фотогра- 
фија, које прсдстављају драгоцено сведочанство 
и за наша разматрања31. У врху забата западне 
фасаде цркве налазио ce српски грб, пластично 
изведен, вероватно, y штуку, y једној занимљивој 
и рустичној стилизацији, што одајс мајстора коме 
су била непозната правила хералдике (сл. 6). Грб 
чини елипсасто поље уоквирено профилисаним 
венцем y чијем средишту je крст са оцилима. Са 
бочних страна, y функцији држача налазиле су 
ce непропорционално мале фигуре лавова, док je 
над грбом била стилизована представа двоглавог 
орла са круном. Фигуре лавова, као и орла, по сво- 
јој стилизацији и начину извођења, веома су блиске 
остварсњима народне уметности XVIII-раног XIX 
века, какве срећемо на надгробним спомсницима, 
али и као пластични украс на фасадама цркава 
тога раздобља. Жеља да ce на прву цркву која je 
подигнута y полуослобођеном Београду постави 
национално знамсње остварсна je y складу са зна* 
њима и схватањима уметника из народа, што овом 
грбу даје посебан значај.

Срећним стицајем околности, истоветно сти- 
лизован грб само без параферналија, сачуван je као 
штуко декорација камина y тзв. Докторовој кули 
на Губеревцу y Београду (сл. 7). Ово здање подигао 
je још 1824. године Италијан Вито Ромита, који 
je пре преласка y кнез Милошеву службу био лекар 
београдског везира. Касније je ову кућу користио 
Ромитин зет др Куниберт, да би коначно 1832 го- 
дине била уступљсна кнезу Милошу32.

У једној од просторија која je служила као 
салон, налази ce камин грађен од камена, чији 
je горњи део био обрађен y малтеру са пла-

6. Грб на старој цркви Св. Марка на Ташмајдану, 
графичка реконструкција према фотографији са

почетка XX века.

6. Coat of arms on the old church of St Marko at 
TaSmajdan, graphical reconstruction according to a photo

from the beginning of the 20th century.

7. Грб ca камина y Докторовој кули“ на
Губеревцу y Београду

7. Coat of arms on the fireplace in »Doktorova Kula« at
Guberevac in Belgrade.

стичним украсима. Све то je прскривсно моле* 
рајем који опонаша структуру мсрмера. На овом 
бојеном слоју сачуван je запис године 1835, која 
означава време када je камин добио свој са- 
дашњи изглед. Срсдишњи декоративни мотив 
представља елипсасти медаљон оивичен пла- 
стичним венцем y чијем средишту ce налази крст 
са оцилима.33 Стилске одлике декорације камина, 
изведене y духу турског барока, указују на ло- 
калног уметника који je очигледно радио по по- 
руџбини кнеза Милоша. Дело истог овог мајсто- 
ра, всроватно je и раније поменути грб на цркви 
Светог Марка. На то би указивала готово иден- 
тачна стилизација, као и истовстно датовање оба 
грба.
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Средином четрдесетих година y Београду ce 
гради неколико значајних грађевина, a било je 
и пројеката који су остали неостварени. Разма- 
трање појаве грбова на овим здањима, од којих 
je мало шта остало сачувано, засновано je, услед 
тога, на оскудним подацима и посредним зак- 
ључцима. To je време када ce градитсљи Београ- 
да коначно окрсћу ка узорима европске архитек- 
туре. Ова чињеница битно je утицала и на појаву 
хералдичких симбола за које су готово по пра* 
вилу били предодређени троугаони забати нових 
класицистичких здања.

Године 1835. завршсна je изградња Ђумру- 
кане (Царинарнице) на Сави, која je представ- 
љала једну од најзначајнијих институција нове 
српске државе*. Зграда je била издужене основе 
са наглашеним средишњим ризалитом, који je 
био надвишен троугаоним забатом. Ту ce некада 
налазио грб Кнежевине Србије, о чијем изгледу 
ce ништа поузданије не може рећи пошто je за- 
бат порушен још крајем XIX века, док je зграда 
y целини разорена y Другом светском рату.35 У 
исто време кад и Ћумрукана, на Великој пијаци 
(сада Студентски трг) подигнута je резиденција 
Јеврема Обреновића, који je y то доба био гу- 
вернер Београда. Ово класицистичко здање има- 
ло je наглашен средишњи ризалит са троугаоним 
фронтоном y коме ce налазио српски грб. На 
цртежу графичке реконструкције фасаде, који je 
према сачуваним фотографијама израдио арх. В. 
Матић, приказан je штит са крстом и оцилима, 
надвишен круном, са чијих cy ce бочних страна 
као држачи налазили пропети лавови.*

Поред постојећих, размишљало ce и о из- 
градњи нових кнежевих резиденција y класици- 
стичком духу. У Архиву Србије сачувани су про- 
јекти за кнежев двор y Крагујевцу, који су остали 
неостварени. Прсма једној варијанти пројектног 
решења, y фронтону средишњег дела двора било 
je замишљено постављање српског грба - штита 
y венцу над којим ce налази круна, док je на 
огради балкона од кованог гвожђа трсбало да 
ce налази кнежев монограм” . Нови репрезента- 
тивни кнежев двор y Београду на Савамали, по- 
сле дужих припрема и прераде пројекта, био je 
изграђен 1838. године, али никада није послужио 
својој првобитној намсни. Користило га je Ми*

нистарство финансија све до рушења y бомбар- 
довању 1941. године. И ово монументално здање 
имало je наглашен средишњи ризалит са фрон- 
тоном, где ce, по свему судећи, првобитно на- 
лазио грб Кнежевине Србије. Нажалост, на фо- 
тографијама које су нам биле доступне не види 
ce унутрашња површина фронтона, што онсмо- 
гућава поузданији закључак.

Раздобље кнсз Милошеве владавине 
окончано je y Београду грађењем нове Саборне 
цркве38, што je такође била прилика за постав- 
љање националног грба. Према коначној вари- 
јанти пројекта на основу које je и започето 
грађсн>е, y фронтону западне фасаде била je зем- 
љишна декоративна рељефна композиција са два 
симетрично поставл>ена грифона који држе ве- 
нац y чијем средишту ce налази елипсасти ме- 
даљон са крстом и оцилима*. Иако je фасада 
изведена по пројекту, од израде грба ce одустало 
и на том месту касније постављена сликана ком- 
позиција Св. Тројице40. Мсђутим, идеја о исти- 
цању хералдичких симбола ипак није била на- 
пуштсна. За ту сврху послужио je звоник, одно- 
сно трапезаста поља y његовом горњем делу, 
рађеном од бронзаног лима са позлатом. У пољу 
са јужне стране постављен je целовит грб 
Кнежевине Србије (сл. 8), a са супротне северне

8. Грб са торња Саборне црквс y Београду

8. Coat of arms on the steeple of the Cathedral Church in 
Belgrade.
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стране грб Српске, односно Бсоградске митро* 
полије. Истицање грба на високом звонику, који 
je својим крстом доминирао ондашњим Београ- 
дом, имало je симболично значење још једне 
српске победе y борби за стварање сопствене 
државе. На то указују бројна сведочанства са- 
временика, као и понашање Београђана y току 
грађења цркве. Остало je забележено да je 
завршетак радова на крову цркве био обележен 
истицањем траснпарента са српским грбом41.

Наредно раздобље, владавина уставобрани- 
теља, које започиње абдикацијом кнсза Милоша, 
није ce одликовало грађењем већих јавних здања, 
што je од утицаја и за наша разматрања. Једна 
од ретких грађевина која je y то време обе- 
лежена грбом била je нова кнежевска резиден- 
ција, зграда коју су Београђани, све до њеног 
рушења крајем 1903. године, једноставно звали 
Конак. Ово здање подигао je почетком четрде- 
сетих година Стојан Симић, члан и касније пред- 
седник Државног савета. По повлачењу из по- 
литичког живота 1843. године, Симић je своју 
кућу продао српској држави за двор новога кнеза 
Александра Карађорђевића« У сачуваним доку- 
ментима из тога времена постоји и податак да 
je приликом радова на преуређењу зграде за нове 
потрсбе, на њену главну фасаду постављен грб 
Србије. Нови грб од гипса био je израђен y 
Пешти и уграђсн y атику над средишњим риза- 
литом зграде, на меспу где ce раније налазио нат- 
пис „Браћа Симић“<3. 0 положају овог грба све- 
дочи гравира К. Квицова из 1856. године44, док 
ce његов изглед може препознати на једној фо- 
тографији коју je снимио А. Јовановић 1865. го- 
дине45. Био je то целовит грб Србије, штит са 
крстом и оцилима, окружен венцем и постављен 
на порфири надвишеној кнежевском круном (сл. 
9). Међутим, на нешто познијем снимку И. В. 
Громана из 1876.године уочава ce битна проме- 
на, која указује да je y међувремену старији 
скромнији грб замењен новим, знатно декора- 
тивнијим*. Том приликом, над атиком je постав- 
л>ена нова сложенија композиција, са бочно по- 
стављеним грифонима измсђу којих ce налази 
потпун грб Кнежсвине Србије (сл. 10). Цела 
композиција била je рађена y теракоти47. Тада je 
вероватно постављен и грб изнад главног улаза

y Конак (сл. 11), према дворској бапгги - штит 
са крстом и оцилима на порфири надвишеној 
кнежевском круном48. Временом су уз Конак по- 
дигнуте и друге зграде које су чиниле делове 
дворског комплекса. За наша разматрања могла 
би бити занимљива зграда „Малог дворца“ по- 
дигнута за владе кнеза Александра, a порушена 
1880. године, да би ce на њеном месту подигао 
Стари двор (сада Скупштина града). 0 изгледу 
овог здања сведочи само једна очувана фотогра- 
фија из 1876. године* Зграда je била приземна 
са наглашеним централним ризалитом, који je 
био надвишен троугаоним фронтоном. Имајући 
y виду да je Мали дворац чинио део дворског 
комплекса, може ce само претпоставити да ce y 
његовом фронтону налазио грб Србије. Друга 
грађевина, која je подигнута по налогу кнеза Ми- 
лоша 1859. године за конак престолонаследника 
Михаила, одликовала ce фасадама обликованим 
y духу романтизма. Порушена je 1912. године да 
би на том месту био подигнут Нови двор. 0 ње- 
ном изгледу данас сведочи само пар фотогра* 
фија и цртежа на основу којих би ce могло зак- 
ључити да на фасадама овог здања није било 
хералдичких симбола50.

Једино значајније јавно здање подигнуто y 
Београду за владе кнеза Александра била je згра- 
да Војне академије, грађена око 1850. године. У 
атикама над ризалитима њене главне фасаде, 
према Улици кнеза Милоша постојала су посеб- 
но истакнута елипсаста поља y којима су ce, по 
свему судећи, првобитно налазили грбови 
Кнежевине Србије, мада ce не могу искључити 
ни касније интервенције.51 Зграда je порушена 
приликом априлског бомбардовања 1941. године.

Преглед јавних грађевина Београда, чије су 
фасаде красили хералдички симболи, 
завршићемо Капетан-Мишиним здањем, где ce 
данас налази један од ретких сачуваних грбова 
из раздобља Кжжевине Србије. Грб - само крст 
са оцилима, постављен je y кружном средишњем 
медаљону изнад прозора другог спрата, a са ње* 
гових бочних страна y сличним медаљонима оз- 
начена je година 1863, када je ово здање 
завршено. Сва три медаљона рађена су y тера- 
коти, која je обојена тако да даје утисак рада y 
бронзи.
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9. Првобитни грб из 1844 г. са Конака, графичка реконструкција прсма фотографији из 1865 године.
9. Original coat of arms on the Residence deriving from 1844. Graphical reconstruction according to a photo from 1865.

10. Нови грб ca Конака, поставдлн после 1865. графичка реконструкција прсма фотографији из 1876. 
10. New coat of arms on the Residence, placed after 1865, graphical reconstruction according to a photo from 1876.

Ha крају требало би поменути још један об- 
јскат који не представља јавно здање Београда 
y ужем смислу, али je значајан за наша разма- 
трања. У питању јс чесма која ce налази испрсд 
манастира y Раковици. У њеним полукружним 
фронтонима са све четири стране налазе ce грбо- 
ви Кнсжевине Србије са држачима y виду гри- 
фона (сл. 12), сличне стилизације са оном на ра-

нијс поменутом млађем грбу главнс фасадс Ко- 
нака. Време изградње чесме y Раковици није 
поуздано утврђено. Б. Вујовић je на основу једног 
пројекта арх. Ј. Илкића из 1887. године, на којем 
јс приказана ова чесма, претпоставио да je она 
тс године и подигнута.52 Међутим, помснути про- 
јект и садашњи изглед чесме знатно ce разликују. 
На Илкићевом пројекту приказан je грб Краљс-
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вине Србије, што одговара времену настанка обнову чесме, који није остварен. То би значило
пројекта, a и детаљи фасаде су другачије да je чесма нешто старија. Судећи према стили-
решени. Изгледа да je овде y питању пројект за зацији грба могло би ce претпоставити да je

11. Грб над улазом y Конак, из дворске баигте, графичка рсконструкција ирсма фотографији из 1876.

11. Coat of arms above the entrance into the Residence from the garden side, graphical reconstruction according to a photo
from 1876.

12. Грб из фронтона манастирске чесме y Раковици

12. Coat of arms on the tympanum of the monastery 
fountain in Rakovica.

можда грађена y исто време када je на главној 
фасади Конака постављано ново знамење. У том 
случају нећемо погрешити ако претпоставимо да 
су оба грба могла бити рађена y истој радионици.

Напред изложена грађа о грбовима на бео- 
градским здањима грађеним y време Кнежевине 
Србијс, наводи на нске закључке. У хроно- 
лошком смислу уочавају ce два основна раздоб- 
ља. Прво ce протеже од прогласа Хатишерифа 
1830. године па до краја 1838, када je издат сул- 
тански ферман о српској застави, којим je по- 
средно било регулисано и питање српског грба, 
односно утврђен његов изглед.53

Друго раздобље обухватало би наредне де- 
ценије, све до прогласа Краљевине 1882. године 
и са тим y всзи промене државног грба. У првом 
периоду почело je истицање националног грба 
чији изглед још увек није био јасно дефинисан.
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Наиме, сам грб - крст са оцилима на штиту - 
нијс био споран, али јс нсдоумица било y односу 
на параферналије. По угледу на тсковинс европ- 
ске хералдике, постојао je покушај да ce основни 
елемент грба допуни држачима y виду лавова, 
што показује примср са конака y Чачку, као и 
вероватни изглед грба на господар Јеврсмовом 
конаку y Бсограду. Слично замишљене држаче 
имао je и грб на Цркви св. Марка, с тим што 
je ту цела композиција надвишена и круниса- 
ним двоглавим орлом. Сви ови примери потичу 
из 1835-36. годинс, управо из врсмсна када je 
извршен покушај да ce одредбом Сретењског 
устава санкционише грб Кнежевине Србије са 
јасно утврђсним блазоном. Иако одредбе овог 
устава никада нису ступиле на снагу, преки- 
нута je пракса слободног интепретирања грба. 
На пројектима за нова здања, рађсним y томе 
раздобљу, приказана je уставом дефинисана 
верзија грба само са маслиновим и храстовим 
венцем, без држача. Поред садржаја, код грбо- 
ва овог раздобља, бар оних о којима имамо 
сачуване податке, јавља ce и особена ликовна 
обрада. Она их удаљава од савремене херал- 
дичке праксе и указује на локалнс ствараоцс 
којима je заправо била страна. Тако ce, на при- 
мер, средишњи чинилац српског грба не при- 
казује као хсралдички, всћ слободно стојећи 
крст, уз косо постављена оцила y виду ћирил- 
ског слова „3“ . У појединим примерима уместо 
штита јавља ce поље уоквирсно дскоративним 
венцем. Ова запажања могу ce односити и на 
параферналије. За разлику од грба са Конака 
y Чачку, гдс су држачи исправно постављени 
и коректно ликовно изведсни, y композицији 
са Цркве св. Марка, обрадом и пропорцијама, 
бочно лавови губе свој основни смисао.

Јасним дефинисањем блазона грба 
Кнсжевинс Србијс, што би ce могло довести 
y везу са раније поменутим фсрманом од де- 
цембра 1838. године, започиње раздобље y ко- 
ме хсралдичка пракса добија регуларни ток.

Нови грб, који je уз штит окружен вснцем био 
допуњен порфиром надвишеном кнежевском 
круном, y свом сасвим пуном облику јавл>а ce 
већ 1839-40. године на звонику Саборнс цркве. 
Всроватно je y то врсме био постављсн и грб 
на Конаку кнегиње Љубице, унеколико особен 
по необичном обликовању кнежевске порфире. 
Сасвим рсгуларни облик имао je и провобитни 
грб на новом конаку кнеза Александра Ка- 
рађорђевића. Његова каснија замена остаће та- 
кође y оквирима правила оновремене европске 
хералдике. И y ликовном смислу грбови овога 
раздобља рађени су знатно професионалније, из- 
гледа често y страним радионицама. За првобит- 
ни грб на Конаку о томе постоји јасно сведочан- 
ство које смо већ навели, a и каснији грб на 
истом здању, смсштсн y средиште дскоративне 
композиције обликованс y теракоти, сигурно je 
рад нске пештанске или бечке радионице. Код 
сликаних грбова, који су постављани на државна 
и јавна здања, судећи према ономе који ce на- 
лазио на Конаку кнсза Милоша, ликовна обрада 
чини ce да није била на завидној висини.

Посматрана y целини хералдичка пракса 
Кнежевине Србије - чији само један ссгмснт 
чине и грбови на јавним здањима - од почстка 
чстрдесетих година Х1Хвека па све до прогла- 
са Краљевине, има регуларан ток. Утврђени 
блазон грба доследно je поштован готово y 
свим приликама - на заставама, писаним до- 
кумснтима, псчатима, мсдалама, али и бројним 
предметима свакодневне употребе. Тиме je 
створена традиција употребе грба, као битан 
прсдуслов за развој српске хералдикс y нарсд- 
ном раздобљу, када ћс бити забележсна и њена 
најбоља остварења.

*

За цртсжс грбова који су y прилогу захвалност 
лугујсм арх. Зорану Јаковљевићу и посебно арх. Гор- 
дани Симић, која их јс обрадила за штампу.
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COATS OF ARMS ON PUBLIC BUILDINGS IN BELGRADE
(PARTI)

Marko Popovic

Belgrade, one of older European towns, with roots da- 
ting back to early Roman period, now devoid of its monumen
tal héritage seems like a new settlement. In wars, very com- 
mon in this area, almost everything that was created in this city 
was destroyed in the last two millenia. Those who study the 
history of Belgrade, in their attempts to reconstruct the lost 
image of the city, arc confronted with many problems and di- 
lemmas, because the existing historical evidence is often very 
fragmented. The scarcity of sources is especially visible in so- 
me spécifié areas among which is the area of heraldic symbols.

There are no traces of coats of arms from the Middle 
Ages, so we have to satisfy ourselves simply with suppositions. 
The first heraldic sybols might have appeared hcrc at the be- 
ginning of the 15th century when this town became the capital 
of Serbia. On its buildings there could have been a coat of 
arms of the Serbian ruler, and there are indications that a city 
coat of arms already existed then as well. It is known that De- 
spot Stefan gave to citizens of Belgrade which had a stamp 
with the »picture of the city«. It is not unlikely that certain ele- 
ments of this stamp could be seen on the oldest coat of arms 
of Belgrade which appears in the 16—17th century. Later, du- 
ring the 15th century on the buildings and walls of the city the
re could have been the coat of arms of the Hungarian king or 
any of the magnates who commanded the defense of the city.

The Turkish conquest in 1521 brought stopped the he
raldic practice in Belgrade and that lasted ail the way into the 
first decades of the 19th century, with the exception of a short 
time during the Austrian occupation from 1717 to 1736. Un- 
fortunately, there are hardly any remaining monuments from 
this period. Everything that was done during the Baroque 
transformation was destroyed upon the return of the Turks in 
1740. Among the rare remaining structures from this period, 
there is the castle gâte dedicated to emperor Charles VI, 
which is believed to have been built by Baltazar Neumann, a 
famous builder of the German Baroque period. It was concei- 
ved as a victory gâte and a monument to the triumph of the

new raie. On its outside façade, there is the emperor mono- 
gram, while on the inside in the semi-circular tympanum in the 
middle of a rich cartouche there was a carving of the coat of 
arms of the Kingdom of Serbia, the crown country of the Em
pire at that time. In the eliptical space under a crown, there 
was a boar’s head with an arrow through it. The choice of this 
heraldic symbol, whose origin and connection to Serbia are 
unclear, was based on its earlier appearance as the sign of the 
ambitions of the Hungarian kings regarding the countries 
south of the Danube and Sava rivers. Besides this coat of arms 
which is the only one that still exists, there must have been 
other heraldic symbols on Baroque buildings in the city built 
between 1717 and 1736.

The new period which Iasts until today started at the be- 
ginning of the 19th century upon the establishment of the re- 
newed Serbian State. The process of libération and wanting in- 
dependence was followed by the appearance of national sym
bols, at first very apparent on rebel fiags and stamps. How- 
ever, at that early stage there is no data regarding the coats of 
arms on public buildings. Somewhat later, during the second 
and third decade, when the semi-autonomous Serbia was still 
considered the Belgrade Pachalik, a public display of the na
tional coat of arms was not possible. This was significantly 
changed after the Hatiserif of 1830 came into effect, by which 
Serbia gained total control over its internai government. That 
seems to have been the condition for displaying the national 
symbol, which still didn’t have an official confirmation. This 
event, which was cclcbrated as a great victory on the road to 
national independence was also signified by placing of a Ser
bian coat of arms on the duke’s palace across the Street from 
the Saboma church. In the ncxt fcwyears, that feeling of ha- 
ving a state was especially apparent in the setting of national 
insignia on a whole score of public buildings which were built 
for the Serbian duke and the new state administration.

Residence of Princess Ljubica - built in 1829-30. under 
the semicircular oriel of the Street façade there was a carved
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coat of arms of the Principality of Serbia, done most likely af- 
ter 1839.

Residence of Prince M M  in Topéider - built in 1832. At 
first it did not have a coat of arms. AJfter 1859, over the portai 
of the House there was a plaque with a painted coat of arms 
of the Principality of Serbia.

The House of masterJovan Obrenovic in Caiak - built in 
1836. The coat of arms of Serbia was painted on the façade 
and is the only remaining représentative of its kind. It was 
painted by Uro§ Knezevié at the end of 1836.

The old church of St. Marko on Taimajdan - built in 1835. 
At the top of the tympanum of the western façade there was 
a Serbian coat of arms, done in plaster. Similarly stylized coat 
of arms, done that same year was conserved on a fireplace in 
the so-callied Doctor’s house. The old church was destroyed 
in 1941.

The Customs building on Sava (Dumurkana) - built in 
1835. In the triangular tympanum over central entrance the- 
rewas a Serbian coat of arms, whose exact apperance is not 
known. The building was destroyed in 1941.

The House of Master Jevrem Obrenovié at the Big Market
- built in 1835. In the tympanum over the main façade there 
was a Serbian coat of arms. The building was destroyed in the 
First World War.

Catedralchurch - built from 1837 to 1840, and sanctified 
in 1845. According to the project, in the tympanum of the 
main façade the Serbian coat of arms was planned, but was not 
done. Instead, the bell tower was used, or the trapese-shaped 
areas in its top part. On the south side there is a coat of arms 
of the Principality of Serbia, and on the north side that of the 
Serbian, or Belgrade Archbishop Both were done in bronze 
with gold.

Konak (the Palace of Prince Aleksandar Karadordevié) - 
built in 1840, adapted as a palace in 1844. At that time in the 
attica of the central part there was a coat of arms of Serbia, 
done in plaster. After 1865, and before 1876, instead of this 
coat of arms there was a new, more complicated composition 
of complété coat of arms of the Principality of Serbia done in 
terracota. At the same time a coat of arms was probably placcd 
on the opposite façade above the entrance to the Palace. This 
building was destroyed in 1903.

Palace of Kapetan Misa - finished in 1863. The coat of 
arms, cross between four fire-steel, can be found in the central 
medaglion over the second floor windows.

The above material regarding the coats of arms on public 
buildings in Belgrade from the time of the Principality of Ser
bia, points to some conclusions. In terms of chronology, there 
are two main periods. The first is from the Haticherif in 1830 
until the end of 1838, when the firman was passed regarding 
the Serbian flag, at which time the design of the coast of arms 
was indirecly defined. The second period would encompass

the next decades unil the estabilishment of the Kingdom in 
1882. In the first period, the national symbol was exposed, 
though its apperance was not definitely decided on yet. The 
coat of arms - cross between four fire-steel - was not in que
stion but the peripherals were. Following the trends of Euro- 
pean heraldry there was an attempt to add to the basic ele- 
ment of the coat of arms holders done like lions, which can be 
seen on the example on the House in Ôaèak. Similarly concei- 
ved holders can be found on the coat of arms of the old St. 
Marko church, with the crowned two-headed eagle over it. AU 
these examples date from 1835-36. Along with the content, a 
spécifié art form can be found in the coats of arms from this 
period - at least the ones of which we have evidence. This ta- 
kes them further from contemporary practice of that time and 
shows local artists, who found that practice foreign. That’s the 
case, for example, with the Serbian coat of arms where the 
central part is not shown as a heraldic but rather a free stan
ding crucifix. In some cases, instead of a shield, there is a field 
surrounded by a décorative coronet. These observations also 
refer to peripherals. Unlike the coat of arms in Ôaéak, where 
the holders are vertical and adequately done artistically, in the 
coat of arms on the St., Marko church the side lions loose their 
significance and meaning because of their proportions and 
the way they are done.

AJfter 1838, the heraldry gets a regular flow. The new coat 
of arms in its full form can be found on the bell tower of the Ca
tedral church in 1839/40. In addition to the shield, with the cross 
between four fire-steel, surrounded by a coronet, it also had the 
Royal Mantle with the crown over it. The coat of arms on the 
Residence of Princess Ljubica was porbably also placed at that 
time, and was somewhat unusual because of its unusual shape 
of the Royal Mantie. The original coat of arms placed on the 
new Palace (Konak) of Prince Aleksandar in 1844 had a com- 
pletely regular shape. Its later modification was also within the 
contemporary European heraldry of that time. In the artistic 
sense, the coat of arms of this period were done much more 
professionally- apperently often in foreign workshops. As far 
as painted coats of arms on State and public buildings were 
concemed, judging by the one that can be found on the Resi
dence of Prince MiloS, their artistic value is not on a high level.

Looked at as a whole, the heraldry of the Principality of 
Serbia (the coats of arms on public buildings are only one part 
of it) from the beginning of 1840’s unitil the Proclamation of 
the Kingdom, has a regular flow, the set blazon of the coat of 
arms was respected in almost ail cases - on flags, written do
cuments, stamps, mcdals, and on many every-day items. This 
set a tradition of the use of the coat of arms as an important 
condition for the development of Serbian heraldry in the next 
period, when it had its best achievements.
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