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СТАРИ КОНАК У БЕОГРАДУ

ИСТОРИЈЛ

Стари конак јс каснији назип за кућу коју 
je око 1840. године подигао Стојан Симић на не- 
парној страни данашње Улицс маршала Тита y 
Бсограду, између улица др Драгослава Јовано- 
вића и Добрињске. Зграда јс била повучсна према 
улици, a пружала ce између данашњих зграда 
Старог и Новог двора. Стари конак ce често по- 
мињс y историјској литератури и y радопима из 
области историје архитектуре Београда и Србије 
XIX века. Међутим, о њој посебно до данас je 
написан само један чланак и то веома кратак, y 
првој кн>изи Годишњака Музеја града Београда.1

Стојан Симић je рођсн 1797. године. На по- 
литичку сцену Србије ступио je y Милетиној бу- 
ни. У време пада кнеза Милоша 1839. године по- 
стао je потпредседник Држапног сапета, a после 
доласка кнсза Александра Карађорђепића 1842. 
био je прво потпредседник, a затим председник 
Државног сапета. ILcrona политичка каријсра ce 
завршила већ 1843. године. Бавећи ce тргопином 
био je један од најбогатијих људи y Србији. Умро 
je 1852. године.2

О Симићепој купопини имања и изградњи 
куће y Београду за сада не постоји оригинална 
писана документација, али су о томе знали и Ко- 
ста Христић и Милан Ћ. Милићепић.1 Христић 
пише да je Симић подигао себи кућу на помс- 
нутом терену крајем тридесетих година прошлога 
века, да je имање било далеко од вароши и да 
je терен био мочваран и обрастао трском.4 Други 
аутор тврди да je Симић купио имање и почсо 
да исушује тсрен 1840. године, што приближно

одговара Христићевим наводима. Симићево има- 
н>е данас покрива Пионирски парк и зграде 
бившег Старог и Новог двора, што значи про- 
стор између данашњих улица Маршала Тита, др 
Драгослава Јованопића, Булевара револуције, 
Кнеза Милоша, Пролетерских бригада и До- 
брињске. Овај терен ce најраније може уочити 
на Зојтеровом плану из прве половине XVIII 
века.6 Простор je био неизграђен, a преко њега 
су водиле узане, кривудаве стазе, па ce може 
закључити да je терен само делимично, или са- 
мо за време већих киша, био мочваран. Ипак 
ce овде према Христићу долазило y лоп на див- 
ље паткс.7

IIIto ce тиче самог положаја зграде, нала- 
зимо je на Зарићевом плану из 1878. године.* Го- 
дина изградње грађсвине, међутим, не може ce 
тачно утврдити, али ce са сигурношћу може рсћи 
да ce грађење одвијало измсђу 1839. и 1842. го- 
дине.9 Најранији податак дао je Христић: крај 
тридесстих година. Као најкаснију годину из- 
градње означавамо 1842, јер je 1843. одсео y овој 
кући гост кнеза Александра, један влашки бо- 
јар.10 У спаком случају очигледно je, да je Стојан 
Симић купио имање, саградио кућу и y њој ста- 
новао y време када je био потпредседник и пред- 
седник Државног сапета. Пошто ce 1843. ра- 
зишао са својим истомишљеницима и напустио 
политички живот, Симић je своју кућу продао 
Српској држави, којој je био потребан двор за 
новога кнеза Александра Карађорђевића. Ни о 
продаји куће нијс сачупана оригинална докумен- 
тација, па ce ни овде не може сасвим поуздано 
утврдити година продаје, то јсст од када je Ch-
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мићсва кућа постала двор. Христић кажс да сс 
Кнсз уселио y конак око 1843, пошто je зграда 
прстходно нешто прсправљена и проширена.11 
Ж . Јевремовић, пишући 1935. о знамснитостима 
Бсограда, за Стари конак каже да je за двор от- 
купљсн 1844. годинс са целокупним инвснтаром 
за 13.500 цесарских дуката. Преправка јс 
извршсна 1845.12 М. Ћ. Милићевић y успоменама 
пишс: „Све ми ce чини да je то било... 1845. г. 
... Кнежев двор онда ce нешто дограђивао."13 Из 
раније помснутог текста објављеног y „Српским 
новинама" за 1843. годину види ce да Кнез y то 
време није становао y овоме конаку. Тако ce из 
свега изложсног може извести највсроватнији 
закључак, да je Симић продао кућу пошто je пре- 
стао да учествујс y политичком животу 1844, да 
je кућа преправљена за двор 1845. године и да 
ce Кнез после тога уселио y конак. И y моно- 
графији Београда коју je 1940. године издао Бал- 
кански институт стоји ла je Стари конак постао 
српски двор 1845. године14

Пре доласка на престо Србије Александар 
Карађорђевић je, као ађутант кнеза Михаила 
Обреновића, становао y приземној кући тсрзије 
Јове Кујуниића-Ваљевца, y близини Лутеранске 
цркве,15 која сс налазила на непарној страни да- 
нашње Улицс 13ука Караиића, иза зграде Српске 
академије наука и уметности, a до кафане „Про- 
леће".

Пошто je продао своју кућу за двор, Симић 
je преко пута Старог конака, y данашњој Улици 
Маршала Тита бр. 12 сазидао себи нову, мању 
кућу. У згради je касније била смештена Руска 
амбасада, која je кућу купила од Симићевог сина 
Ђорђа Симића.к’ Кућа je срушена јула 1957. го- 
дине.17

Пројектант Старог конака није познат. 
Међутим, према предању које сс чува међу по- 
томцима познате Београђанкс из XIX века баба 
Дуде, пројектант зграде je био инжењер Никола 
Јовановић, који je био ожењен једном од баба- 
Дудиних кћери, Станком.1* По нашем мишљењу 
он не би могао бити пројектант Старог конака, 
због тога што je 1847, када je ступио y државну 
службу као инжењер,19 Стари конак већ био са- 
грађсн и преправљен за двор. Али пошто јс ње- 
гово име везано y породици за ову зграду, може 
бити да јс он, пре него што ce запослио, радио 
пројекат адаптације куће за двор 1845, или јс ра- 
дио на некој каснијој прсправци Старог конака.

Како су ce радови на адаптацији Старог ко- 
нака, као што смо видели, одвијали y 1845. го- 
дини, кнсз Александар Карађорђсвић ce уселио

y двор или крајем 1845. или y 1846. години. Ту 
je боравио до краја своје владавине, до 1858. го- 
дине. Ближих података о н>еговом боравку y овој 
згради нема.

О боравку кнеза Милоша и кнеза Михаила 
Обрсновића y Старом конаку оставио je заним- 
љиве податке Милан Ћ. Милићевић, који јс био 
секретар кнеза Михаила. Тако je забележио да 
кнез Милош није волсо Стари конак, због тога 
што су собе y конаку биле сувише велике, за шта 
je кривио Стојана Симића. Боравећи 1859. y Ста- 
ром конаку хтео je да јсдну од највећих соба пре- 
гради y дпс ман>е.20 Према Милићевићу, y лсто 
1860, кнез Михаило je живео y Малом дворцу,
о којем ћс касније бити више говора, a кнез Ми- 
лош y своме конаку y Топчилеру, где je и умро 
исте јессни.21 После смрти кнеза Милоша кнез 
Михаило je морао добити од Турака берат, којим 
ce утврђује за кнеза Србије. Берат je прочитан 
7. новембра 1860. године y „сали до балкона" y 
Старом конаку пред окупл>еним виђенијим Срби- 
ма, који су сви ссдели y сали када je кнез ушао 
кроз севсрна врата.22 Изгледа да ce кнез Михаило 
послс смрти кнеза Милоша y потпуности сместио 
y Старом конаку, јер ce 1861. помиње кнежев 
кабинет y двору и соба до кабинета y којој je 
понекад боравила књсгиња Јулија, жена кнеза 
Михаила.23 У 1864. години ce помиње жута са- 
ла, која ce за сада не може идентификовати,24 
a 1867. балкон прсма улици, на који je понекад 
излазио кнез Михаило.2'’ У Старом конаку je 
кнез Михаило почео да приређује и балове. За- 
бележено je да je један бал прирсђен 18. фе- 
бруара 1864, на којем je било 300 званииа,26 што 
доказује да су одаје y Старом конаку билс про- 
стране.

После погибије кнеза Михаила 1868. године 
живот y Старом конаку je замро. Нови кнез, Ми- 
лан, имао je тада тек 14 година и био на шко- 
ловању y Паризу. Ево како je ново оживљавање 
Старог конака приказао Феликс Каниц: „Тек ка- 
да ce y њега уселила кнегиња Наталија y ок- 
тобру 1875, опустсле просторије су поново 
оживеле. Бечки и париски декоратери дотера- 
ли су његов стари намештај, и конак je ускоро 
био позорница ведрих свсчаности, али и озбиљ- 
них брига."27

О Старом конаку за време владавине краља 
Александра Обрсновића врло нсцрпне податке 
оставио je енглески новинар Херберт Вивијен, 
који je y Београду боравио 1896. године. Поред 
детаљног описа Старог конака записао je и неке 
појединости о животу y њему.28 За време борапка
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Вивијена y Бсограду y Старом конаку су живсли 
краљ Ллександар Обрсновић и његова мајка, 
краљица Наталија. Ово потврђује и Каниц, који 
јс записао да y левом делу конака, глсдајући сва- 
како од главног улаза, живи крал» Александар, 
a y дссном краљица Наталија.29 Вивијсн пише да 
сс y Старом конаку осећа добар укус оних који 
y њсму живе. 1Вему јс био занимљив детаљ, да 
прсд конаком y малој башти прсма улици свира 
војна музика лети два пута нсдељно. Ту музику 
повремено слушају и краљ и краљица седсћи на 
балкону и посматрајући окупљени народ.30 Алек- 
сандар Обреновић je цео свој кратки живот про- 
вео y Старом конаку, a ту ce н>егов живот и 
завршио, јер je y овој згради убијен заједно са 
својом женом, краљицом Драгом, 11 јуна 1903. 
године (по новом календару). Убила га je група 
заверсника, официра, чиме je окончано велико 
незадовољство српског народа, због самовољне 
владавине Ллександра Обреновића. 11арод je био 
незадовољан и економским стањсм y зсмљи и 
краљевом непримерсном женидбом 1900. године

са Драгом Машин. Завереници су изабрали ноћ 
за убиство, јер су знали да сс тада сигурно налазе 
y спаваћој соби. Међутим, y овој соби су посто- 
јала тајна врата за једну малу просторију, која 
ce на фасади показивала као ризалит, што je y 
унутрашњости зграде било тешко уочљиво. Краљ 
и краљица су ce ту склонили када су чули галаму 
y Двору, али су их заверсници ипак на крају про- 
нашли, убили и баиили кроз прозор y башту пре- 
ма улици.31 После тога на престо je дошао Петар 
Карађорђевић, a Стари конак je порушен крајем 
1903. године.32

ЛРХИТСКТУРА

О архитектури Старог конака може ce де- 
таљно говорити, јер постоји план основе зграде 
и већи број њених фотографија. План основе на- 
лазимо y књизи Ж ивана Живановића „Поли- 
тичка историја Србије". Иако je план објављен 
1925. годинс,33 арх. И. Здравковић није за њега 
знао пии1ући о Старом конаку 1954. године.34
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1. -  Основа првог спрата Старог коиака. Објављено y ки.изи Ж . Живаиовића „Политичка историја Ср6ијс“
том IV, страна 325

1. -  Base of the first floor of the Old Rcsidcncc. Published in »Politidka istorija Srbijc«, vol. IV, page 325
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Основа, међутим, изглсда да не представља тачан 
технички снимак зграде, a ни облик основс нијс 
вероватно тачан, јер само приближно одговара 
ономс што јс уцртано y Зарићев план Веограла 
из 1878. године.35 Ипак, распорсд просторија сва- 
како одговара стварности, пошто су детал>но упи- 
санс њихове наменс, али нам ce чини да ве- 
личине просторија нс одговарају y потпуности.
У описима унутрашњости конака говори сс о ве- 
ликој цснтралној свечаиој сали из којс сс излази 
на балкон, a она јс на плану мања од нских лру- 
гих просторија, као што je на пример краљсв ка- 
бинст за рад. Ипак ћемо основу анализирати као 
да претставља аутентично стање, јер нетачности 
на плану y сваком случају нису велике.

Основа Старог конака коју je објавио Ж иван 
Ж ивановић претставља основу спрата, који ce 
види као спрат са уличне стране. Међутим, због 
терена y паду y зграду ce на спрат улази кроз 
главни улаз из дворишта y равми терена, тако 
да je зграда са те стране приземна. Ово ce слаже

2. -  Главна фасада Старог копака са баштом 
конака према данашњој Маршала Тита улици око 

1865. Снимио Анастас Јовановић

2. -  Main facade of the Old Residence with garden facing 
todays MarSala Tita Street around 1865. Photo taken by 

Anastas Jovanovié

и ca податком снглеског новинара Вивијена, који 
каже да зграда стоји на јелном узвишењу. Он 
такође пише да je сам двор на спрату, a да су y 
приземл>у канцеларије и оставе.у'Ако ce сада се- 
тимо да je тсрсн на којем je зграла подигнута 
био мочваран, можемо закључити ла je Стојан 
Симић приликом исушивања мочваре извршио и 
насипање терсна, па je кућу подигао на узвишењу 
како не би имала влаге.

Што ce тиче решења основе оно je било си- 
метрично, како je y т« време било уобичајено. 
Христић je изнео податак ла je Симићева кућа 
приликом преправке за лвор и проширена. По- 
сматрајући основу можсмо претпоставити да би 
проширење зграде могла предетављати оба крај- 
н.а попречна дела грађевине, a да je Симићеву 
кућу прелставл>ао само средњи правоугаони дсо 
зграде, чија je лужа страна паралслна са улицом. 
Према томе првобитно решење основе било би 
такођс симетрично, али сасвим јелноставно: пра- 
воугаона основа са подужним ходником из којег 
ce улази y свс просторије лево и лссно. Овај 
начин решавања основа био je карактсристичан 
за Београд y XIX веку, нарочито y његовој првој 
половини. Основни правоугаони лео зграде имао 
je y основи лимензијс 30,0 х 16,0 т ,  што значи 
површину од 480,0 т 2. Додатни крајњи делови 
били су димензија основе 9,0 х 22,0 т ,  што значи 
да je укупно проширење износило око 400,0 m-, 
чиме je Симићева кућа лобила скоро удво- 
стручену попршину основе. Послс овога 
проширења зграде за двор изглела да више нису 
пршене веће адаптаиије, осим што je вероватно 
y једном периолу извршена промсна декорације 
фасале и што су поједине просторијс мењале на- 
мсну, као што ћемо вилсти.

I la спрат двора сс улазило и 1 лворишта y рав- 
ни терсна, a улаз je био на средини дворишне 
фасаде. Улазни лео зграде излазио je из оквира 
средњсг дсла грађепине, тако ла можда и овај 
део прсдставл>а проширеЈке Симићеве куће за 
двор. Димензије оснопе овога дела износиле су
10,0 х 4,0 т .  У овоме делу су биле три просторије. 
Она средња, y коју ce директно ступало из дво- 
ришта преко нсколико степенииа, прсдстапљала 
je неку врсту предсобља или улазног трема и би- 
ла je нешто ти ра од остале две просторије лево 
и десно од н>с. Лева просторија јс била соба за 
дежурног ађутанта, a десна je имала врата према 
дворишту са странс, што je представљало споре- 
дан улаз y двор.

Да бисмо дал>е могли анализирати основу 
Старог конака и приказати његово у11утрашње
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3. -  Глапиа фасада Старог копака са баштом окрсиутом прсма ланашњој Маршала Тита улини око 1900.
Разгледпица МГБ Ур. 143

3. -  Main facade of the Old Residence with garden facing today s M aiiala Tita Street around 1 ‘>00. Picture-postcard
MOB Ur. 143

уређење, осим Ж ивановићсвог плана основе мо- 
рамо узсти y обзир и полатке из литсратурс.

Најзначајнији и најдетаљнији подами о снтс- 
ријсру Старог конака потичу из 1896. године. Та- 
да je y Бсограду боравио већ помснути снглсски 
новинар X. Вивијсн. Вероватно да je као новинар 
добио дозволу да обиђс двор, и он га je врло 
пажљиво обишао и исто тако пажл>иво записао 
све што je видео. Њ егов опис ce y потпуности 
слаже са планом конака који je објавио Ж . 
Живановић, тако да представл>а изванредну до- 
пуну плана, јер нам казује како су собе биле на- 
мештене. Разликујс ce само y намени неких про- 
сторија, пошто за време Вивијснове посете Ллек- 
сандар Обреновић није био ожен>ен, a Живано- 
вићев план приказује двор пред погибију Ллек- 
сандра Обреновића. Године 1896, y делу Старог 
конака према Теразијама живела je краљииа На* 
талија, a y лругој половини н>сн син Ллександар, 
гдс јс имао и своју спаваћу собу.37

Випијен je са описом пошао од главног улаза, 
затим je ушао y хол и кренуо лево. У холу лево 
од улаза на плану јс означена „мечка", a Вивијсн 
пише да je то огроман црни медвел претећег из-

гледа, који je убијен за врсме бугарског рата. 
Према Вивијену, y холу јс била и једна мермсрна 
скулптура орла и јелена.4* Димензије хола су биле 
7,4 х 6,7 m, a био je потпуно отворен према сре-

4. -  Лворишна ф а с а д а  Старог конака, И. В. Громан

4. -  Courtyard façade of the Old residence 1876. Picture 
taken by I. V. Groman
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дишњем ходнику ширине 2,6 ш. Лево из хола 
ce улазило y мању просторију дсжурног, y којој 
су ce налазили телсфони. Овомс јс Вивијен до- 
дао само толико да јс телефонских апарата било 
много и да ce њима могло општити свс до 
Пиша.39 Следећу просторију на лсво Вивијен на- 
зива предсобл>ем, из којег ce улази y краљеву рад- 
ну собу. На плану je, међутим, ова просторија оз- 
начена као „прво-априлска соба из 1893. г.", што 
значи да je y тој просторији 1. априла 1893. Алек- 
сандар Обреновић сменио намеснике и прогла- 
сио ce краљем пре свога пунолететва.40

Краљева радна соба на плану je означена као 
„краљев кабинет за рад". Имала јс димензије 9,0 
х 10,0 ш, што je заиста претерано велики простор 
y овој згради за ту намену, због чсга претпостав- 
л>амо да Ж ивановићева основа грађевине не 
представља тачан технички снимак. Ова просто- 
рија ce помињс join 1861. као кнежев радни ка- 
бинет,41 јер je тада Србија још била кнежевина 
Ову радну собу дстаљно je приказао Вивијен: 
„Писаћи сто уобичајеног облика, снабдевен фио- 
кама са обе стране, и нсколико једноставних 
ствари на њему -  кутија са писаћим прибором, 
мастионица од златнс бронзе и срсбрни упијач. 
... Па зиду иза писаћег стола налазе ce једна 
велика и једна мала ул>ана слика крал>а Ми- 
лана, поред више њсгових потписаних и урам- 
љених фотографија." ... /На зидовима je било 
и других фотографија/ ... „Намештај je једно- 
ставан и сведочи о добром укусу, етолице су 
претежно зелене и златне боје и, као и обично, 
углачан под са великим бројем лепих оријснтал- 
них ћилимова."42

Из краљсвс собе ce улазило y једну мању 
просторију, означену као „гардероба", a уз њу je 
био WC. И Вивијен пише да je то гарлероба, али 
ce према опису види да je y питању купатило y 
времену када није било воловода и канализације. 
Ту ce измсђу осталог налазила бела гвоздсна када 
на ниском постољу.43 Одавде ce улазило y про- 
сторију величине 9,6 х 5,7 т ,  која je на плану 
означена као „министарско заседањс”, што значи 
да су ce ту послсдњих година владавине Алек- 
сандра Обреновића одржавалс седнице Владе. 
Међутим, када јс Вивијен био y Београду, та про- 
сторија je била краљева спаваћа соба, коју Ви- 
вијен детаљно описујс: „Краљева спаваћа соба 
импрссионира својом правом спартанском једно- 
ставнишћу. Једноставни, танки црвсни покривач 
прскрива гвоздени пољски кревет, a две-три ка- 
банице висе на чивилуку y углу близу чамовог 
ормара. Има и неколико столица са сламним се-

5. - Стари конак и остале зграле са лворским 
парком. Лсо плана Стевана Зарића, 1878. 1. Башта, 

2. Стари конак, 3. Мали двор, 4. Двор 
престолонаслсдника Михаила, 5. Зграда стражс, 6. 

Министарство војио, 7. Маршала Тита улица, 8. Др 
Драгослава Јовановића улица, 9. Булсвар 
револуције, 10. Кнеза Милоша улица, 11.

Пролетерских бригада, 12. Добрињска улица

5. -  Old residence and other buildings within the court 
garden. Section of the plan by Stevan Zarié, 1878: 1. 

Garden, 2. Old Residence, 3. Small Residence, 4. Residence 
for the heir to the throne Mihailo, 5. Building for the 

guards, 6. Ministry of Armed Forces, 7. MarSala Tita Street,
8. Dr Dragoslava Jovanoviéa Street, 9. Bulevar revolucije,

10. Kneza MiloSa Street, 11. Proletcrskih Brigada Street, 12.
Dobrinjska Street.

диштима, и орман ca фиокама. To je све. У шато- 
ру за времс рата било би немогуће имати мање 
ствари."44 Уз ову просторију Вивијен није видсо 
још једну ман,у, која ce налази на плану. To je 
узана излужена соба са три прозора према улици 
на дужој страни, бсз означене намене, y делу ко- 
нака који ce на уличној фасади показује као ри- 
залит.

До собе „министарског заседања" налазила 
ce просторија означена на плану као „источњачка 
сала" пеличине 9,6 х 5,7 ш. Вивијен детаљно опи- 
сује ову просторију, пошто je y њу ушао из кра- 
љеве спаваће собс: „После тога, какав контраст 
када ce уђе y персијску собу! -  то су последњи 
остаци величанствене колскције коју je краљ Ми-
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лан сакупио за врсме својих путовања; он јс всћи 
део те колекцијс однео, приликом послсдње 
свађе са својом породицом. Ово je стварно визија 
пурпура и злата: изванредан брокат, права свила, 
фантастични portières од тешке златне чипкс, 
вешто исплетене, чибуци и наргиле, дивани и пу* 
фови /од којих je шест поставл>ено као тачке на 
коцки шестице код домина/, оријенталне посуде, 
изрезбарене тикве и мистериозни индијски до- 
боши /тамтам/. Очи су заслепљене богатством бо-

6. -  Мали дворац, 1876. Снимио И. В. Громаи 

6. -  Small Residence, 1876 -  Picture taken by I. V. Groman

ja, a машта распаљена разноврсношћу ретких 
уметничких творевина. На зидовима, са најра- 
зличитијим драперијама, окачено je дивно сре- 
брно оружје, крсмењаче, јатагани и сабље 
украшене драгим камен>ем, поред сјајне опреме 
од племенитог метала -  које су Милош и поп- 
Лука запленили од Турака. На столу са утисну- 
тим шарама, на средини собе, налази ce једна 
необична стара ваза са сунђером који израста из 
средине. Ту ce, на камину, налази и украс од бе- 
лог мермера, неоцењиве вредности, a поред про- 
зора су две дивне посуде, такође од белог мер- 
мера, узете са старе турске фонтане из баште 
сличне Лладиновој, y нишком конаку."45

У продужетку, до источњачке сале, пружала 
ce централна просторија двора са три прозора ко- 
ји су глсдали на улицу и са балконом целом 
дужином сале. Иако прсма описима морамо прет- 
поставити да je то била највсћа просторија y Дво-

ру, она према Живановићевом плану то није би- 
ла, већ су њене димснзије износиле 7,4 х 5,7 m. 
И ово je један од разлога због чега сматрамо да 
Живановићев план основе не представља тачан 
технички снимак. Ова просторија, као главна y 
двору, помиње ce join I860, када je y н>ој после 
смрти кнеза Милоша прочитан бсрат, којим ce 
Михаило утврђује за кнсза Србије.46 Вивијен je 
y главну салу ушао из „источњачке сале" кроз 
врата „са којих висе низови тешких перли које 
одзвањају када пролазите." За Вивијена je главна 
сала представљала централну дворану за пријеме. 
Он каже да je дворана „намештена укусно, али 
y модерном стилу, пријатна и удобна."47 Као уо- 
бичајено уређену Вивијан главну салу не описује 
дстаљно.

Лко ce сада вратимо на главни улаз и y хол, 
видећемо да распоред просторија на десној стра- 
ни није исти као на левој, иако je зграда с об- 
зиром на контуру основе симетрично решена. 
Кад ce од главног улаза уђе y хол на десној стра- 
ни je просторија, која je представљала собу за би- 
лијар, a касније трпсзарију димензија 10,5 х 6,4 
ш. Ова просторија није имала везу ни са једном 
другом собом, a Випијсн je детаљно описује: „У 
средини je мали билијарски сто без џепова, са 
једном црвеном и две беле лопте, и са шест ма- 
лих дрвених фигура, симетрично пређаних. Једна 
дугачка танка простирка од беле индијске гуме 
пружа ce скоро целом дужином собе. Овај део 
je одрсђсн за мачевање, што доказује известан 
број мачева положених на полици или обешених
о зид." Осим тога y соби ce налазио један краљев 
портрет из времена када je имао 14 година, али 
по мишљењу Вивијена нсуспео.4*

Право из хола улазило ce y срсдишњи ход- 
ник, који je на левој страни био кратак, јср су 
на његов рачун повећане неке собе. На десној 
страни, међутим, био je дужи и завршавао ce сте- 
пеништем, које je свакако водило y приземље. 
Степенице су на плану означене само са неко- 
лико степеника, тако да нс знамо како je ишао 
њихов други крак. Нижи подсст продужавао ce 
y ходник, на чијем су крају била врата која су 
излазила y двориште, па je то био други споредан 
улаз y Стари конак.

Описијући низ соба окренутих према улици 
Вивијен одмах после главне сале приказује трпе- 
зарију, што значи да јс то била она просторија 
десно од главне сале, најмања y томе низу, како 
ce види на плану. По Вивијену трпезарија je била 
нарочито пријатна, имала je црвено обојене зи- 
дове, a „пажн>у привлаче филигранске шоље за
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јаја и друге ситницс које висе на зидовима."44 
Међутим према плану, од главнс салс надесно 
већ су почињала „одељеља краљице", што значи 
да су, всроватно после краљсве женидбс 1900. го- 
дине извршснс измене y намсни просторија. Спа- 
ваћа соба краљице Наталијс димензија 9,0 х 5,7 
т ,  на десном крају низа уличних соба, постала 
јс спаваћа соба краља Алсксандра и краљице 
Драге. Крал>ева спаваћа соба преуређена je као 
соба за министарске седницс, трпезарија јс прс- 
мсштена y билијарску собу, a дотадашња трпе- 
зарија прикл»учена je уз слсдсћу краљичину собу, 
из које ce улазило y спаваћу собу. Послс трпе- 
зарије Вивијсн описује последњс двс собс y низу 
уличних соба и каже да су то собе краљице Па- 
талије за днсвни боравак и спавање: „Најзад ула- 
зимо y апартмане краљице Паталије. Има много 
лепих ствари y њеном будоару и днсвној соби, 
ништа нијс прстрпано, па стс вишс изненађсни 
укусом са којим су распоређене, него самим ства- 
рима које видите. У углу на левој етрани како 
уђстс y будоар, налази сс јсдан необичан ор- 
манчић сп фиокама, очигледно јапански. Нско-

лико великих рамова са читавом збирком фото- 
графија официра y сваком... О познатој по- 
божноети краљице сведоче двс иконе y угловима 
њенс спаваће собс, и још шест којс висе међу 
засторима y дну њсног лежаја."50

Вивијен није видсо још три просторије y ово- 
ме главном нивоу Старог конака. Онс су всзане 
за спаваћу собу. Једна од њих je купатило, a друга 
краљичина гардероба, заиста великих димснзија
10,0 х 6,7 т ,  која je глсдала на двориште. Трећа 
просторија je она y којој су 1903. годинс убијсни 
крал> Александар и краљица Драга. Ова просто- 
рија јс била узана и дугачка, са три прозора прс- 
ма улици, a на уличној фасади ce показивала као 
ризалит, који одговара ономе на другоме крају 
уличне фасаде. Измсђу овс просторије и спаваће 
собе постојала су врата која су била скривена, 
тако да ce нису могла уочити. Када су y ноћи
11. јуна 1903. завсреници ушли y двор, краљевски 
пар ce чувти галаму склонио y ову малу собу, 
тако да их завереници нису нашли y спаваћој со- 
би. Ипак након мучних трснутаха завереннци су 
их открили и убили.51

7. -  Лворац за престолонаследника Михаила, 1876. Цртеж објављеи y часопису »»Illustration«

7. -  Residence for the heir lo the throne Mihailo, 1876. Drawing published in the periodical »Illustration
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После овс свестране анализс оснопе и уну- 
трашњсг уређења грађевине можемо на крају зак- 
ључити да je пројектант зграле Г>ио добар архи- 
тскта, што ce односи и на онога који je извршио 
адаптацију и проширсње конака за двор. Решење 
основе јс чисто, a функције просторија су добро 
распорсђсне и повезане. Занимл>иво je и мишље- 
н>е по том питању арх. И. Здравковића, који није 
познавао рсшење основс, всћ само фасалу. Он 
сматра да зграда „псжазује добар стил, ... a no 
свсму судећи и добро унутрашњс урсђсњс, јер ра- 
според спољних прозорских осовина и маса ука- 
зује на овај закључак."52

О изглсду Старог конака и њсговој архитек- 
тури можс ce говорити на основу сачупаних фо- 
тографија и цртсжа зградс,53 али и на основу пи- 
саних извора. Најзанимљивија су саврсмсна за- 
пажања путника, који су y XIX вску пролазили 
кроз Бсоград. Пољски књижсвник Роман Змор- 
ски боравио je y Бсограду 1855/56. године и о 
Старом конаку записао, да ce на крају Теразија 
дижс јелина зграла те врсте y целом Београлу, 
окружена лепом гвозленом огралом и енглеским 
вртом „и сама саграђена y једноставном енгле- 
ском стилу."54 Ж озсф  Ренак, француски публи- 
циста био je половином селамлесетих голина XIX 
века y Београду и њему ce Стари конак није до- 
пао: „Кнежев конак je велика сељачка кућа, коју 
je сагралио неки прозаични бакалин.”*5

Италијан Ћузспе Барбанти-Бролано y својој 
познатој књизи „Гарибалдинци на Лрини 1876" 
дотакао ce и Старог конака: „Конак, који je 
кнежева палата, са вртом и гвозденом оградом, 
која га делимично заклања од погледа пролаз- 
ника, али ипак не толико да нс лопушта да ce 
види да je ово мала, скромна, само јелноспратна 
зграла жућкасте боје, са лва мала напрел исту- 
рсна крила и три или четири степснице преко 
којих ce улази y трем, јелан балкон и јелан грб 
y теракоти."5*

И најзад, всћ толико помињани снглсски но- 
винар Вивијен, дао je најдетаљнији опис спол,н>ег 
изгледа Старог конака: „Стари конак ... стоји на 
јсдном узвишењу, од пута олвојен позлаћеном 
оградом и уском бапттом, y којој војна музика 
лети свира лва пута недељно. На срелини je бал- 
кон, гле Крал> и његова мајка, увек ливна На- 
талија, често седе, слушају музику и посматрају 
групице ссљака који, y својим спстлим ношњама, 
чаврл>ају. To je дугачка, ниска, жута грађсвина, 
са много прозора и бслим аснсцијанским ролст- 
нама и са копљиштсм за застапу y срсдини. Из- 
гледа да има два спрата; али кад сс ближе упозна

види ce да je цео нижи спрат одрсђен за оставе 
и канцеларије, a да je сам двор на једном спра- 
ту."57

Стари конак представља слободностојећу 
грађевину окружену баштом, на терену y паду, 
тако да je видимо према улици као једноспратну, 
a према дворишту као приземну. На свим фото- 
графијама и цртежима види ce н»ена улична фа- 
сада, осим једне фотографије из 1876. годинс гДе 
сс показујс фасада из дворишта,58 a на основу 
које закључујсмо да су све четири фасаде зграде 
биле лепо и на исти начин обрађсне. Главна, 
улична фасада решена je симетрично и има пет- 
наест отвора на спрату, што каже и Каниц.59 За 
приземље ce то не може тврдити, јср ce на фо- 
тографијама не види због зеленила y башти. 
Ипак, колико ce уочава, ритам je и овде исти. 
Прсма усвојеном рсшењу главне фасаде отвори 
су подељени y пет група од по три. Најзначајнија 
су средн>а три лучно завршена отвора и они за- 
једно са осталим елементима овога дела фасаде 
чине њен главни мотив. Испред ова три отвора 
пружа ce балкон, са оградом, како изгледа, од 
балустрада. Међутим, балкон није рсшсн као кон- 
зола, всћ би сс рекло да представља узану терасу 
изнад улазног трема y призсмљу, за који сс нс 
може рсћи да ли je отворсн или затворен. Бал- 
кон-терасу носе чстири стуба, измсђу којих су ра- 
запети полукружни луии испод три отвора првог 
спрата. Овај иентрални део грађспине y висини 
првог спрата ограничавају пиластри, који ce из- 
над венца завршавају ниским постаментнма. Из- 
над кровног венца je атика, чији je централни 
део надвишен и завршава ce лучно. lia  овој 
површини налази ce грб од теракоте, како каже 
Бродано.^’ Што ce тиче три отвора пред којима 
јс балкон, скоро сигурно можсмо тврлити да два 
крајња представљају прозоре, a ла онај срелњи 
чине застакљсна врата. Кроз њих су на балкон 
излазили владари Србије који су y Старом конаку 
становали, ла би ce показали народу. Овај срсд- 
н>и отвор je био и декоративно богатије обрађсн 
од остала два.

Као што смо већ видели y основи, a то je 
уочљиво и на фотографијама, зграда има два 
крајња ризалита симстрично постављсна. Ризали- 
ти немају правоугаону основу, всћ ce линија фа- 
саде нешто ломи, како je то исцртано на плану. 
На сваком ризалиту су по три лучно завршсна 
прозора, али по један исти такав прозор постоји 
и на кратком зиду ризалита који je управан на 
главну фасаду. Изнад вснца оба ризалита налазе 
ce доста ниске атике. Прсосталих шсст прозора
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главне фасаде, који сс налазе по три лсво и дс- 
сно од средња три прозора, завршавају сс архи- 
травно. Постоји још једна спснифичност фасада 
Старог конака. To je карактсристичан фриз 
испод кровног венца скромне профилацијс. Фриз 
сс протсже око целе зграде, a састоји ce од низа 
испупчених квадратних поља са пластичном де- 
коративном обрадом y тамнијој боји ол боје фа- 
саде. Иначс je Стари конак био жуто обојен и 
1876. и 1896. године.61

A сада би требало рећи нешто више о усво- 
јеним типовима прозора, који су примењени на 
фасадама првог спрата, јер њихова пластична дс- 
корација представља главни декоративни елеме- 
нат зграде Старог конака. To су два типа про- 
зора, један који ce завршава лучно, a лруги ар- 
хитравно. Како ce са фотографија може уочити, 
први тип je више пута примењиван од другог. 
На главној фасали лучно запршени тип прозора 
примсњен je осам пута, a видимо га и на зиду 
дворишне фасаде. Лучно завршени прозор јс та- 
ко обрађен, да са обеју страна има пиластрс са 
капителима, који носе профилисани лук изнал 
отвора. На извссном одстојању изнад лука по- 
стављена je хоризонтална профилисана гредица, 
коју носе конзолице. Површина између лука, грс- 
дице и конзолица пластично je обрађена y боји 
тамнијој од основне боје фасаде. Изгледа да je 
била обрађсна и површина испод прозора, али 
y боји фасаде. Архитравно завртени прозор имао 
je обрађен оквир, који ce завршавао профилиса-

8. -  Зграда страже око 1910. Разгледпица

8. -  Building for the guards, around 1910. Picture-postcard

hom гредицом изнад отвора, али je изнад ове гре- 
диие на одређеном олстојању била join једна про- 
филисана гредица, каква je она изнад лучно 
завршених прозора.

Лучно завршени прозор je всома сличан ка- 
рактеристичном прозору првог спрата бившег хо- 
тела „Српска круна" y Београду, y улиии Кнеза 
Михаила 56, где je данас Библиотска града Бео- 
града. Због тога смо дошли на мисао ла je ар- 
хитекта обеју фасада исти. Хотел „Српска круна" 
je завршен 1870. године, a његов пројектант није 
познат.62 Kao iiito смо видсли, за Стари конак 
je везано име инжењера Пиколе Јовановића, али 
он нијс могао бити пројектант прпобитне зграде. 
Зато сада претпостављамо да je Никола Јовановић 
радио адаптацију Старог конака или после промене 
династије 1858, или после емрти кнеза Милоша 
1860, мада података за сада о томе нема. Нешто 
касније Никола Јовановић je могао пројектовати 
хотсл „Српска круна" и на њему применити тип 
прозора са Старог конака, који je лепо деловао.

Иначе архитсктура фасада Старог конака, 
која ce сачувала на фотографијама, ни y ком 
случају нс припада епохи класицизма, који je вла- 
дао y архитектури Београда четрдссетих година
XIX века, када je зграда саграђена. Стил зграле 
са фотографија припада епохи романтизма треће 
четвртине XIX века, кала и претпоставл>амо да 
je извршена измсна фасаде. У романтичарском 
луху су изведени лучно завршени прозори, који 
припадају раној ренесанси, док остала декорација 
зграде припада ренссанси и бароку.

Карактеристично за прозоре Старог конака 
je и то, да су ce спољна окна отварала према 
споља, што ce види на фотографијама, a да су 
на прозорима постојале венецијанскс ролетне.63

БАШТА СТАРОГ КОНАКА И ОБЈСКТИ У 
11>ОЈ

Када je Стојан Симић саградио ссби кућу о 
којој смо до сада говорили, била je то усамљена 
зграда усрсд великог има14.а. Пошто je откупљена 
за двор, a дворске потребе све више расле, на 
пространом имању, y ствари дворској башти, 
почеле су ницати и другс неопходнс грађевине. 
Све тс објектс који су постепено изграђивани на 
простору баште Старог конака налазимо уцртане 
y план Београла Стевана Зарића из 1878. године: 
Мали дворац, Дворац за прсстолонаследника Ми- 
хаила, зграла страже, Министчрстпо војно и лру- 
ги споредни објскти, као што су магацини, ко-
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њушнице и др. 11иједна од спих опих зграда данас 
нс постоји. Па овоме простору je сада Пионирски 
парк, Стари двор на месту Малог дворца и 11ови 
дпор на мссту Дворца за прсстолонаследника Ми- 
хаила.

Дворски бахита -  Измсђу спих зграда ком- 
плекса Двора пружала ce башта, која je трети- 
рана као парк са спортским теренима y делу пре- 
ма данашњем Булевару реполуције, a као цветњак 
прсма данашњој Улици маршала Тита. Старост 
дрвећа доказује да ce прло рано почсло са 
уређењем баште. О башти-парку није сачувано 
много података, па je зато драгоцсн њсн опис 
из 1896. године: „Иза стражарс je лепа, старинска 
башта. Има две-три холандске леје y н,ој, које 
су скоро лепше од оних y Хамптонкорту.'14 Глав- 
на карактеристика one баште je успешно гајено 
жбуње. Оно служи да прикрије травњак за кро- 
кет -  где су постављене беле алке. На једном 
крају je смеђ, гвоздени летњикопац, y облику па- 
пиљона за музику, са седиштима за гледаоце... 
Неигго дал>е од игралишта за крокет je куглана... 
На другом крају баште налази ce травњак за те- 
нис... Постоји такођс и један кавез и фонтана, 
али ona ce сада попрапља."65 Опај део баштс био 
je ограђен зиданом оградом висине прско 3 m,66 
која ce пружала од Старог двора Улицом др Дра- 
гослава Јовановића, Булеваром реполуције и

Улицом кнсза Милоша. Део баште према да- 
нантњој Улици маршала Тита био je увек отворсн 
очима пролазника. Ограда je била од позлаћених 
гвоздених шипки. Па опоме простору налазило ce 
и место гдс јс недељом спирала војна музика.67 Дсо 
врта прсма Улици маршала Тита био je увек на- 
рочито негопан. Диспозиција бангге мењала ce то- 
ком премена, игго можемо пратити на фотографи- 
јама из различитих периода. На најранијима ce пиди 
да je баигга била уређсна као код богатијих српских 
кућа са писоким ружама уз које су постављене раз- 
нобојне сјајне стаклснс куглс.6* Каснијс je негована 
на европски начин, са лејама од разнобојног цпсћа, 
које je образовало геометријске фигуре.

Мали дворац69 -  Зграда која je носила ово 
име саграђсна je нсшто после изградње Старог 
конака на мссту данаиинег Старог дпора, на углу 
улица Маршала Тита и др Драгослапа Јовано- 
вића. Зграда je била призсмна на доста великој 
попршини оснопс, a њсн лик са скромном архи- 
тсктонском обрадом сачуван je на једној фото- 
графији из 1876. год.7<) За преме кнеза Алексан- 
дра Карађорђспића опде je било смештено 
Кнежевско предстапништпо и Попечитсљство 
иностраних дела,71 Мали дпорац je порушен 1880, 
јер je освећење камена темелиш Старог двора, ко- 
ји je изграђен на његопом месту, било обављено
12. јануара 1881. године.72

У. -  Ограла око дпорске баштс прсма 1>улспару рсполуцијс ок»> 1930. Спимио Јсрсмија Стапојевић 

9. -  Railing fencing the court garden towards Bulevar rcvolucije, around 1930. Photo by Jeremija Slanojevié
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Дворац за престолонаследиика Михаила по- 
дигао je о свом трошку кнез Милош за време 
своје лруге влалавинс 1858-1860, али није 
доживео да га види завршеног. Међутим, кнез 
Михаило није y њој становао, већ je ту смсстио 
Министарство епољних и унутрашњих послова, 
како je зграда и обележена на Зарићсвом плану 
из 1878. године (М. С. и У. П.). Дворац сс на- 
лазио на месту данашњег Повог двора, на углу 
улица Маршала Тита и Добрињске. Пројскат за 
зграду израдио јс архитскта Коста Шрспловић 
(1836-1872) и она представља јелан од првих н>е- 
гових значајнијих радова. Пошто докумснтација
о грађевини нијс сачувана, о н>еној архитектури 
сс може говорити на основу једне разглсднице, 
једног цртежа њсног изгледа и на оенову габа- 
рита основе на Зарићевом плану. Зграда припада 
спохи романтизма y архитектури Београла, па je 
y томе духу и пројектована, углавном са елсмен- 
тима романског етила. Облик оенове je разуђен, 
a састоји ce од основног правоугаоног дела, па- 
ралелног са данашњом Улицом маршала Тита, 
два нсшто дужа крила прсма иетој улипи, која 
излазе на регулациону линију, и лва ризалита на 
супротној етрани. Зграда je решсна еиметрично 
са улазним отвором на средини главне фаеале 
и два прозора лево и дссно. Пројектована je са 
приземљем и једним епратом. Карактеристични 
и необични за архитсктуру Београда јееу н>ени 
декоративни елементи y висини крова. На угло- 
вима крила према улици и изнад улазног дела

налазиле су ее округле назубљене кулице уз до- 
ета високу атику. Грађевина je добро пропорцио- 
нисана и имала je богату лекоративну плаетику. 
Сви отвори на зграли завршавали еу ее лучно. 
Срушена je прсд први светски рат да уетупи ме- 
сто великој згради Новог двора.73

Зграда страже ce налазила иза Старог ко- 
нака, y дворишту, окренута двориитној фаеади 
Старог конака. Она je y Зарићев план унртана 
као објекат са полулучном основом. На неколико 
фотографија са почетка XX века то je приземна 
зграда, која je y срсдини имала кулу са сатом. 
По свсму изглела да je ова иста зграла, када јој 
je оелобођено лице рушењем Старог конака, 
алаптирана, тако да на овоме месту између лва 
еветека рата видимо грађевину иете полулучне 
основе, али са једним спратом и са доета богатим 
класициетичким елсментима на фасади.74

Мииистарстао војио je зграда која je y ок- 
виру комплекса Двора тако обелсжсна (М. В.). 
To je била једина јсдноспратна зграда y групи 
зграда које су ce налазиле око угла улица Кнеза 
Милоша и Пролетерских бригада. Главна фасада 
јој je била према Улици кнеза Милоша, a била 
je до угла. У овој згради je Министарство појно 
свакако било до момента док није изграђена нова 
грађевина на углу улица Кнсза Милоша и Не- 
мањине деведссстих година прошлог вска. Ка- 
еније je ова зграда такође служила за потребе 
војске.75
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Divna Durié-Zamolo

OLD RESIDENCE IN BELGRADE

The Old Residence (Stari Konak) is a later name for 
the building raised by Stojan Simié, president of the Go
vernment Council, on the side with old numbers of today’s 
MarSala Tita Street, between the streets Dr Dragoslava 
Jovanoviéa and Dobrinjska. The house was later bought to 
be the Prince’s Court. The paper dealing with this building 
has three parts: 1) IILstory, 2) Architecture, 3) The gar
den of the Old Residence and the structures in it.

History -  In the first place the year of the construc
tion of the building was indirectly ascertained -  be
tween 1839 and 1842-a n d  then also the purchase and 
adapting of the house for the Princc’s Residence, 
1844/45. Afterwards there is information as to who of 
the Serbian rulers lived in this building: Alexander Ka- 
radordevié, Mihailo, Milan and Alexander ObrenoviC. 
There is also mention of various events which took pla-
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сс here with final act, the assassination of King Alexan
der and Draga Obrenovic after which the building was 
pulled down in 1903.

Architecture -  On the basis of the preserved plan of 
the base of the story of the building and its photos we 
can speak of the architecture of the Old Residence ma
king also use of valuable data concerning the descrip
tion of the buildin g left by the English journalist Vivien. 
The building was ercctcd in the middle of a garden so 
that all its façades were free. The main façade was fa
cing today’s MarSala Tita Street and the building had 
ground floor and the first floor. On the ground floor 
there were side rooms, while on the first floor there we
re the main rooms of the Court: the hall, king’s study, 
oriental hall, main hall, dining room, billiards room etc. 
According to the preserved photos, the façade of the re

sidence belongs in the epoch of Romanticism in the ar
chitecture of Belgrade of the third quarter of the 19th 
century. At that time the façade was probably rearran
ged, because according to the year of its construction 
the building belonged in the period of Classicism.

The garden o f the Old Residence and structures in it 
-T h e  Garden was divided in two parts. The part in front 
of the residence facing MarSala Tita Street was arran
ged as a garden with flowers, while the largest part was 
a park with sport grounds. Within the court estate there 
were also other necessary buildings among them the 
most important were: the Small Residence in the place 
of the Old Court, the Residence for the heir to the thro
ne Mihailo in the place of the New Court, the building 
for the guards behind the Old Residence and Ministry 
of Armed forces facing Kne/.a MiloSa Street.
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