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БЕОГРАДСКИ ПЕРИОД РАДА АРХИТЕКТЕ ВИКТОРА 
ВИКТОРОВИЧАЛУКОМСКОГ 

(1920-1943) 

Виктор Викторович Лукомски је био 
један од најплоднијих и најсвестранијих 

руских архитеката емиграната у Југосла

вији између два светска рата. По значају 
и вредности својих дела могао би се упо

редити са најуспешнијим земљацима и 
колегама - Николајем Красновим, Васи

лијем Андросовим и Виљемом (Васили
јем) фон Баумгартеном. По општој оце

ни савременика и историографа, Луком

скије несумњиво био један од најтален

тованијих руских архитеката у емиграци

ји. Зрели и позни период његове уметнич

ке делатности управо је везан за југосло
венске просторе. Исказао се као гради

тељ административних и стамбених згра

да, цркава и резиденцијалних комплекса. 
О личности и делу архитекrе Лукомског 

до сада није посебно писано. У ретким 

историографским прегледима српског ме

ђурагног градитељства, представљан је као 

истакнути архитект руског порекла. У 

склопу синтетичких огледа, приказана су 

и оцењивана његова поједина дела. 

Викrор Лукомски је рођен у Санкт

Петерсбургу 24. новембра 1884. године. 1 

1 А. Арсењев, Биографски именик руских 
емиграната, у Руска емиграција у српској 
култури ХХ века, П, Београд 1994, 275. 

Име је добио по оцу Виктору. У истори

ографији је изнета и претпоставка да је 

рођен једанаест година касније (1895).2 

Дипломирао је на Институту грађевин

ских инжењера цар Никола I у Петрогра
ду, као и већина руских инжењера пре

беглих у Југославију. У Краљевину СХС 
је дошао 1920. године као тридесетше
стогодишњак, са супругом Зинондом 

Федченко. Образован и амбициозан, Лу
комски је у новој средини брзо нашао за

послење. Јуна 1920. године постао је 
привремени архитект Архитектонског 

одељења Министарства грађевина у Бе

ограду. У тој установи, у којој су влада

ли коректни колегијални односи између 

српских и руских стручњака, Лукомски 

је стекао стручну афирмацију.3 

2 3. Маневиl1, Лукомски Виктор, Време 
архитектуре, Време 19. 9. 1994, 12. 

3 О организацији Архитектонског одеље
ња Министарства грађевина почетком тре
ће деценије в.: 3. Маневић, Јучерашње гра
дитељство Т, Урбанизам Београда 53-54, 
Прилог 9, Београд 1979, ХУ; Б. Којиh,дРу
штвени услови развитка архитектонске 

струке ... 260-263; Ж. Шкаламера, Архитек
та Никола Крастюв". 117; в. и: Д. Јуришић, 
Архитектонско одељење Министарства гра-

115 



АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ 

Почетком тридесетих година Луком

ски је извршио нострификацију дипло
ме инжењера-архитекте на београдском 

Техничком факултету. У то време он 

отвара самостални архитектонски биро. 

Као овлашhени пројектант, од 1930. го
дине наступао Је па архитектонским кон

курсима, на којима Је имао запаженог 

успеха. У његовом атељеу јс у периоду 

од 1933. до 1936. године радио архитек
та Алексеј Стсрлигов. Лукомскије сара
ђивао и са арх. Георгијем Коваљевским. 

Учествовао је на изложбама руских 

уметника у емиграцији и био члан бео

градске групе "КР.УГ.". Оцењујући умет

ничку вредност стваралаштва руских 

емиграната у српској средини, Сретен 

Стојановић је 1928. године посебно из
двој ио таленат Виктора Лукомског.4 

Према сећању савременика, Лукомски 

је умро од последица срчаног удара 1943. 
године у Београду, иако је у историогра

фији изнета и претпоставка даје преми

нуо 194 7. године.5 Грађа о љеговом ар
хитектонском делу претежно Је сачува

на у Архиву Југославије и Историјском 

архиву Београда. 

Виктор Луком ски се у београдској ар

хитектури афирмисао већ крајем 1921 . 
године, када је освојио трећу награду на 

конкурсу за палату Министарства шума 

и рудника, пољопривреде и вода. Његов 

ђевина, Тех11ички .7llcm 9-1 О, Загреб 1936, 
146-148. 

4 С. Стојановиh, Руска емиграција и умет
ност код нас, Мисао 1-2, Београд 1928, 76. 

5 З. Маневиh, Лукомски Виктор, Време 
архитектуре, Вре.не 19. 9. 1994, 12; А. Кади
јевиh, Архитектура Патријаршијске зграде 
у Београду, Г.7ас11ик ДКС 18, Београд 1994, 
172; А. Арсењсв, нав. дело. 
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. . 
рад, приложен конкурсној КОМИСИЈИ по-

ред четрнаест других нацрта под ши

фром "Два концентрична круга", награ
ђен је са десет хиљада динара.6 У изве
штају Оцењивачког суда о његово\1 на

црту речено је да обухвата "све што је 
тражено стечајем и програмо:\1 без про

пратног извештаја. Решење основе је у 

идеји добро, где су за оба министарства 
предвиђене засебне зграде и органски 

везане да чине целину, са централним 

улазом у оба министарства. Архитекту
ра је пластична и мирна, јасно изражена 

у основама као и у лицима. Недостатак : 

што за слободан плац нема и других при

лаза сем главног и што положајем глав

ног улаза дели зграду Министарства шу

ма и рудника на две половине, те за оде

љења са већим бројем просторија нема 
континуитета". 7 

Награђени нацрт Виктора Лукомског 

објављен је у загребачком Техничком ли

сту 1926. године. Изглед основе потвр
ђује вредности и мане нацрта, уочене од 
Оцењивачког суда. За спољну архитек

туру комплекса с правом Је речено да 

одише јасноћом, пластичношћу и урав

нотеженошћу. Стил грађевине јс неокла

сицистички, са истакнутим доминант

ним колонадама састављеним од пуних 

и прислоњених стубова дуж средње зо

не свих фасада. Централни ризалит са 

улазом у комплекс се, као и угаоне ком

позиције на бочним странама према Ми

лошевој и Бирчаниновој улици, заврша-

6 Д. М. Леко, Нова зграда Министарства 
пољопривреде и вода и Министарства шу
ма и рудника, Те.хнички лuст 13-14, Загреб 
1926, 194. 

7 Исти, 11ав. дело, 195. 
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ва моћном куполом вишесегментпог об

лика. Монументална композиција среди

шњег ризалита, надвишеног куполом на 

прочељу палате, изведена Је из руског 

неокласицизма у време Катарине П 
(1762-1796), док стубови и обрада луч
не нише прочеља комбинују пластично 
решење Захаровљевог комплекса Адми

ралитета ( 1806-1823) и Роси јевих Сена
та и Синода у Санкт-Петерсбургу ( 1829-
1834).8 Виктор Лукомсю1 је на почетку 
рада у НОВОЈ средини очигледно покушао 

да наметне решење административног 

објекта у духу монументалне империјал

не архитектуре, што му је донело публи

цитет, али не и прву награду. После за

паженог учешћа на овом конкурсу, Лу

комски у даљем раду није потенцирао 

строгу класицистичку морфологију ру

ског империјалног стила. Нагињао је 
оригиналнијим решењима, транспонују

ћи мотиве из српске и византијске гра

дитељске традиције. 

Под руководством начелника Петра Ј. 

Поповића, септембра 1921. године, гру
па архитеката Министарства грађевина 

је сачинила двадесет и пет скица нове 

Његошеве капеле на Ловћену, које су би

ле изложене у згради Министарства гра

ђевина. Чланови одбора за подизање ка

пеле извршили су избор. Међу десет из
двојених скица, првобитно је усвојена 

скица Светомира Лазића, да би на сед
ници Одбора, 14. фебруара 1922. годи
не, та одлука била промењена и био иза-

8 Нав. дело, 198; в. и: G. Н. Н. Hamilton, 
The art and architecture ој Russia, Harmond
sworth, l990, 291, 322-323, 330. 

9 О томе в.: Љ. Дурковић-Јакшић, Његош 
и Ловћен, Београд 1971 , 1 71. 

бран нацрт капеле "рађен писаљком у бо

ји" аутора Виктора Лукомског.9 Тада је 
одлучено да Лукомски буде позван на 

следећи састанак и да "детаљно објасни 

какав ће изгледати дефинитивни план." 

Састанку одржаном 25. фебруара при
суствовао је и Виктор Лукомски, који је 

изложио потребна објашњења. Одбор је 
примио његов нацрт (није сачуван) и 

упутио га Министарству грађевина, уз 

молбу да се тамо, уз помоћ аутора, раз

ради у "што краћем року". Министар
ство вера, у чијем ресору је деловао Од
бор, распитивала се 21. децембра 1922. 
године код Министарства грађевина "да 

ли је виши инжењер Лукомски разрадио 

своју скицу" и да ли је "израђен дета
љан план са предлозима за пројектова

ну капелу". 10 По приспећу потврдног од
говора, неочекивано је преовладало ми

шљење да се не гради нова, већ адекват

но обнови, у рату оштећена капела. Од

бор је на препоруку краља Александра 

одлучио да се тај подухват повери "на
шем најбољем стручњаку" у Министар
ству грађевина - Николају Петровичу 

Краснову. 11 

Први велики стручни подухват у ко

ме је активно учествовао архитекта Лу

комски било је пројектовање и грађење 

комплекса краљеве "виле" или Старог 
двора на Дедињу. Из сачуваних извора 

сазнајемо да је Лукомски радио као по

моћник главног пројектанта Живојина 

Николића, којије имао главну улогу у об
ликовању дворског комплекса. Двор је 

грађен од 1925. до 1934. године на нај
вишој тачки београдског Дедиња. Посеб

на задужења у пројектовању и уређењу 

10 Исти, нав. дело, 173. 
11 Нав. дело, 183. 
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ентеријера објеката у ово:--1 комплексу 

имали су llнколај Краснов н Сергеј 

Счир11ов. 12 

Пре\tа жељи наручиоца, краља Алек

сандра I Карађорђевића, дворски ком
плекс јс изrpal)Cll у српском стилу са од-

Јецима руске империјалне архитеh.1урс. 

Међу њсгови\1 задужбина\rа, ко:--шлскс 

Старог двора наДедшьу представља нај

вредннјс н t!ајрспрезентапш1111је оства
рење. Након женидбе са ру,1у11ско:-.1 

прющезо\1 МаријО\f, краљ ЈС желео лет

њиковац 11ли "вилу·', на ширем нодручју 

града. У рукоrшсу студије Сергеја с,.,шр

нова о краљевој цркви на Деднњу из 

1935. го.ЈЈше стоји, да је \Юнарх лично, 
до на.1с1пшtјНХ детаља, простуднрао пла

нове згра;~а "са своји\1 арх1псктом Жи
ком Николи\1см 11 лично му наредио да 
пројектује и једну цркву, која ћс бити по
везана са љеговом вило\1". 1 ~1 lи колић и 
Луко\1ски су експедитивно, од фебруара 

1 ~ О 11стор11ј11 и архитсктур11 Старог дво
ра на Дед111ьу опширније в. у: В. Воук, Сли
ке са Дсдшьа, !{аш врт 11-12, Загреб 1934, 
190-200; Б. Трпковнh, Стари двор на Деди
љу, СвескеДИУС 16, Београд 1985, 100-104 
(са старијом 1111тсратуро:-1); М. В. Ива11овиl1, 
Дворови иа Дедињу. Српски забрање11и град, 
Београд 1993; Б. ВујовиЪ, Београд у п1юиL10-
сти и садтшьости, Београд 1994, 278; М. 
Јовановић, Краљ Александар 11 руекн умет
ници, Руска е1шсрација у српској култури 
ХХ века, 1, Београд 1994, 94-96; А. Кадије
в11h, Једа11 век тра:жења 1юц1ю11а.тог сти
да у српској архитеюn)ри (сред1111а XlX - сре

дшю ХХ века), Београд 1997, 147-149; Т. 
Миленковиh, Руски ш1:жењер11 у Југос.1ав11-
ји 1919-1941, Београд 1997, 113; Г. Гордић
В. Павловиl1-Лопчарски, Руски архитеюпи 
у Београду, Београд 1998, 12; в. и докумен
тацију у Архиву Југославије, фонд Двора. 

13 Б. Трпковиl1, 11ав. де.10, 1О1. 
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до јула 1925. године, сачинили нацрте 
објеката у дворско\! ко:-.шлсксу. ИзвоlЈе

ње 1µађсви11ских радова поверено је пр11-
ватн11\1 фирма\Ш из Ьеогра..Ј.а и Југосла

вије, док јс нео опреме набављен пз 1шо
стра11ства. Истовремено са изградљом 

двора урсlЈснјс парк ( 1928 1934), према 
идеја:--ш Lдуарда Андреа. директора вер

сај ско~· парка, којн је уредио '-ШОга па 
рнска шеталишта. Конфигурација зс

\1љ11шта јс 11а\1етала реше љс са тераса
ма на за11а;џюј стра нн. П рс\1а истоку, 

горња западна тераса води уз колонаду 

све ,щ xpa\ta Св. Андрије. Парк је саста
вљен од четири ссг\1с1па, повезана у цс

шшу. IIацртс за нске од тераса урадио јс 

Краснов. У слобод1Ю\t нростору једне од 
тераса 11остављсна јс бронзана "Сф1ш

га" Ивана Мештровнlш. 1 f осебну арх11-
текто11ску вредност 11ма простор око ба

зена пр11 дну комплекса, у ком је 1933. 
год1111с ностављена мср\1ср11а Мештро

вићсва С!l.)'ЛПтура ,Лов11јсст Хрвата". 14 

Двор, павиљони у парку, врт Сфинге, 

Об11ли\1сва тераса, интимна башта, цр

ква, економске и стражарске зграде, за

вршене су до 1929. године. Крајем 1933. 
године уређени су репрезентативни ен

теријери двора у модернизованом срп

ском стилу, са елемент11ма руске еклек

тнчке декорације у салонима сутерена. 

Дворска економска зграда, са карактери
стич1 шм љупким аркадама у приземљу 

и павиљон код базена, инспирисани су 

српском градитељском традицијом и об

ложе1111 племенитим брачким каменом. 

Са жељом да у архитектонској обра
ди двора преовлађују стилизовани моти
ви средњовековне српске уметности, 

14 Исти, 11ав. дело., 103; М. Ивановиh, 11ав. 
де.ю, 6, 9. 
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краљ Александар је поклањао посебну 

пажњу детаљима. Савременицима је би

ла ,,скоро несхватљива делатност њего

ва у архитектонским украсима и наме

штају".15 Архитектура репрезентативног 

дворског ансамбла показује да су се не

имари повиновали захтеву наручиоца, и 

да су успели да изграде објекте са пре

познатљиво националним, српским гра

дитељским обележјем. Скроман утицај 
руске дворске резиденцијалне архитек

туре запажа се у облику трема, који спа

ја двор и цркву, и у аркадном трему ин

тимне баште, који је замишљен по узо

ру на трем Ливадијског дворца Никола
ја Краснова, из 1911. године. 

Краљев двор има здепасту кубичну 
контуру, оживљену контрастима истуре

них и увучених сегмената: ризалита, тре

мова, еркера, тераса. Употреба четворо

водног крова, са ниским неупадљивим 

прозорима мансарде, наглашава рези

дснuИЈални, интимни карактер здања, 

док лучни отвори и стубови најупадљи
вије везују обраду грађевине са српском 

средњовековном традицијом. Северно од 

дворске зграде налази се унутрашње дво

риште са скулптурама у центру и аркад

ним тремом, који повезује Цркву св. Ан

дрије са краљевом резиденцијом. Лако

ћа уздржане отмености карактерише 

строгу спољну и унутрашњу архитекту

ру двора. Академски минуциозно изве

дени детаљи пластике и унутрашње де

корације - стубови, зидна декорација, 

портали, нише, аркаде, терасе у призе-

15 П. Ј. Поповић, Краљ Александар 1, љу
битељ архитектуре, уметности и технике 
уопште, Југославија на техничком пољу 
1919-1929, 46. 

мљу, сутерену и спрату, доприносе ути

ску дворске отмености. Функција објек

та наглашена .ie постављањем главне 
просторије у центар просторне компо-

. . . 
зиције, одвајањем резиденциЈалног де-

ла зграде од приватних просторија. 

Дневно осветљење је искоришћено на 

најбољи могући начин, грађењем широ
ких прозорских отвора. Свечани део 

простора официјелне намене у призе

мљу, има органску везу са интимном ба-
. . 

штом на Југоисточној страни дворске 

зграде и отвореним просторима на дру

гим њеним странама. 

У двор се улази кроз трем, чије су три 

стране отворене и засведене полукру

жним луцима. Из вестибила се затим 

стиже у свечани хол, чија се засведена 

таваница са три полукружна лука осла

ња на четири камена стуба. Зидне повр

шине између стубова образују плитке ни

ше. У приземљу су као најсвечаније и 

најотменије просторије уређени про
страни Плави и Златни салон, кабинет, 

трпезарија и библиотека, одмерено де

корисани архитектонском пластиком 

мермерних стубова, касетираних дрве

них таваница. Све је то допуњено лук

сузним намештајем и уметничким сли

кама. На спрату и у поткровљу уређени 

су луксузни апартмани, распоређени око 

правоугаоног хола. 

Чврста, слојевита, симетрична компо

зиција дворских фасада, остварена до

следном академском поделом зона, ожи

вљена разиграном пластиком традицио

налних облика, има своје аналогије у ре
несансној архитекури и у балканској 

фолклорној градитељској традицији. 

Утисак свечаног спокојства даје атмос

феру читавом резиденцијалном комплек
су. Иако је сведена на основне елементе: 

трем, лучни отвор и кров, фасада двора 
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нема монотону, веh импресивну визуру, 

окренуту велелепним парковским повр

шинама, украшеним скулптурама. Двор

ско здање има складан просторни однос 

са објектима у окружењу- вртом на ју

гу, улазним и прилазним делом на исто

ку, са павиљонима и базеном на дну пар

ка, црквом и тремом на северу, пергола

ма, концертним терасама и музичким па

виљонима на западу. 

Комплекс је органски урастао у при

родни амбијент на највишој тачки бео
градског терена. Сама дворска грађеви

на се не памеhе ни димензијама ни ви

сином, већ плени једноставношћу и љуп

кошћу облика, као и рационалношћу 

унутрашњег просторног распореда. У 

свему томе велике заслуге припадају 

Виктору Лукомском, који се у грађењу 
двора исказао као драгоцени сарадник 

главног неимара. Љегов удео у том по

слу није био мали, судећи по томе што 
је касније самостално изложио своје на

црте "Краљеве виле" на веома посеће
ним изложбама групе "К.Р. У.Г.". 

Већ на првом сложенијем задатку Лу

комски је исказао недвосмислено опре
дељење за српски стил, пре него за раз

личите варијанте академизма. Архитек

тура двора на Дедињу утицала је на ње

гов даљи рад у области профаног гради

тељства - хотел на Авали, као и на из

глед Југословенског посланства у Анка

ри К. Ј. Јовановића, и више пројеката 
српских аутора на конкурсу за Бели двор 

па Дедињу (1934). 
Живојин Николић је превасходно од

редио облик Старог двора, павиљона и 

економских зграда у комплексу, а Кра

снов уредио свечане ентеријере монар

хове резиденције. Виктор Лукомски је 

имао главну улогу у обликовању при

дворне цркве, изграђене југоисточно од 
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дворске зграде. 16 Црква је посвећена св. 
Андрији, породичном патрону династи

је Карађорђевић. Наручилац је захтевао 

да црква опонаша облике и димензије 

Краљеве цркве у Студеници, а као узор 

је помињана и Црква св. Андрије на 
Трески. Од велике користи у раду Луком

ском и Николићу били су картони из ар
хиве Техничког одсека Управе двора, ко-
. . . 
Је Је израдила специјална археолошка 

екипа за потребе украшавања опленач

ког храма. 17 

У ликовном погледу, дедињска црква 

донекле синтетише елементе поменутих 

средњовековних задужбина. 18 Локација 
Цркве св. Андрије у односу на двор, са 

КОЈИМ Је повезана колонадом камених 

стубова , условила је да главни улаз буде 

са северне стране. Улазна врата израђе

на од храстовог дрвета су украшена 

бронзаним апликацијама са представом 

средљовековног орла. Кубе храма је спо
ља осмоугаоно и украшено луцима КОЈИ 

се на крајевима завршавају стубовима са 
капителима. Под је од оникса и подсећа 

16 О историји 11 архитектури цркве Св. 
Андрије в.: Б. Трпковић, иав. дело, 102; М. 
Јовановић, Српско црквено градитељство 

и сликарство 1ювијег доба, Београд-Крагу
јевац 1987, 222-223; М. Ивановиh, пав. де
ло, 42-44; Б. Вујовић, Београд у npoumo
crnu . .. 279; А. Кадијеви\1, Једаи век ... 164-
165; Г. Гордић-В. Павловић-Лончарски , иав. 
дело, 20-21. 

17 Б. Трпковић, 11ав. дело, 102. 
I8 О цркви Св. Андрије на Тресци в.: А. 

Дероко, Мопуме111пална и декоративиа ар

хитектура у средњовековној Србији, Бео
град 1952, 155-165; о Милутиновој цркви 
св. Јоакима и Ане у Студеници в. Г. Бабић, 
Краљева црква у Студеиици, Београд 1987. 
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АРХИТЕКТЕ ВИКТОРА ВIIКТОРОВИЧЛ ЛУКОМСКОГ (1920- 1943) 

на дечански. 19 По краљевом нарсlЈењу, 
због граl)еља дедињског придворног хра
ма поново је отворен мајдан код Бањице 
из кога је 1333. године ваlЈен оникс за 
Дечане. Унутрашњи зидови цркве су 

омалтерисани и прекривени фрескама. 

Иконографски део посла поверен је 
Смирнову, а распоред сцена Краснову. 
Клесарске радове по нацрту Краснова 
извео је Стеван Вилхелм из Земунске 
клесарске индустрије. 

Инспирисан архитеь.'!Уром поменутих 
споменика из четрнаестог века, Луком

ски се одлучио за централни тип граl)е

вине с основом у облику уписаног крста 

сажетог типа и мотив доминантне купо

ле, КОЈ а покрива готово читав простор на

оса. Сличну четворолисну просторну 
композицију има поменуга Црква св. Ан
дрије на Трески, која је аутора несумљи
во инспирисала и у третману богато раш

члањених маса придворног храма. Зде

паста контура нижих зона, нарочито об

лик и декорација кубета, асоцирају на об
лике Милутинове цркве у Студеници.20 

Виктор Лукомски је овде формирао 

свој препознатљив кубични стил цркве
них здања, рашчлањених малобројним 

отворима и декорисаних умереном фа

садном пластиком. У настојаљу да се на

довеже на архитектуру Старог двора и 

трема, у спољној обради храма нарочи

то Је нагласио степенасту контуру троу

~аоних забата спољних зидова. Резултат 
ЈС недовољно разговетно и претерано 

надзидано архитектонско решење. Сво

јом репрезентативном унутрашњошћу и 
уздржаном, сведеном пластичном обра

дом спољних маса, храм у целини коре

спондира са строгом архитектуром дво-

19 Б. Трпкови\1, 11ав. де.10, 102. 
20 Г. Баби l1, нав. де.10. 

ра. Парови ниских, здепастих стубова на 
његовом прочељу, карактеристичан су 

мотив црквене архитектуре руских еми

граната. Целини ансамбла би пре одго

варао допадљивији и пријемчивији при

дворни храм, мање компликоване спољ

не архитектуре. Не треба занемарити чи

њеницу да би нека веhа црквена зграда 
наметљивог изгледа сигурно умањила 

ликовно доминантан значај монархове 

палате. 

Одјеци архитектуре дедињског двора 
осећају се и на каснијим делима Викто
ра Лукомског, нарочито на хотелу "Ава
ла", изrраl)еног од 1928. до 1931. годи
не. Хотел се налази на платоу испред 
комплекса стаза и степеништа, која се у 

благом успону уздижу ка врху Авале. Лу
комски је поново употребио сведене, мо
дернизоване српско-византијске облике, 

са функционалним отворима и складно 

уређеним ентеријером.21 Хотел "Авала" 
састоји се од високог двоспратног блока 
са улазом и нижих, широко развијених 

анекса, који се степенасто спуштају низ 

авалску падину. Романтичарсю1 разигра

на, динамична композиција маса, плени 

отвореношћу и допадљивошћу контура, 

ренесансним третманом облика, али и 

добро распоређеном декорацијом срп
ско-византијског порекла (венци, стубо
ви, капители, архиволте, итд.). Нацио

нални карактер објекта видљив је у до
минацији лучних тремова и отвора. Мо
деран, раван кров на месту "старог" че

твороводног, као и правилни правоугао

ни отвори безорнаменталних зидних 

21 О хотелу на Авали в . : А. Каднјевић,Је
да11 век ... 149-150 (са списком текстова из 
међуратне дневне штампе); Б. Вујовић, Бе
оград у про~илости и садашњоспш ... 335. 
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платана, утискују савремен изглед овом 

објекту. Behje ондашња штампа запази
ла да "хотел на Авали има жиг лично
сти која посматра архитектуру као умет

ност и пружа у сваком свом раду умет

ничко дело".22 Фигуре сфинги пред ула
зом у хотел извео је Владимир Загород

њик.23 У току грађења хотела на Авали, 
Лукомски је помагао архитекти Кова
љевском у грађењу Студентског дома у 

парку Ћирила и Методија у Београду, ко
ЈИ Је пројектован у маниру руског акаде
мизма. 

Лукомски је постигао велики успех 
1930. године победом на конкурсу за Бан
ску палату у Скопљу заједничким про
јектом са Иваном Риком.24 На том кон
курсу Је учествовало више реномираних 

архитеката. У поређењу са дедињским 

дворцем и авалским хотелом, скопска ба

новина на пројекту има изглед коюер

вативно конциповане монументалне гра

ђевине у српском стилу. Масиван, затво

рен волумен, донекле олакшан аркадним 

тремом приземља, у центру композици

је је имао доминантну средњовековну ку

лу, која је изгледу зграде давала увелико 

анахрон карактер. Архитектура Скопља, 

главног града Вардарске бановине, у то 

време се нашла на прекретници - изме

ђу жеље за обнављањем "стила Душа
новог царства" и неминовне модерниза
ције. То је довело до одлагања извођења 

Банске палате до краја четврте децени
је. Зграда је довршена пред сам рат пре
ма пројекту другог неимара. 

22 А. Кадијевиh, нав. дело. 
23 Б. Вујовић, пав. дело. 
24 О томе в.: 3. Маневић, Наши неимари. 

Никола Добровић, Изградња 1, Београд 
1981, 47; А. Кадијевић, Један век ... 150-151; 
Т. Миленковић, Руски инжењери у Југосла
вији 1919- 1941, Београд 1997, 113. 
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Након што се током треће и почетком 

четврте деценије бавио репрезентатив
ном, монументалном профаном архитек

туром у националном стилу, Лукомски се 

наредних година више посветио цркве

ном градитељству. Саградио је неколи

ко цркава у Београду и околини, слич

них по структури простора, елевацији и 

спољној обради. Будућа проучавања срп
ског црквеног градитељства на широј те

риторији употпуниће сазнања о том до

мену његовог рада. 

За разлику од придворне Цркве св. 

Андрије,једнокуполна Црква св. Духа у 

Рогачи под Космајем, коју је Лукомски 

саградио 1934. године, непосредније се 
ослања на традицију српског средњове

ковног неимарства.25 Њен ктитор био је 
краљ Александар I Карађорђевић. Цр
ква има основу у виду уписаног крста 

развијеног типа, без певничких апсида, 

са карактеристичним звоником пад при

пратом. Са источне стране завршена је 
споља тространом апсидом, са две ма

ње нише у проскомидији и ђаконикону. 

На западној страни је припрата са гале
ријом за хор, покривена полуобличастим 

сводовима. Испод припрате налази се 

крипта са костурницом страдалих срп

ских ратника у Првом светском рату. 26 

Звоник има калоту која се стилски надо

везује на куполу над наосом. Омалтери

сани зидови цркве, рашчлањени су сте

пенастим повлачењем површина и ма

са, профилисаним венцима и лучно за

вршеним отворима. Скромно декориса-

25 О храму у Рогачи в.: Б. Вујовић, Цр
квени споменици на подручју града Београ
да II, Саопит1ења ЗЗСКГБ 13, Београд 1973, 
297-298; А. Кадијевић, иав. дело, 165. 

26 Б. Вујовић, Црквени спомеиици .... 297. 
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С11. 1 Хотел "Авала" на Авали 
Fig. 1 - Hotel "Avala" on Aval 

на. ненаметљива, црква у Рогачи нс зау

зима важно место у опусу Виктора Лу

комског. Ефекат њене спољне архитек
туре губи снагу у дисхармонијн недо

вољно усклађених лучних и кружних 

елемената композиције. 

Хомогенија и чвршћа композиција 

краси маље маштовито обликовану пре

стоничку Цркву св. Саве на Врачару, по

дигнуту 1935. године на месту старе ка
пеле из 1895. године. Црква је изграђе
на за привремено коришhеље, јер се 

очекивало да he се ускоро подићи вели
ки светосавски храм, уоквирен репре

зентативним комплексом грађевина 

СПЦ-а.27 За само педесет и седам дана 
саграђена је мала светосавска црква у об-

Ј? О цркв11 св. Саве в.: С. Тошева, Кап11-
тал11а дела руских емиграната у Београду, 
Руска е.1111грација у српској к;~ш1ури ХХ ве
ка, 1, Београд 1994, 305; Б. Byjoв11li, Београд 
у прош1ос111u ... . 287-288; Исти, Српске цр
кве 11 .1ю11астuри Бео,'рада, Београд 1995, 
20-21; А. Каднјевиh, Једа11 век ... 165; Б. Ми
ленков11 l1, Композ11ц11оне варнјантс јсдно

проетора, Гласник ДКС 21, Београд 1997, 41-
43; А. Kadijevic - М. Djurdjcv ic, Thc Ar
cl1itcclure of Russian eшigrants in the peгiod 
bctween tl1e woгld waгs, Spatium 3, Belgrade 
1998, 20. 
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Сл. 2 - Црква Св. Саве на Врачар~ у Београду 
Fig. 2- St. Sava Сhшсе at Vracar in Bclgrade, 
facing wcst\vard 

лику триковхоса, са основом у виду упи

саног крста развијеног типа. I Iад це11трал
ним делом наоса уздиже се осмострана 

купола. Изнад припрате подигнут је ни

ски звоник, отворен попут лође. Портал 

и прозори над ваосом,у певницама и у ап

сиди су веома једноставни, лишени пла

стич1юг украса, док су прочеље и прозо

ри куполе украшени стилизованим ро

зетама по узору на споменике моравске 

школе. Модификујући мотиве преузете из 

наше средњовековне архитектуре, Лу

комски је успео да оствари складну ком

позицију разуђених маса, над којом до-
. б ђ 3 минира Једноставно о ра ена купола. 

28 С. Тошева, 11ав. дело. 
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Контраст белих зидних површина, жар

ко обојених ружичастих слепих ниша и 

зеленог лименог кровног покривача са 

таласастим венцима, даје посебну жи

вост изгледу храма. У просторно-компо

зицио1юм склопу, једнопросторном ти
пу храма оријентисаном на подкуполни 

простор и на његово ширење у правцу 

север-југ, Бранислав Миленковић је за

пазио одјеке моравске традиције. Храм 
је упоредио са Црквом св. архангела Га

врила на Топчидерском брду, Григорија 

Самојлова, јер комnозиuиони лик обе 
грађевине почива на бази квадрата. 29 Па 
освећењу Цркве св. Саве чинодејствовао 

је патријарх Варнава, који је ту касније 
и сахрањен. 

Без накнадно дозидане спољне при

прате архитекте Драгомира Тадића 1965. 
године, овај храм показује формалну 

сличност са забатно рашчлањеном за

падном фасадом Цркве св. Вазнесења у 

Жаркову, коју је Луко"1ски саградио 1938. 
године.30 Звоници ових цркава облико
вани су истоветно. Оба имају лође са 

трифором, као и мотив розете, надвише

не крстом у нишама изнад главног ула

за. У Жаркову је Лукомски поновио три

конхалну основу, као и облике куполе и 

звоника у моравском стилу. Надзор на ра

довима и статику цркве извео је Воји

слав Зађина.3 1 Фасада храма је омалте
рисана. Местимично су остављени каме

ни блокови, а има и рустичних аплика

ција, декоративно размештених по по

вршинама зидова. 

29 Б. Миленковић, нав. дело. 
30 О цркви у Жаркову в.: Б. Вујовић, Цр

кве11и спо.меници." 141- 142; Исти, Српске 
цркве и 111шtacmupu ... 44; А. Кадијевић, 11ав. 
дело, 165. 

з1 Б. Вујовић, нав. де70 , 142. 



БЕОГРАДСКИ ПЕРИОД РАДА 
АРХИТЕКТЕ ВИКТОРА ВИКТОРОВИЧА ЛУКОМСКОГ ( 1920-1943) 

Упоредо са великим реализацијама, 

Лукомски је као самостални, овлашће
ни пројектант градио за приватне инве

ститоре у Београду. Сачувани су његови 

планови више кућа: стамбене зграде Сте
вана Карамате у Улици Милована Гли

шиhа 1 (1933-1935), виле др Жезовер Не
вене на углу Булевара кнеза Александра 

Карађорђевића и Румунске (1933), куће 
Добрице Матковића у Симиној 9 (1934-
1936), куће Миодрага Стаменковића на 
углу улица Вука Караџића 11113 и Цари
це Милице, куће Кирила Димника у Но

вој (продужетак Маглајске, 1936-1937), 
стамбене зграде Зорке Лазић на углу ули

ца Капетан-Мишине и Господар Јевре

мове 32 (1937), виле Милорада Дими
тријевића на Булевару кеза Александра 

Карађорђевића 88/2 ( 1938), као и пројек
ти Павиљона јахачког клуба "Свети Ђор
ђе" (1933-1937) и Црквене општине код 
Саборне цркве (Краљев трг 8, 193 7-
1938). Изводио је и ситне захвате од ма
њег значаја. Један од таквих радова, ко

ји су још увек недовољно проучени, је 

дрвено степениште уграђено у зграду М. 
Стаменковића у Улици Вука Караџића 11 
у Београду 1934. године.32 

Осим у црквеном неимарству, Луком

скије остваривао репутацију и у профа

ном градитељству српског стила. Од 

1933. до 1935. године извео је својеглав
но дело у Југославији - монументалну 

палату Патријаршије СПЦ у Београду, 

којаје најмонументалнији профани обје

кат изведен у популарном националном 

32 О свим наведеним пројектима видети 
грађу у Историјском архиву Београда, фонд 

Општине града Београда, ТД ф-16-6-1933, 
ф 17-7-1933, ф 3-8-28, ф 5-13-34 ф 17-4-
1934, ф 17-11-1936, ф 17-1-1938, ф 13-12-
38. 

стилу. Изграђена је преко пута Саборне 

цркве, на северозападном делу Савске 
падине, обронку историјског језгра Бео

града, на ком су подигнуте многе значај

не грађевине.33 Овај репрезентативан ви
шенаменски градитељски ансамбл им
позантних размера (116 х 44 метара), са
грађен је у релативно кратком периоду 
од две године. Зидови Патријаршије из

гра!Јени су од опеке у продужном малте
ру. Све међуспратне конструкције, као и 

таванска, су армирано-бетонске. Главно 

степениште и сви патоси у вестибилима 

су од природног камена. 

Палата Патријаршије подигнута је на 

месту старе зграде Београдско-карловач

ке митрополије, која је била изграђена 

још 1850. године.34 Митрополија је дуго 

33 О историји и архитектури Патријарши
је у Београду в.: Архив Југославије, фонд 
МГ, збирка планова бр. 687; в. и план зграде 
Архиепископије београдско-карловачке у 
Фонду Општине града Београда, Техничка 

дирекција, у Историјском архиву Београда; 
в. 11: Љ. Дурковић-Јакшић, Двор београдско
карловачке архиепископије, Српска право
славна црква 1920-1970, Београд 1972, Ј 37-
139; И. Ждравковић, Изградња Београда и 
његове одлике између два рата, Гласиик ДКС 
12, Београд 1988, 34; С. Тошева, Капитал
на де.1а ... , 305; А. Кадијевиl1, Архитектура 
Патријаршијске зграде у Београду, Гласник 
ДКС 18, Београд 1994, 170-173; Б. Вујовић, 
Београд у прошлости и садаиаьостu, Бео
град 1994, 176; Исти, Српске цркве и мана
стири Београда ... , 8 и О; Б. Ракочевић-О. Ла
тинчић, Руски е.лшгрантu у Београду. Траг 
и инспирација, Београд 1996, кат. јединица 
46; А. Кадијевић, Један век тражења ... 179-
181; В. Pantelic, N ationalism and arciteetшe, 
JSAH 56 Number 1/Мarch 1997, 32; Г. Гор
дић-В. Павловић-Лончарски, Руски архи

текти у Београду, Београд 1998, 22-23. 
34 А. Кадијевић, Архип~ектура ... 170. 
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служила као резиденција централне цр

квене власти у обновљеној Србији, а на

кон Првог светског рата и у Краљевини 
СХС. Године 1930. покренута је иници
јатива за грађење репрезентативног па

тријаршијског двора на Савинцу. У ту 

сврху 193 Ј . године, основан је посебан 
фонд. 35 Почетком тридесетих година 
стара Митрополија је била већ сасвим 

оронула, те Је одлучено да се поруши и 

да се на њеном месту сагради нова згра

да за потребе седишта СПЦ. Спора и не

извесна градња храма Св. Саве на Вра-. . 
чару одлагала Је планирану реализацију 

црквених објеката на будућем Светосав

ском тргу. Стога је уз сагласност патри

јарха Варнаве одлучено да се, према про

јекту Виктора Лукомског, који је побе
дио на конкурсу 1932. године, на месту 
старе Митрополије сагради нова зграда 

у коју ће се, до завршетка комплекса на 

Савинцу, привремено уселити Патријар

ШИЈа. 

Првобитни конкурсни нацрт Луком

ског је током изградње објекта претрпео 

мање пзм ене, што је наишло на одобра-
. . 

вање у тадашњој штампи, наклоњено] 

идеологији националног стила у архи

тектури. 36 Извођачки пројекат патријар
шијске зграде сачуван је у Архиву Југо

славије. Грађевина је пројектована у об
лику дугачког правоугаоног блока, пре

сеченог са два унутрашња дворишта. 

Простор под зградом заузима 2.300м2 и 
обухвата готово читаву парцелу патри
јаршијског имања, између улица Богоја

вљенске и Краља Петра. Услед знатног 

пада терена према Савској тераси, гра
ђевина је добила неједнак број спратова 

35 Исти, 11ав. дело, 170. 
36 Исто. 
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на бочним подужним странама. Сагра

ђена је од опеке, док су фасаде обрађене 

у вештачком камену и делимично обло
жене мермером. У сутерену и приземљу 

смештене су установе СПЦ, канцелари

је, архиве и сала за духовни суд. Први 
спрат ЈС у целини резервисан за патри

јарха и обухвата апартман, кабинет, ка

пелу, библиотеку, трпезарију, салу за 
пријем и апартмане за високе госте. Иако 

репрезентативне намене, први спрат ЈС 

уређен без претераних украса. На том . . 
спрату се налази пространа патријаршиј-

ска капела за три стотине особа. На дру

гом спрату су радне просторије- сале за 

седнице, дворане за сабор архијереја, 

Синод и Патријаршијски савет. Уз ма
сивни источни блок здања прислоњен је 

четвороспратни депаданс са апартмани

ма за црквене великодостојнике. 

По завршетку градње, зграда Патри

јаршије је добила веома позитивне оце

не у дневној штампи, док у архитектон

ским публикацијама, у којима су писали 
заговорници модернизма, НИЈе ни поме

нута . Новинари су приметили да је Па
тријаршија "импозантна, великолепна 
грађевина, чији упрошћени неовизантиј
ски стил одговара свештеном делу Бео
града". 37 Наглашено је даје ,,два пута ве

ћа од Патријаршијског двора у Сремским 

Карловцима" и да је "у њеном изгледу 

Јако изражена намена служења институ

цијама цркве";38 "када Саборна црква бу
де реновирана и обојена у бело ове две 

грађевине ће сачињавати занимљиву це

лину" .39 Речено је да "њена фасада нема 
строгог стила - то је заслуга Лукомског, 

који није хтео ропски да копира, веh да 

37 Нав. де.по, 171. 
38 Исто. 
39 Исто. 
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Сл. 3 - Патр11јарш11ја у Београду, юглед са југоистока 
Fig. 3 - Resideпce of lhe Patriaгch i11 Belgrade, faci11g southcast-waг 

Сл. 4 Патријаршија и Саборна црква у Београду, изглед из птичије перспективе 
Fig. 4 - Residence of Lhe Patriш·ch and Cathedral Church in Belgade, Ьird's еуе view 
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ствара. Главно да је грађевина успела и 
да одговара својој намени".40 Новинар 
листа "Време" запазио је формалну 
сличност Патријаршије са осталим 

објектима Виктора Лукомског, који су 

"такође изведени у прочишћеном визан
тијском стилу".41 

Пажњу јавности привукао је мону
ментални свечани улаз на главној, источ

ној фасади! "Код њега су занимљиво ре
шени капители са хилендарским орло

вима и библијским текстовима".42 Слав
ни улаз се нарочито истиче монументал

ношћу, која је појачана деформисаним 

кратким стубовима, препознатљивим 

мотивом црквене архитектуре руских 

емиграната у Србији тог доба. Изнад по
лукру-,кног улаза руски вајар Загородњук 

израдио је грб Патријаршије. У средини 

прочеља налази се мозаик религиозне 

садржине, израђен по картонима слика

ра Владимира Предојевиhа, на ком је 
приказан Јован Претеча са крилима, ко

ји држи своју одсечену главу. Предоје

вић је и аутор живописа у патријарховој 

капели. 

Ентеријер објекта побудио је такође 

пажњу хроничара: "Главним степеница

ма се пење у фоаје, обрађен у духу ста
рог времена, са нечим манастирским у 

себи. Употребљен је далматински камен 

и стари креч. Калители у фоајеу су пати

нирани како би се добио утисак да су из

рађени од старог камена. Просторије су 
обрађене са извесном строгошћу, која од
говара њиховој намени".43 Године 1938. 
Лукомскије пројектовао додатак ансам
блу у делу унутрашњег дворишта - јед-

40 Исто. 
41 Исто. 
42 Исто. 
43 Исто. 
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нобродну капелу у српском стилу, споје

ну са бочним трактом здања. Спољни зи
дови овог једнокуполног храма, дугог 

дванаест метара, опонашају средњове

ковно византијско rрађење.44 

Основа архитектонског ансамбла Па
тријаршије конципирана је на устаљен 

и застарели академски начин, са карак

теристичним нефункционалним и те

сним унутрашњим двориштима. Затво

рена, збијене блоковске структуре, одго

вара традиционалним композиционим 

схемама. Лукомскије према жељи нару

чилаца пренагласио неприступачан ка

рактер грађевине. Унутрашњост зграде 

је такође решена на академски начин. 
Простор, уместо да је концентрисан око 

кључних комуникацијских чворишта, 

подељен Је низом квадратних и правоу

гаоних одељења, повезаних дугачким 

ходницима. Спољни утисак монументал

ног административно-црквеног здања, 

као симбола снажне, уједињене СПЦ, 
потпуно је задовољио конзервативне на

ручиоце . 

По својој композицији, Патријарши
ја оставља утисак објекта струь.'Т)'рално 

подељеног на две целине: на пластично 

рашчлањена подножје са администра
тивном и резиденцијалном наменом и 

"храм" издигнут изнад кубичне масе на 
врх здања. Оваква нетипична форма мо

гла би да се прихвати као имитација ма

настирских бедема или симболична 

представа порте. Контраст између дина

мичног подножја, оживљеног ритмом 

увучених и истурених сегмената и ста

тичне, самодовољне, понешто отуђене 

цркве на врху, извесно је да пе поседује 

архитектонски склад целине. 

44 Архив Југославије, фонд МГ, збирка 
планова бр. 687. 



БЕОГРАДСКИ ПЕР!IОД РАДА 
АРХИТЕКТЕ ВИКТОРА ВНКТОРОВИЧА ЛУКОМ СКОГ ( 1920-1943) 

Несклад у односу маса не ремети са

мо целовитост ансамбла, веh је нарочи
то видан на прочељу. Монументални све

чани портал неочекивано Је надвишен 

увученом олтарском апсидом патријар

шијске капеле. Да је Лукомски нашао не
ко складНИЈС решење главног мотива ис

точне фасаде, укупни утисак о архитек

тури Патријаршије био би бољи. Сличан 

пример окретања "леђа" цркве главној 
улици је и на храму Покрова Пресвете 

Богородице на београдском Ђерму, који 

је 1933. године саградио арх. Момир Ко
руновић.45 У оба случаја испоштована је . . 
канонска оријентација олтарског дела 

храма ка истоку, што се неједнако одра

зило на архитектонску вредност ових 

грађевина. 

Као и на многим монументалним 
објектима које су подигли руски еми
гранти, на Патријаршији је степенасто 
повлачење маса ка центру парцеле Јако 

наглашено. Осим упадљивих обележја 
српског стила, овај објекат поседује и 

елементе других стилова. Национални 

стил осећа ес у пирамидалној силуети 
степенасто суперпонираних маса, аркад

ним нишама, луковима, конзолама, де

таљима пластичне и сликане декораци

је и у кубету на врху здања. На забатима 

капеле Св. Симеона, која израста из цен
тралног кубета, су уске трифоре, које су 

у нашем међуратном црквеном гради

тељству биле чест и популаран мотив, 

као на црквама Момира Коруновића, Ва
силија Андросова и Петра Поповића. 

Њихова стилизација посебно је препо

знатљива у сакралном опусу Виктора Лу-

45 О архитектури ове цркве в.: Б. Вујо
вић, Београд у npoumocmu ... 293-294; А. Ка
дијевић, Молшр Коруновић, Београд 1996, 
76-77, 154. 

комскоr: Он понавља мотив трифоре на 
звонику мале Цркве св. Саве на Врачару 

( 1935) и храму Св. Вазнесења у Жарко
ву ( 1936-1938) изнад затвореног, непри
ступачног и монолитног кубичног бло

ка. Нешто слично урадио је и на отворе
нијој струћ."Т)'ри храма у Рогачи (1934). 
Конкретни мотиви, преузети из средњо

вековног српског неимарства, препозна

ју се у облику кубета крстообразне ка
пеле Патријаршије, као и у појединим 

детаљима њене архитектонске пластике 

и декорације. Аутор фасадне скулптуре 

рађене у националном стилу је угледни 

вајар Владимир Загородњук.46 На лучно 
засведеном вестибилу прочеља Патри-
. . . 
ЈаршиЈе, над КОЈИМ се на спрату налази 

свечани балкон, постављен је рељефни 

грб, рад Загородњука. У средишту каме

ног рељефа, на штиту, налази се грб срп

ске цркве, који два анђела овенчавају ар
хијерејском митром.47 

Архитектура Патријаршије је треба

ло да представља слободну реинтерпре

тацију градитељског наслеђа византиј

ског културног круга, међутим, она је у 
многоме оптерећена баластом академ
ског наслеђа. Тај академизам запажа се 

у диспозицији основе и решењу просто

ра, у сведеној троделној водоравној по

дели зона, у доследном поштовању си

метрије, у правилним облицима отвора, 

истицању подесних венаца и строгој 

употреби другостепене пластике. Утицај 

46 О томе опширније в.: Ђ. Сикимић, Фа
садпа скулптура у Београду, Београд 1965, 
81-82; Д. Шаренац, Митови, с~шболи. 
Скулптуре 11а београдским фасадама, Бео
град 1991, 32. 

47 М. Поповић, Хералдички симболи на 
јав тш здањи.на Београда, Београд 1997, 
123-124. 
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АЛЕКСАНДАР КА).1.ЈШ: ВIIЋ 

тада ДО\ШНираЈУIШХ \Ю,Ј.ернистичкнх 
схватања препознаје ес у чистим, неу

тралним површинама зидног платна fiаЈ

вишег спрата бочних трактова, са карак

теристич11и\1 правоугаонш.f прозорима, 

као и у симулацији равног крова н одсу

ству академског претрпавања. 

Патријаршија преставља вео:'\tа ком
пликовано и сложено архитектонско ре

зање, хетерогене структуре, по којој се 
унутрашњи распоред не одражава на фа

саде. Прегло\шзан објекат, стешњен у 

простору и несашедив у амбијенту у ко
ме се налази, боље би стајао на неком 

тргу, као што је то и било предвиђено на 

Светосавском тргу на Врачару. На том 

месту би, без сумње, у односу на остала 

здања деловао мање наметљиво. Да је ка

пела смештена унутар дворишта 1ши у 

сам ентеријер, уместо што је неоргански 

постављена на врх грађевине, прочеље 

зграде би имало ведрији и живописнији 

изглед, карактеристичан за православну 

архитектуру ових простора. 

Академска чврстина облика зграде и 

официјелан, строг архитектонски карак

тер њеног прочеља, ублажени су жи

вљим нзгледом фасаде бочног трапа, у 

коме има више склада и богате декора

ције. Бочни део патријаршијског дома 

открива праве могуhности пројектанта 

Виктора Луко.меког, чија се намера да 

слободније користи историјске мотиве 
ту показала успешна. Лукомски је дока

зао свој смисао за комбиновање простор
них односа, осећај за ритам и контрасте 

пуног и празног, конкавног и конвексног, 

светлог и осенченог. Такву способност . . . 
ЈС оваЈ руски неимар и раније показао на 

пројекту Банске палате у Скопљу. 

Због бројних недостатака, зграда Па
тријаршије у Београду се може сврстати 

у мање успела остварења националног 
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архитектонског стнла. У то време, архи

тспонски \1Одернизам је све више по
ти ск 1t вао академизам и национални 

стил. Уз Коруновнhев Епархијски до:".1 у 

Пожаревцу,4~ Патријаршија ВикгораЛу
комског ЈС ЈСдан од последњих монумен

талних објеката наuионалног стила у 

српској мсl)урапюј архитектури. 

Упоредо са плодном градитељском 

делатношl1у, високу репутацију на архи

тектонској сцени Луко'\1ски је потврђи

вао и запаженим учешhем на изложбама 

групе "К.Р.У.Г.", којаје једном годишље 

показивала резултате свог рада. У штам-
. . 

ПИЈС тада речено да Је у оквиру те групе 

"младих и напредних руских уметника" 

владала потпуна "слобода мисли и умет
ничког изражавања''.49 Према писању 
новинара,50 Лукомски је међу чланови
ма групе б110 најпопуларниј11 и најцеље

нији. Beh па првој изложби групе, 1930. 
године, истакао се нацртIL\.Ш двора на Де

диљу и хотела на Авали. У штампи је 

забележено да су "Виктор Лукомски и 
Иван Рик архитекти којима се донекле 

може и оспорити оригиналност, али ЈС 

зато њихов смисао за монументалност 

одличан. Лукомсю1 је трансформисао из

весни византи низам до једне веома прак

тичне мере."51 У приказу изложбе, Сте
ван Хакманје оценио даје Лукомски "ар
хитекта од полета и фантазије".52 

48 О Епархијском дому у Пожаревцу в.: 
А. Кадијсвиl1, Мом11р Корунови\1 ... 101, 

49 С. С. (Тојановић ), Изложба групе 
"Круг", Политика 30. 4. 1930. 

50 Исти, нав. дело. 
51 А. Кадијевић, Изложбе руских емигра

ната у Београду измеl)у два светска рата, у 
Руска е.11играција у српској култури ХХ ве
ка, I, Београд 1994, 297. 

52 С. Хакман, Изложба "Круга", Мисао 
ХХХП, Београд 1930, 491-492; У. Рајчсвиl1, 



БЕОГРАДСКИ ппrюд РАДА 
АРХНТЕКП:. ВИКТОРА Вl!КТОРОВИЧА ЛУКОМСКОГ (1920-1943) 

У својој профаној архитектури "но
вог српског стила". оптереhеноЈ тешким 

наслеђем академизма (Бановина у Ско
пљу, Патријаршија у Београду), Луком

ски није остварио високе уметничке ре

зултате потенцирајући превише тради

ционална, крута и конзервативна реше

ња. Наглашавао је снагу израза доми

нантних, затворених архитектонских во

лумена. Изузев на Старом двору на Де
диљу, архитектонску форму је подређи

вао строгим академским канонима ком

поновања и обликовања. Романтична 

страна његове уметничке личности до

лазила је до изражаја тек у појединим 

деловима његових масивних архитек

тонских целина. Ова идејно-естетска ан

тиномија обележава читав његов рад у 
Југославији. 

Руски уметници емигранти чланови и изла

гачи сталешких удружења у Србији између 
два рата, у Руска е.мuграцuја у српској кул
тури ХХ века, 1, Београд 1994/ 104. 

У црквено~1 неимарству Лукомски је 
стварао слободније и маштовитије, са 

мање респекта према класичним компо

зиционим обрасцима. Слободном стили

за~ијом традиционалних српско-визан
тиЈских архитектонских мотива изгра

дио је препознатљив тип једноставних, 
блоковитих, скромно декорисаних гра
ђевина, са малобројним отворима и 
мр~ч1шм, мистичним ентеријерима. Ра
до ЈС преузимао мотиве из српске сред

њовековне архитектуре и интерпретирао 

их на савремен начин. Посматрана у це

лини, његова "национално" обојена ар
хитектура у Југославији поседује несум

њиву оригиналност, али остаје утисак да 

је овај даровити градитељ превише им
провизовао и олако пропустио прилику 

да створи дела веће и трајније вредно

сти. 
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BELGRADE PERIOD OF WORK OF ТНЕ ARCHIТECT VICTOR VICTOROVICH 
LUKOMSKY (1920-1943) 

А leksa11dш Kadtjev1c 

Victor Victoгovich Lukomsky wus опе of 
the most prolific and man1sided Russian ar
chitects-emigrants in Yugoslavia bet\.veen two 
world wars. Beariпg in mind the importaпce 
and value of his \.voгks. he cou ld Ье compared 
\vit\1 his most successful countrymen апd col
leagues - Nikolai Krasnov. Wassily Androsov 
and Willia111 (Wassily) von Baumgarteп. Accor
ding to the general judgement of his contempo
raries and historiographers. Lukomsky was un
questionaЫy опе of the most talentcd Russiaп 
architects in emigration. The mature and late 
period of his artistic activity is directly linked 
with the Yugoslav rcgioп. Не distinguisl1ed him
self as а master-bui lder of administrative and 
dwelling buildiпgs, churches and res ideпtial 
complexes. 

In his secular architecture of the ,.пеw Ser
Ьian sty\e", limited Ьу difficult inheritance of 
academism (the Residence of Ban in Skopje, 
Residence o f the Patriarcl1 in Be lgrade) Lu
komsky did not reach high artistic results emp
hasizing too much tl1e traditioпal , conservative 
building motifs. Не stressed the might of do
minant, c losed architectural volшnes. With the 
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exception of thc Old Court (Stш·i Dvor) at De
dinjc. he subjected tl1e form to strict academic 
canons of making compositioпs ::шd forms. The 
romantic side of his artistic personality made 
its appearance по sooner than in individual purts 
of his massive arcl1itcctura\ entities. This anti
nomy of ideas апd aesthetics marked l1is whole 
work in Yugoslavia. 

In ecclesiastical building Lukomsky crea
ted works witl1 more freedom and imagi11atio11 
witl1 less respect towards classical forms of the 
models of composition. Ву free stylization of 
traditional SerЬian-Byzantine architectural mo
tifs he created а recognizaЫe type of s imple, 
Ыock-like. modestly decorated buildings \.vith 
scaпty opeпings and somber. mystic interiors. 
Не williпgly took over the motifs from SerЬian 
med ieva\ architectuгe апd interpreted them in 
а modern way. Judgi ng as а whole, his "natio
nally" touched architecture in Yugoslavia \1as 
an unquestionaЫe 01·iginality, but the impres
sion remains that this gifted master-builder im
provised too mucll апd easily missed tlle op
po11u11ity to create works of greater and тоге 
lasting valoe. 


