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НАСТАВА АРХИТЕКТУРЕ НА ВИШИМ И ВИСОКОШКОЛСКИМ 

УСГАНОВАМА У БЕОГРАДУ ТОКОМ 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА 
- утицај страш1х и домаћих градитеља -

Зачеии образовања и~хничюа ка9рова 

После добијања делимичне самосталнос
ти, почетком четврте деценије 19. века. у об
новљеној срnској Кнежевиви је. у време прве 
владе кнеза Милоша Т. Обреновиhа, започео 
nроцес заснивања управних и друштвених ин

ституција, оживљавања привреде, просвете и 

културе. који је пратило уређење и урбаниза
ција вароши и варошица и из.градња .великог 
броја државних здања. Как? је Србија имала 
непосредне контакте са крајевима преко Саве 
и Дунава. из који:х су долазили образовани ст
ручњаци из разних области државног и 

друштвеног живота да помогну њиховом 

буђењу. а бма је присутна и снажно израже~а 
жеља да се избришу трагови турског ут~щаја , 
веома брзо је одбачен, до тада устаљен, начин 

градње у духу оријенталне архитектуре. 
Међутим, како у земљи није било градитеља 
вичних грађењу по принципима европске кла

сицистичке архитектуре, домаћи мајстори зи
дари су је углавном преузимали посредно~ 
копирајући грађевине виђене у Ха.бзбурШКОј 
монархији. Када су грађена важнИЈа државна 
здања за њихову изградњу су ангажовани 

грађевинари 11з Земуна и Панчева, који су бо-

ље познавали нови начин изградње и класи

цистичку архитектуру. 1 

Квез Милош је био веома заинтересован 
за унапређење градитељства и образовање 
државних чиновника како би, поред осталих, 

поседовали и извесна општа знања о изградњи 

различитих врста грађевина. То потврђује по
датак да је 1838. г. Кнез препоручио Ло
iiечшТtељу ЛросвешiГtенија да потражи неко 
способно шще, Инџинира, за наставу на Лиие
уму, вероватно желеhи да се пито~щи, те год

ине установљене највише образовне установе 
у земљи, смештене у Краrује~цу, припреме за 
државне послове и овладају разноврсним 

вештинама, које би обухватале и основна зна
ња из области грађевинарства. Тако је у првом 
наставном плану Лицеја наведено да ће се " ... 
философическе u л~аШе.маШuческе науке с 
йракmически.м земљемеријем (инжllнерски.м 
xygoжeciliвoм) йpegaвailill ". Прво и друго фи
лозофско 09ељење (уписано 1838/39. г" однос
но 1839/40. r.) су, поред општих друштвених и 
природних предмета: Науке хр11шhанске са 
Шолковање.л1 еванiелија, Филозофије, Лоiике, 
Все.Ашрне историје, Физике, Пољске еконолt
ије, Немачко~ и Фртщуско?. језика, похађала и 
техничке йреgмеi'йе: Зе.лиьемерије, Прак-
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Шичн.у ieoмeiilpujy и ХуgожесiПво начертани
ја. Овим програмом Лицеј је обезбеђивао да 
његови mпо~щи стекну широко опште обра

зовање, чиме је била задовољена основна 
сврха његовог устројства, односно "". ga шГио 
веће число отечесiliвене јуносi'й.11 восйшПава u 
йpuciUojнo йреgуiоiUовљава за све cilipyкe зем
аљски чиновника". Уочи почетка наставе мин
истар просвете је препоручио наставни:цима да 
"". gеца guкiitupaiuo не само на йамеiП науче, 
но научено и ga разумеју". Забележено је да је 
Хуgожесiйво начерiliанија (цртање), као хоно
рарни наставник, првој генерацији, предавао 
Никола Алкови:h.2 

Из наведених података може се закључити 
да је настава на Лицеју била обликована по уг
леду на европске више школе, тако да је поред 
општег образовања, из области природних и 

друштвених наука, ђацима пружала и извесна 
специјалистичка знања, између осталог и из 
техю1чю1Х области. Може се претпоставити да 
је изучавање Зе.мљомерија, ПраюТшчие ieo
мeilipuje и ХуgожесШва начертанија требало 
да будуlн1м државним чиновницима, поред ос

новних знања из техниЧЮIХ области, важних за 
премеравање земље, регулацију вароши, из
градњу путева и мостова. разјасни и опште пој
мове везане за подизање здања и израду 

једноставних планова. Сам назив школе био је 
преузет из Хабсбуршке монархије, у којој су 
поред 211.wназија и универзитета постојале и 
двогодишње краљевске акаgе.лщје, чifje се фи
лозофско одељење (од 1806. r.) називалоЉще
је.\t, а правно A1'age.wujoлt, а по рангу су биле на 

прелазу из средњег у универзитетско обра
зовање.3 

Важно је истаћи да је у време оснивања 
Лицеја у Србији било веома мало образованих 
градитеља, а међу њима се издвајао Франц Јан
ке, од 1835. г. први iipaвuilieлcmвeнu 11нџ11н11р 
Пойе'luiПелсiйва внуmрени.х gела, надлежан не 
само за послове везане за регулаЦИЈу и изград

њу насеља, веh и за пројектовање важних 
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државних здања.4 Сматра се да је он, и поред 
превасходно техничког образовања и, верова
тно, скромног знања о архитектонском обли

ковању, најзаслужнији за прихватање 
класицистичке архитектуре у тадашњој Ср
бији. Већ крајем тридесетих година код из

градњедржа~них здања и J...-yha имућнијих људи 
уочава се да Је у потпуности напуштена дота

дашња традиција градње у духу оријенталне 
архитектуре и да је прихваћено класицистичко 
обликовање, али са врло скромним обележји
ма овог стила, превасходно због скромних ма

теријалних могућности земље, недостатка 
стручних градитеља и оскудице у грађевин
ском материјалу. Осим Јанкеовог забележена 
су имена других градитеља: Франца Барона 

Кордона, Франца Добија, Павла Ђаконовић а и 
Константина Радотића, који су такође дола
зили из крајева преко Саве и Дунава како би 
учествовали у премеравању земљ11шта, рег

улисању насеља, изградњи путева и мостова, 

пројектовању и подизању значајних државних 
и приватних здања и свим другим инжењер

ским пословима. Мада нема довољно података 
о њиховом образовању, односно, да ли је оно 
било архитектонско или само оnштетехничко, 

примећује се да је оно било веома широко, што 
им је омогућавало да се баве разноликим 
пословима везаним за регулацију насеља и 

изградњу различитих врста грађевина, однос

но и урбанизмом 11 пројектовањем и из
вођењем. Како је архитектура у то време 
сматрана, превасходно, грађевинско-инжењ
ерском струком, код изградње државних 

грађевина углавном су били ангажовани мајс
тори зидари, неимари, и, уколико су били на 

располагању, грађевински инжењери. Пошто 
у Србији ю1је постојала школа која је образов
ала ову врсту кадрова, државна управа је била 

принуђена да ангажује струttњаке из Хаб
сбуршке монархије, који су поседовали 

разноврсна техничка знања о грађењу раз
личитих врста грађевина, стечена у Пешти, 
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Бечу и другим средњоевропским центрима. 
Тако су кроз њихово деловање у Србију 
пренете нове архитектонске стилске тенден

ције, у духу класицистичке архитектуре, и, што 

је значајније, нове методе изградње, те се српс

ко градитељство, бар донекле, приближило 
европском. 

Већ поменута жеља кнеза Милоша да се на 
Лицеју запосли један инџинир била је остваре
на 1839. г. ангажовањем Атанасија Николића, 
који је у Новом Саду имао школу нa'tepiiiшшja, 
а своје. превасходно инжењерско, образовање 
је стекао на Артиљеријској школи у Бечу и на 

Пештанском универзитету. По свом имен

овању за професора Лицеја он је предавао 

(школске 1839/40. г.) Mpiйe.мaiiiuкy, Земљо
йисаније и НачерiПаније.) Под Начерiйанијем 
или Хуgожевсiйвом начерiйанија, у то време, 

се обично подразумевало цртање, али се може 
претпоставити да су се у оквиру овог предмета 

стицала и нека знања о техничком снимању и 

цртању планова зграда, а можда и о изради 

пројеката за једноставне архитектонске про
граме. Земљойисаније се вероватно односило 
на Пракiйичерску zеомейlрију, у оквиру које се 
учило премеравање земље, односно геодези

ја.6 Циљ наведених предмета је, вероватно, 
био да ученицима пружи основно техничко 

образовање и разјасни поједине појмове из 
грађевинарства, које ће касније продубљивати 
кроз праксу, уколико се као државни чиновни

ци буду сусретали са тим проблемима, или 
путем допунског школовања у иностранству 

уколико покажу изразитији таленат из ове 
области, или се укаже потреба за њиховим ус

авршавањем. Тадашње потребе земље су ус

ловљавале да пажња, превасходно, буде 

посвећивана практичној настави, како би се 
државни чиновници припремили за теренске 

послове везане за премер и регулацију насеља, 
трасирање путева, изградњу мостова, регу

лацију речних токова, изградњу државних зда
ња и слично. 

Након овог почетног периода развоја об
новљене српске Кнежевине, почетком четр
десетих година, после династичких промена и 

релативног побољшања економских прилика 
у земљи, остварено је знатно видније уна
пређење српског грађевинарства. У докумен

тима који су пратили изградњу значајнијих 
грађевина и даље се јављао велики број мајс
тора-грађевинара , нeuJttapa и gун~ера , из 
Јужне Србије, Македоније и Војводине, али су 
за~ележени и први грађевинари из Београfа, 
КОЈИ су овладали новим методима изградње. У 
исто време, државна управа је чинила напоре 

да повећањем броја школованих градитеља у 
државној служби утиче на подизање квалите
та струке. Из тог разлога је у три броја Срб

ски.х новина (септембра 1843. г.) објављиван 
оглас за при~ем једног инџuнира, на й.робу од 
годину дана. Мада није забележено да ли је 
неки стручњак примљен у државну службу на 

основу овог огласа, уочава се да је после овог 
позива уследио већи прилив градитеља из 
средње Европе. 

У истом периоду, остварени су и знатни 

помаци у развоју образовања, тако да је дошло 
до извесних промена и у устројству ЛИцеја, 
после његовог пресељења у нову престоницу, 

Београд. Након проглашења УсГйројенија јав
ноz училишiuноz насйlавленија, септембра 

1844. г. , првог законског акта о школама 
Кнежевине Србије, чији је иницијатор и тво
рац био Јован Стер иј а Поповић, на Лии.еју (Ве
л иком yчuлuiuiii.y) су основана два засебна 
одељења, филозофијско и йравословно. У оба 
одељења настава је трајала две године, с тим 
што су, по завршетку филозофског, полазни
ци настављали студије на правном одељењу. 
За проучавање појаве и развоја наставе из 
области архитектуре у Србији значајно је да се 
она тада, по први пут, јавља у оквиру више 
школске наставе и то на филозофическом 09-
ељењ у. Наиме, на овом одељењу су се на првој 
години предавали: Алzебра, Аналитичка zeo-
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шilipuja, Чuciua и Пракiuична zeo.мei«puja и 
ЕсiТtеШ11ка, а на другој години Физика, Buиta 
лштемаiliика иАрхшuекШура. Професори су и 
даље били углавном Срби из Војводине, који 
су поседовали дипломе европских универзите

та и nолитехника. За наставнике су, како је за

бележено у тадашњим условима за избор 

професора, бирани они"". који се како наука
.иа и сйособносйlима, Шако и gобрилt наравима 
u йр1tмерним влаgањем 09лuкују". ",а били су 
"".9ужн11 изра9и/Тl11 своје iipeg.AteLТte за 
шйiамйу"У Такође је заблежено да је први 
професор Apxшueкiiiype, до 1845. г" био 
инжењер Симеон Прица, који је предавао и 
MatТteмailiuкy. 10 

Мада нема исцрлнијих података о настави 

из области архитектуре на Лицеју, може се 
претпоставити да је она била само информа
тивна, на нивоу општих појмова из ове облас
ти, превасходно схваhена као предмет општег 
образовања, неопходан будућим државним 
чиновницима. Како је предмет имао општи на
зив, касније нешто дефинисанији као Гра!Јанс
ка архиШекйiура, може се претпоставити даје 
он. од самог почетка, обухватао општу матер

ију везану за изградњу различитих врста јав
них и приватш1х зграда, црквених грађевина, 
као и свих врста инжењерских објеката (путе
ва, мостова и слично). Ипак, значајно је истаhи 
да је, током овог најранијег периода развоја 
српске Кнежевине, државна управа била свес

на да су њеним службеницима и стручњацима, 
поред осталих, неопходна и основна знања из 

области архитектуре. Одмах ло устројству 
Лицеја размишљало се и о слању државних 
питомаца на допунско усавршавање у инос

транству, те је 1839. г. министар просвете пред
лагао да се, поред осталих, пошаљу и два 

питомца у Беч на Полшuехни•~ки инсШи!ТtуLТl, 

на л1аiПе,иаШическо и земљемерно х(~9ожесШ
во, архиtТtекйlуру и xugpoiliexнuкy. 1 То нам 
указује да је архитектура у то време у српској 
јавности сматрана значајном области 
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друштвеног живота , што потврђује и чланак 
објављен у Србским новинама, где се наводи 
да: " ... о xy9oжeciliвy apxuilieкi'iiype Шреба 9а 
uма йонијаiUија и онај кој11 није 
архиШек~Тю". ". 12 

Убрзо по појави наставе архитектуре на 
Лицеју у Пойечийlелс!Uву внуШрен~а gела је, 
1845. г" по први пут, уведено звање архи
текйiе, чиме је омогућено да се у државну 
службу прими Јан Неволе, Чех, који се 
школовао на Техничком факултету у Прагу и 
Техничкој високој школи и Уметничкој ака
демији у Бечу. Важно је истаћи да је он, као 
главни и.нжењер овог Министарства, а касније 
и стареuшна Оgељења zра!)евина (основаног 
1851. г.), давао стручно мишљење о изградњи 
државних грађевина и учествовао у изради 
пројеката великог бр~а зграда које су се гра
диле у целој земљи. 1 Његов долазак је оз
начио нову етапу у развоју српске архитек

туре, јер она више није била дело мајстора
зидара 11 школованих градитеља скромног ар

хитектонског знања, углавном инжењера, већ 
архитеката школованих у развијеним европ

ским центрима, с веома темељним и широким 

знањима из инжењерства и архитектуре. Нев
оле и други архитекти, који су пристигли за 
њим су у српску архитектуру унели нови дух, 

тако да она више није била одраз провинци
јалних схватања и имитације развијених среди
на већ ИН'Геrрални део тадааrњеr европског 

градитељства. Поред тога, што је током свог 
рада значајно доприносио напретку архи

тектонског обликовања, Неволе је, што је изу

зетно звачаЈНО, подстицао и напредак општег 

квалитета грађевинарства , јер је опширне ре
ферате, упућиване Државном савету поводом 
изградње државних зграда, поткрепљивао и 

стручним теоријским образложењима. која су 
морала, у великој мери, доприносити едука
цпји младих инжењера запослених у државној 
грађевинској служби. Посебно је значајно ис
таhи да је он, за разлику од веhине градитеља 
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који су у то време деловали у Србији, са пре
тежно техничким образовањем стеченим на 
европским политехникама и техничким ви

соким школама , поседовао образовање из об
ласти архитектуре добијено на уметничкој 
академији. које је морало подразумевати знат

но шире познавање обликовних и стилских 

проблема. Може се рећи да је управо он у српс
ко градитељство први удахнуо дух бечке архи

тектонске школе, односно Бечке умеШн.uчке 
ака9емије, који ће бити континуирано прису
тан све до последње деценије 19. века. 14 

Исте године када и Неволе у Београд је 
дошао и Емилијан Јосимовић, Србин рођен у 
Хабсбуршкој монархији, који је студирао 
филозофију и природне науке на Филозоф
ском факултету Бечког универзитета, а та
кође и инжењерство на Политехничкој 
академији. Одмах по свом доласку, он је био 
постављен за професора математике на Ли
цеју, да би 1852. г. прешао да ради као редовни 
професор у Артиљеријској школи. За његово 
деловање у области архитектуре значајно је да 
је у два наврата, од 1846. до 1851. и од 1859. до 
1875. године _на Лицеју предаво Грађанску ap
xuiUeкiltypy. !) У свом извештају о настави на 
овом предмету (током шк.1847/48), који је био 
на другој години лtу9рословн.оz одељења, Јоси
м о вић је забележио да се настава углавном 
односила на питања"" . о йос~Тtојан.сйlву зgан.и
ја, о йосШојан.сiuву зgан.ија у ой1иШе, о zрађи, о 
iiie.11.eљy, о zорњuм зиgовшt, о йа~uосима, 

Гйаван.иuама и своgови..ма". ",а да за излагање 

,"" о уgобносГйи u красоти зgанија није било 
времен.а." ".16 Из ових његових речи можемо 
закључити да су ђаци Лицеја добијали само ос
новна техничка знања, те да Је тежиште нас

таве било на њиховом упознавању са 
грађевинским материјалима и конструкција
ма, као и проблемима везаним за извођење ра
дова, док су функционални и естетсюr аспекти 

архитектонског обликовања били занемаре

ни, пре свега због малог фонда часова. Веро-

ватно је Јосимовић ђацима преносио своје, 
превасходно, техничко-инжењерско знање 

стечено на Техничком оgељењу Бечкоz йо
лшuехн.икума. Интересантно је да се његовим 
ангажовањем настављала већ устаљена тра

диција да су професори архитектуре, по свом 

образовању, били инжењери и математичари, 

што је морало имати утицаја на њихов приступ 
материји коју су предавали. Значајно је истаћи 
да Јосимовић који је, поред архитектуре пре
давао алгебру и геометрију, није осим инжењ
ерског поседовао и шире уметю1чко 

образовање из области архитектонског об

ликовања као Неволе, те свакако није могао 
имати значајнији утицај на естетски и стилски 
развој српске архитектуре. 

О самом одвијању наставе на Лицеју 
можемо доста разумети из iiре9йисанија које је 
Пойечиiilељсйlво йросвеи1Шенија упутило рек
тору и професорима августа 1848. г, дајући ос
новна упутства како убудуће да организују 
наставу. Према њему, она би се одвијала сва
ког дана, осим недељом и празницима, од осам 

до један час поподне, часови би трајали 45 ми
нута, а паузе 15 минута. Предавања би била 
јавна, а на почетку сваке школске године мин
истру би се упућивали програми предавања на 

одобрење. У йреgйисанију је такође било пре
поручено да сви учеющи уче француски језик, 
како би по завршетку студија могли даље да 
обогаћују своје знање коришћењем стране ли
тературе. Осим тога, предложено је да се дот
адашњи "йисмени начин йреgавања", тј. 
читање лекције, кој и не само да је " ... свеgоч ио 
о н.есйособносШи йрофесора". ", већ се њиме 
постизао "". слабији найреgак". "код ученика, 
замени "zоворнuм ". Да би се постигли бољи 
резултати у учењу професори би били дужни 

да "".сачине крашке извоgе йреgаваних 

йреgмеi'йа". ",које би диктирали студентима на 
почетку наставе, а остатак материје би излага
ли тумачењем само појединих најзначајнијих 
проблема. У циљу постизања што бољих ре-
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зултата Министарство је обећало да ће за по
требе наставе набавити "... највештије 

израђена 9ела". " признатих и уважених 
сочиншli.еља. Такође је указано да су се, до та
да, испити одржавали сувише често, тако да су 

професори имали само два до три месеца за 

предавања. Поред тога, уочено је да на испит
има студенти само механички понављају на
памет научене лекције, те је закључено да 
такав метод наставе не даје добре резултате и 
не образује самосталне стручњаке. Из тог ра
злога је препоручено да, убудуhе, постоји само 
један јавни Zлавни 'i.09ишњи исйшТt, на крају 
сваке године, пред комисијом, са оценама: 
9обар усйех, сре9њи усйех u рђав усйех. Поред 
тога. дужност наставника би била да током го-. . . 
дине прате у КОЈОЈ мери ученици напредују у 

учењу, како би их благовремено усмеравали да 

с разумевањем уче наставну материју и да могу 
самостално да је излажу. 

Може се рећи да је йре9йисаније било 
озбиљна критика стања и метода дотадашњег 

рада на Лицеју, што је, разумљиво, изазвало 
негативну реакцију наставника који су, у свом 
одговору министру, мада схватајући његове 
добре намере усмерене ка унапређењу нас
таве, нагласили да не деле његово мишљење да 

су дотадашњи рад и остварени успех у настави 

били лоши. По њиховом уверењу, дотадашњи 
начин предавања био је условљен самим ниво
ом развоја земље и тренутним условима у об

ласти образовања, те су упозорили министра 
да новопрописани начин може имати успеха 

само уколико се побољшају постојећи услови, 
односно уколико се обезбеде литература на 

језику који ученици познају, као и доб~о оп
ремљене јавне библиотеке и кабинети . 1 

И поред наведених напора да се настава на 

Лицеју унапреди чињеница је да она, с обзиром 
да су се проблеми инжењерства и архитектуре 

изучавали у веома малом обиму, није могла да 
обезбеди граl)евинске стручњаке са одговара
јуhим инжењерским и архитектонским обра-

lЗU 

зовањем за самосталан рад у цржавној служби 
и пракси. Из тог разлога било је неопходно да 

се ђаци, по завршетку студија, додатно ус
авршавају на европским инжењерским и ар
хитектонским школама. Како држава није 
била у могућности да школује велики број 
младих стручњака, у државној грађевинској 
служби се, услед недостатка домаћих кадрова, 
запошљавао велики број страних стручњака, 

који су у Србију долазили као веh формирани 
градитељи. У колико се погледају имена запос
лених у Грађевинском одељењу Министарства 
унуrрашњих дела, током пете деценије века, 

осим већ поменутих А танасија Николића , Јана 
Неволе и Емилијана Јосимовиhа, помињу се и 
Константин Радотић, Јован Шлихт, Павле 

Ђаконовић, Адолф Јакщ Радојко Бркиh, Ау
густ Ланге. Вmщенц Канђерски, Аугуст Цер
ман, Еразмус Комински, Ф~анц Мил, Франц 
Зелени и Никола Јанковић. 8 Они су. углавн
ом, били страни држављани, поданици Хаб
сбуршке монархије (ло народности Срби, 
Чеси, Словаци), који су се досељавали у Србију 
и запошљавали у државној служби као кон

i'йраюli.уални инжењерu, на одређено време. 
Међутим, они нису радили само као државни 
инжењери на практичним пословима изград

ње, веh је велики број био ангажован да преда
је у тадашњим српским школама у којима су се 
припремали домаћи кадрови за грађевинску 
службу. Потребе за већ формираним стручња
цима су биле велике, шго сведочи и предлог 
који је министар унутрашњих дела Илија Га
рашанин 1847. упутио Државном савету 

тражеhи да се побољшају услови за пријем 
страних стручњака у државне службе , због ве

лике потребе за школованим градитељима у 
унутрашњости Србије. Министар је, такође, 
предлагао да Неволе ангажује неколико 
инжењера из Прага. У том циљу је, исте год
ине, српска држава објавила оглас у страним 
листовима на који се пријавило око шездесет 

кандидата. 19 
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Тешко је у ве!юј мери осветлити утицај ко
ји су наведени сrручњаци запослени у држав

ној грађевинској служби имали на формирање 
будућих градитеља, подизање општег квали

тета грађевинарства и промене у стилским 

токовима тадашњег архитектонског облик

овања, јер, осим за поједине градитеље, нема 
поузданих података у којим су се центрима 
школовали и да ли су поред техничко-инжењ

ерског имали и уметничко-архитектонско 

образовање. Ипак, судећи према познатим 
примерима, може се претпоставити да су они, 

најчешће, били формирани на политехникама 

у Прагу, Пешти и Бечу, тако да о самом карак
теру њиховог образовања можемо зак
ључивати посредно сагледавањем предмета 

које су, четрдесетих година, похађали студен
ти Texнuчh·oz 09ељења Бечкоz йолщТtехн11ку

.1tа. Он11 су изучавали: Oйшiiiy u Вшау 
лwiue.мailiuкy, Дескрийuшвну iео.метрију, Тех

нолоzију, Физику, Хе.мију, Механику, Прак
тичну zеомеШрију, АрхийlекШ.уру (zрађанску, 
хщ1роiuехн11ку, zрађење йуШева 11 мостова) и 
Рuсовање сваке сLТtруке.20 Очито је да је овако 
конципирана настава првенствено била усмер

ена ка образовању инжењера са основним 
општим знањима из различитих техничких 

области. Настава из области архитектуре је, на 
овој школи, била као и на већини тадашњих 
европских политехника, заступљена у веома 

малом обиму, под опшгим наз~mом Грађанска 
apxuiiieюuypa, али само као део једног опшгег 
техничког предмета, који се називао ApxmТteк
iiiypa, а вероватно је обухватао и знатно ширу 
материју намењену, превасходно, будућим 
гра~евинским инжењерима. Може се за
кључити да је овај модел, касније, преузет и у 
Србији, где се наЉщеју, касније Великој шко
ли, у оквиру осталих техничко-инжењерсю1Х 

предмета, изучавала и Грађанска архшuекШу
ра. Шире уметничко образовање, које је обу
хватало обликовне и стилске аспекте 
архитектуре, могли су имати само они гра-

дитељи који су, као Неволе, поред Поли
Шехнuкума похађали и УмеLТtнuчке акgемије. 

Државна управа је уочавала проблеме ус
ловљене непостојањем специјализоване ви
сокообразовне установе која би пр~шремала 
кадрове грађевинске сrруке. Министар Гара

шанин је 1846. г. упутио Државном савету 
предлог да се оснује Инжинирска школа како 
би се отклонио стално присутан проблем недо
статка грађевинских стручњака . Он наводи да 
су "".ciiipaнu, бољи инж11нuри свн заузеШlt". '', 
а када би се и ангажовали новн, њих због неп
ознавања језика"". н1tiii1t ju може на zрађење 
йу17iова". ншuи ји .може на наgзирање zрађеви
на уйо~uребшuи што 11.М и Шу йре9сiйављанија 
и йреgрачуне сачињавати и на~шш 9унђер1t.ма 
йлан. објашњава{йu 11 zрађев11ну руково911i«1t 
не моzу". ". Министарство је сматрало"". 9а 
ту йоi'йребу аел ш:хо9није йо9.1tшршТt1t не може, 
gок 09 лiла9осLЋи наше себи инџинuре не обра
зује". ", те да би се овај проблем разрешио када 
би се ,, ". из Лии.еја нашеz, 11 Шо из 9pyze ioguн.e 
философије 291124 слушатеља и.ма, 8 .1twagulia 
узело, и Гtри Пойечшuељсi'йву овом 09ељењу 
йос1Тtројенија йри909ало 9а се наукљиа инџ
инирсюш зајеgно 1Т1tореШ.ич.есю111 йрак~Тшчес

ки обучавају". ".21 На тај начин би се у склопу 
Министарства организовала школа на којој би 
предавали инжењери запослени у Грађевин
ском одељењу, чиме би се решио и проблем ан
гажовања одређеног броја професора. Такође 
је предлагано да се обавезно учи и један сrрани 
језик, немачки или француски, те да настава 
траје три године. Како је било предвиђено да 
студенти претходно заврше две године опште 

наставе на Лицеју, са још три године специјал
истичке наставе на Инжењерској школи, они 
би добили неопходно високошколско обра
зовање, а могли би и даље да се усавршавају 
коришћењем сrране литературе или. уколико 
се укаже потреба, да се упуте, као државни 

стипендисти, на додатно образовање из специ
јалистичких области на страним школама. 
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Предлог је остварен исте године, те је при 
ПойечщuељсШву внуШрених gела основана 
Инџинирска школа у Тойчиgеру, на којој су се, 

према указу о оснивању, потписаном од стране 

кнеза Александра Карађорђевића 19. јуна 
1846. г .. предавали Пракiuическо зе.млелtерије, 
Механика, Apxuil"teкiйyp~ Начерiitаније (рис
овање) и Немачки језик.2 Било је предвиђено 
да наставу држе чиновници министарства, или 

професори Лицеја, и да, за почетак, школа има 
само три наставника, који би предавали по 

један"". сваке iо911не на Ltз.лteHlle." ". Настава је 
требало да траје три године. с тим да се прве 
године предаје ПракШическо зе.млемерије, 
друге године Механика, а завршне године Ар
хиi"йекШура. Поред ових главних предмета 
сваке године би се изучавали и НачерШт-ше и 
Не.мачки језик. Било је предвиђено да државни 
инжењери током зиме сваки дан држе по један 
сат наставе, а да током лета организују прак
тиqну наставу на терену (из премеравања зем

љишта, грађења зграда и путева). Међутим, 
Инџинирска школа није била дугог века, тра

јала је само три године, тако да ју је завршила 

само једна генерација студената (1849). Од де
вет уписаних ученика (а не осам како је било 
прописано Указом) , који су претходно завр
шили две године филозофије, Јована К. Рис
тиhа, Николе Јовановића, Филипа Христови
hа. Андрије Стевановића, Косте Спасојевића, 
Милана Миловановића, Милана Шакића, Сте

вана Ћирића и Светоз~а Максимовића. дип
ломирало је седморо.2 Забележено је да су 
као предавачи били ангажовани државни ин

жењери Атанасије Николић, за Праюltическо 
землемерије, и Аугуст Церман, за Механику, 
као и архитекта Јан Неволе за Цртање. Ме
ђутим, нема података о томе ко је предавао ма

терију из завршне области, из ApxuiUeкiйype, 

за коју је, свакако, судећи према његовом 
образовању, најквалификованији био Неволе. 

Иако је у Указу о оснивању школе наведе
но да he се током наставе "". йиШоми.u 90 йiо2 
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сшеиена изобразщuи, ga ће иohu йрu По

iiечшuелсiuву Bнyiup. Дела мања 11нџин11рска 
gела gобро oiШipaвљailiu." " државна управа је, 
вероватно, била свесна да школа са тако 

малим обимом наставе не пружа довољно зна

ња и да је неопходно даље усавршавање њеm1х 
питомаца на страним школама, на шта указује 
и образложење да се немачю1 језик учи да би 
питомци могли сами, касније, да се усавршава

ју читањем немачких књига и како би се нај
талентованији, ради бољег усавршавања, 
слали у стране 9ржаве. Вероватно је један од 
првих државних стипендиста у иностранству 

из области грађевинарства и архитектуре био 
Филип Христови:h "". ciliy9eнili земљешрuја u 
зиgарсШва." '', јер је њему 1847. г. одобрена 
државна стипендија како би остао још годину 

дана"". на сШуgијама Шеоречески.м у Бечу." ", 
што нам говори да је он своје студије у инос
транству започео годину дана раније, пре 

завршетка Инжењерске школе.24 
И поред кратког века Инџинирска школа 

у Тойчиgеру је била од изузетног значаја као 

зачетак високошколске наставе из области 

грађевинарства и архитектуре у Србији. и као 
први покушај да се оснује домаћа школа по уг
леду на европске политехнике, из које би 
изашли први градитељи образовани у земљи. 

Да је потреба за школом: ове врсте била велика 

сведочи белешка из Сербских новина у којој се 
наглашава да: "Ако је које завеgеније земљи 
нашој йробшuачно то је заиста ова инџинир
ска щкола, заш.Шо званичнике нtt за коју 

сйiруку gанас није iuaкo LЋешко наhи као за 
струку l/Щll/HUpcкy". ".25 Међутим. очито је да 
општи услови у којима се први пут увела нас
тава архитектуре на Лицеју и у којима је по
кушано да се она, уз остале грађевинске . . . 
дисциплине, шире развије на специјализованој 

високо школској установи, нису пружали по
вољне могућности да се она значајније уна
преди и издвоји од осталих техничких области. 

У то време, држави су, у Rајвеhем броју, били 
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потребни стручњаци широког образовања 
(поготово за рад у унутрашњости), техЋичари 
који би поседоватt разноврсна опшга знања, и 
били вични разноврсним инжењерским и гра

дитељсю1м пословима, као што су катастарски 

премери земљишта. грађење путева и мосто

ва. хидротехнички радови, пројектовање и 

изградња државних здања различитих намена 

и приватних кућа, као и свим другим послови
ма везаним за разне обmtке изградње. 

Може се закључити да је за крај прве поло
вине 19. века карактеристично да су се ар
хитектуром и даље, у пракси и у настави. 

бавили инжењери општетехничког образова
ња, који су на страним школама, као ш1'ојебио 

Бечки йолшЋехн11кул1, стеклн само општа и ос
кудна знања о архитектонском облнковању. 
Појава свестрано образованог архитекте ка
кав је био Неволе, који је свој таленат додатно 
развијао на Уметничкој ака9е.uији, пред
стављала је само изузетак. Тако се један 
изузетно образовани градитељ, који је кроз 
СВОЈе деловање у државним установама и прак

си. у духу опште присутног романтичарског 

покрета, покушавао да унапреди српско гра

дитељство, нашао спутан тренутним оскудним 

могућностњча земље, с још увек неразвијеном 
грађевинском праксом, у којој су преовладава
ли мајстори-зидари и инжењери опurгетех
ничког образовања. и оскудном наставом из 
области градитељства на Лшщу, која се само 
делимично дотицала ОПШ1'ИХ грађевинсю1Х и 

архитектонских проблема, у оквиру општео
бразовног предмета Грађанска ap:шiiieкmypa. 

Образовање у облас~uи Шехничких наука 
сре9uно"м 19. века 

Прве деценије друге половине 19. века, 
педесете и шездесете године, теоретичари ар

хитектуре у Србији углавном карактеришу 
као роматничарску епоху26 Сматра се да је на 
промене у стилским схватањима, које су насту-

шmе почетком друге половине века, утицао 

велики број страних и српских инжењера и ар
хитеката који су, будући, школовани на ви
соким техничким школама и уметничким 

академијама у средњоевропским центрима, по 
свом доласку у Србију преносили актуелне 

средњоевропске стилске тенденције, у којима 
је, у том тренутку, преовладавао романтичар
ски дух, изражен у жељи за обновом властитог 

наслеђа, превасходно, средњовековног облик
овања романике и готике. Тако су и у српској 
средини, до тада коришhени, класицистички 
стилсю1 облшщ постепено замењени средњо

европским романтичарским интерпретација
ма романике, готике и маварске архитектуре, 

а не елементима који су се ослањали на српску 
средњовековну архитектуру. 

Изградњом најзначајнијих грађевина у 
земљи руководило је Грађевинско 09ељење 
Пoйeчuiiieљciiiвa внуzТtрених 9ела које је ок
упљало инжењере и архитекте ангажоване на 

изради пројеката и надзирању изградње 
државних здања. Крајем педесетих година 
формирана је засебна Главна уйрава zрађеви
на, са архшТtекШоничкu.м, uнџuнupcкLLl.i 11 

рачуново9сйiвеним оgељењем, која је 1862. r. 
прерасла у Минис~uарс!Тiво lрађевuна.27 Сам 
састав инжењера и архитеката у државној 
служби, током педесетих и шездесетих година, 

указује нам да се постепено осипао број ст
ручњака страног порекла, те да су постепено 

преовладали градитељи српског порекла. Та
ко је у Главној уйрави грађевина 1859. г. од ос
моро запослених само троје било српског 
порекла. док су 1868. r. сви инжењери Мини
старства грађевина по пореклу били Срби. Ип
ак, Јосиф Силвић, Андрија Вуковић, Стеван 
Риђички, Атанасије Вујић и др., били су 
рођени и школовани у Аустро-Угарској, а са
мо су Јован К. Ристиh и Никола Јовановић 
били рођени и школовани У. Србији, у Инжењ
ерској школи у Топчидеру.28 Сви запослени у 
грађевинској служби, и страни и домаћи ст-
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ручњаци, били су сврставани у инжењере, без 

обзира на образовање или посао којим су се ба
вили. Мада нема поузданих података, можемо 
претпоставити да су они, у највећем броју, по
хађали европске политехничке школе. те да су 
имали солидно техннчко инжењерско обра

зовање. Вероватно су само ретки међу њима 
поседовали и образовање из области архитек

тонског обликовања стечено на Уметничкој 
академији. Као један од ретких стручњака са 
звањем архитекте 1859. г. у државној служби 
забележен је Италијан Јосиф Касано.29 И да
ље је нарнач_ајннји 11 најобразованијн гради
тељ у Србији бао главни инжењер 
Грађевинског одељења Министарства вну
трених дела архитекта Неволе. Након пројек
товања и изградње великог броја државних 
здања, релативно скромнлје архитектуре, он је 
своје најзначај није дело, које је обележило пе
риод романтизма у српској архитектури . Капе
тан-Мишино здање, реализовао после одласка 

нз државне службе (непосредно пре напушта
ња земље 1863.г.), за приватног инвеститора. 
Ова изузетна палата раскошне архитектуре 
сведочила је о потпуном прихватању роман

пrчарског стила и високом нивоу архитектон

ског обликовања који је досегла српска 
архитектура почетком шездесетих година. 

захваљујући Неволином свесрдном деловању 

у грађевинској пракси током скоро две де
ценИЈе. 

Поред Неволе, још два аутора, Јован 
Францл, са зградом Варошке болнице (за
почете 1865. г.), и Коста Шрепловиh. са Двор
цем за престолонаследника Михаила 
(започетим 1860. r.), достигла су тадашње 
европско романтичарско обликовање, мада са 
знатно скромнијим стилским карактеристика
ма. Како су они, такође, једни од ретких 

грађевинских стручњака који су у попису 
државних инжењера забележени са звањем 

архитекте, може се претпоставити да су посе

довали и извесно архитектонско образовање 
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стечено на некој уметничкој акадеr.шји, које их 
је издвајало од осталих државюtх rрадитеља.311 

Као и у претходном, класицистичком, пе
риоду, почетком педесетих година неки од 

инжењера запослених у државној служби 
радили су и као професори у образовним 

установама. У Артиљеријској школи . која је 
донекле надокнађивала недостатак образовне 
установе у којој би се школовали грађевинск11 

С1. 1 - Зграм 81.:т1ю.: 111~.:11лс - Унив1.:р:111тсп1 (Кап1.:тан
М111111шо щањ~:), 11Зграђ~:на 1861 г. прй1а пројекту архит~t.:1.: 

Јан~ Нt:1ют:. 
Fig. 1- "Great School" - U11iversity (Kapeta11 Mi~a's mansio11) b11i lt 111 

1863 - projected Ьу Arch. Јап Navola. 

инжењери. поред, већ поменутог. Емиmrјана 
Јосимовића (који је предавао Маm.емаiй.ику и 
Мехшщку) као наставници су били ангажова
ю1 и државни ивжењери Јован К. Ристић (за 
МаШема~uику) и Аугуст Церман (за Цртање). 
Ова школа је била значајна за грађевинску 
делатност у земљи јер је војницима пружала и 
основно техничко образовање, чиме се 

значајно увећавао број инжењерских кадрова. 
У једном чланку објављеном у Србским нови
нсиm 1857. г. забележено је да"". шiiio се шщ
шшра и Шехничара Шиче, највише и.х можемо 

наlш у Војеној ~иколи - из йоменуiliе школе, не 
само за војену неzо н за 2рађевинску инжењер
ску и йiехничку ciiipyкy - сйособни љу9и 
излазе".31 
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Ипак. и даље је највшuа образовна устано
ва у земљи био Лицеј. који је поред осташLх ст
ручњака школовао и техничке кадрове. 

Знатно унапређење наставе остварено је пос
ле усвајања Yctiipojeнuja Књажеско-сербско2 
.7шща. септембра 1853. г., које је настало, .... 
11з iiризренија на са9ашње сйi.ање наука 
уобшйiе, на различ11е йосебне сйособносйiи 
у•1еlш(х) се 1t на йoilipeбy ПравиiUељсГйва у 
ciiocoбнu.'d чuнов1шш1ма за све zране зе.1шљ
скоz йравленuја ". У жељи да се обезбеде 

разноврсни кадрови за државну службу, на 

Лицеју је, поред Правословноz и Ой1ийiеi, ос-
1,ювано и ЈесLТiесШвословно-техm1чко 09еље
ње. на коме су се за1едно изучавале природне 11 

техничке науке. Настава је продужена на три 
године, а студенти Православног и Јестество
словног одељења били су у обавези да слущају 
и " ... на~,·чне йреgш!Тtе Оgељења Обште2··.32 У 
оквир) наставе на Јестествословно-техш~чком 

одељењу. поред великог броја природњачюLх 

предмета, као што су били: Фисика, Фисическа 

zeoipaфuja ll .11ейiеоролоz11ја, ЈесLТtесtТlвена LIC· 

Гйорија, Минералоiuја са zеошозuјо.м, 

Зоолоiија, Ботаника, Хе.1ш1а. Технолоzија, 
Наука о iLipioвuнu с књиiово9сйiво.м, Наука о 
зе.нљо9ел11ју, Kpmliюt йреiле9 а9мшшсйiра
Ш11вноz и јавно2 йрава Србије, изучавала се 11 

Грађаиска архиiПекйiура. као и у претходном 
nериоду.33 Већ пз овог наставног програма 
може се закључити да је настава била општег 

карактера, да су се изучавале разнолике 

научне области, претежно природне науке, ка

ко бн будући државни чиновн~щи овладали ос

новним nредзнањ11ма широког спектра, а 

најдаровитији касније специјалпзовали 11з 
области за које су показали највише талента. 
Такође се уочава да у настави нема Maiiie
.нailiuкe, ПраюТiичне zeoшiiiuje 11 других пред
мета, који су били неопходни будућим 
инжењерима. Очито да је архитектура на 
Љщеју, током педесетих година, предавана са
мо узгредно, у оквиру природних 11 

друштвених наука, као општеобразовm-1 пред

мет, који је, вероватно, садржавао само ос

новне појмове из грађевинарства.34 
Забележено је да је Граf)анску архийiек

mуру. од 1851. ДО 1858. г., предавао Филrm 
Христовиh, веh поменут као ученик Инжењер

ске школе у Топчидеру и државни питомац на 
сйiуgија.ма йiеореческим у Бечу.35 Мада нема 
поузданих података о његовом школовању, 

може .се претпоставити да је стекао одређена 
теоријска знања из природних и техничких 

наука, између осталог, вероватно, 11 из архи

тектонског обликовања, које је преносио 

својим ученицима. Христови ћа је. у периоду од 
1859. до 1875. г. наследио ЕмишЧан Јосимовић. 
статш професор Артиљеријске школе. који је 
на Лицеју радио као хонорарни наставm1к, до 
поновног повратка у звање редовног професо
ра 1869. г. О самом карактеру наставе можемо 
судити на основу Јосимовиhевюс речи да је ње

гова књнrа Граf)анска apxшlie1'й:iypa u 2рађење 
йyiiloвa (објављена 1860. г.) уџбеник йона
јйрече напнсан за ђаке Лицеја, али 11 за сваког 

9pyzoz кога ова област зани."1а. Очито да је то, 
превасходно, било йойуларно дело које је 
пружало само општа знања о архитектури, Јер 

сам аутор наводи да: "Цељ те науке никаgа 

није моzла бшТiи 9pyza неzо са.~ю уiiознавање 
ученика са најzлавнији.м нпчелtL\iа те науке, не 

са.мо уколико се то у ово наше вре.«е 09 сва-
1\оiа иоле изображено?. човека uзucl\yje, неzо 
како бtt uciiiu 9ои.није, ако у При.лику 9ођу 9а 
што зu9aiv. знали како 11Ј1 йри йlом ваља йос
йiуйийiи ga са својом zраf)евином pagociТt 
имају ... ".3 Већ смо напоменули да је Јосимо
виЋ поред образовања из филозофских и пр

иродних наука, поседовао и инжењерско 

образовање, те је. вероватно због недовољног 
броја наставни.ка, поред наставе из Више 
.мaiTt.e.иai'йltкe, Прак~Тiичне zеомеШрије и Ме
ханике, прнхватио и наставу из ГраЬанске ар
хитектуре. Тиме је настављена традиција 
започета још у петој децеНI1ји века када је ар-
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хитектуру и математику предавао исти нас

тавник - С. Пр~ща. 
Обично се сматра да су Јосим.овићеви по

гледи на архитектуру, судеhи према ставу 

изнетом у уџбенику да"". свако без разлике 
з9ан11је, 9а 611 се моiло назваШи савршено, мо
ра бш7iи 9уzовечно, у9обно и лепо". ", били зас
новани на класичној ВfГГРувијевској традицији. 
Цео курс предавања био је подељен на три ос-
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Сп. 2- Наслоuиа страна уџбсинка нз Грађанске архщuекi'йуре 
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1860. r. 
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rio11 Ьу pror. Emilij811 Josimovic. puЬlished in 1860. 
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но вна поглавља: "ПосШојанс!Тtво з9ан11ја '', 
"У9обнос!Тi з9анија" и "Красо1Тш з9анија ". На 
почетку, у уводу, 1е изложен кратак преглед 

развоја архитектуре. Први део књиге садржи 
материју која се односuла на конструктивни 
аспект изградње, односно: " О cinaлнoct7i11 
з9шшја u мaili.epujaлy. - О t7iемељ у. - О зи9ањ у 
зи9ова и 9уварова. - О йатосима, крововима и 
сtli.ройовима. '' Студенти су добијали основне 
податке о својствима грађевинских материја
ла, укључујуhи и тадаllПЬе савремене матери
јале. ливено и ковано гвожђе. Ипак, осим 
основних појмова о извођењу појед~ших кон
структи.вн.их елемената зграда, у књизи нису 

разматране сложеније инжењерске кон
струкције, које су већ биле у широкој примени 

у целој Европи. У другом делу, као предуслов 
у906нос1Тlи з9ања, разматрана је материја ве
зана за фунцонални аспект градитељства и ра
зличите врсте зграда: " О йоложају з9анија. - О 
врmuи.ма. - О йрозорщш. -О басам~щма u сШе
йенима. - О каминима, вурунама) оiњиийiима 
u оџаи.шш. - О раз9ељењу з9анuјСL - О крову. 
- О зе.мље9елн~LМ и iаз9ачкu.Аt з9анијими. " На 
крају уџбеника у трећем поглављу разматрана 
је красота здања и изложени су основни 
ставови: " О украшенију. - О равномерју uл11 
Си . .«еiйрији и EyputUм11ja. О йр11сйiо1тос!Тi1t. -
О лейойiи, - О вкусу. - О йре9рачуну з9ан~tја. " 
У овом поглављу Јосимовић је као најзначај
нији принцип истакао усклаlј1mање формалне 
композиције зграде са њеном функцијом, а као 
главна својства лепоте зграде означио је јас
ноћу композиције и градацију естетичких 
вредности, противећи се претераном ук
рашавању. Лепа композиција спољне архитек
туре треба, по њему, да служи истицању 
значаја државних зграда шго је било у складу 
са тада уобичајеним схватањем архитектуре 
као репрезента богатства и моћи једне државе. 

Наведена подела наставне материје, код 
које се кретало од конструктивних аспеката. 
односно од9уzовечносГйи, настављало с функ-
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ционалним проблемима, односно са уgоб
ношliу, а завршавало с естетским IШГањима, 
односно с лейо~uолt, говори нам о тадашњем 

схватању вредности и значаја ова три општа 
принципа градитељства и њиховој међусобној 
градацији. Највеhа пажња је, у настави, а веро
ватно и у пракси, придавана gyzoвeчнociiiu зgа

ња. односно његовој материјализацији, затим 
самој у906нос~Тш, односно функционалности, 
простора, а лейойiа грађевине, односно естетс
ки принцimи градитељства, разматрани су у 

веома малом обиму, јер је сматрано да нису 
неопходни свим врстама грађевина. То пот
врђује и Јосимови:ћева, касније устаљена, 
подела архитектуре на" вишу u нижу". У прву 
категорију он је сврстао државне и репрезен
тативне зграде, јер се "." лейоiUа Шражи 
йо2лав11Шо йр11 оiiiшнијщ1 LIЛU вишеz pega 
з9ан11јш.ш". ", док се "". йрва gва начела".", 
дуговечност и удобност, "". морају свуgа 
набљу9аваiiiи." ". Следећи основне принципе 
академизма он је истицао потребу за различит

ом декоративном обрадом "". zлавноz илu 
9pyzo:Z боја у оgносу на ociliaлe". ", који су, 
заједно са положајем и величином отвора, 
били елементи уgобносйiи зgања а не лепоте. 
Очито је Јосимовић желео да истакне ygoб
нociU, односно функционалност зграде, испред 

њене лепоте, односно декоративности. Дефи
нишући архийiеюТtонску лeйoiii.y он наводи да 

се она састоји"". у йоШйунол~ caiлacujy свију 
часШиј зgанија йо ЊtlХовом броју u величини, 
или iiiакозваној c1LМelitpuju, ".у саври1енолt саz
ласију час~Тtиј и иелоz зgанија йо форми, с 
обзиром на tщљ, и." у уйоiй.ребљењ у вкусни, 
карактеру ogioвapajylш украса. " Мада поје
дини истраживачи развоја српске архитектуре 
у овим Јосимовиhим принципима виде зачетке 
теорије архитектонског функционализма, пре 
се може рећи да је он следио основне класичне 
принципе архитектонског обликовања које су 
установили ренесансни теоретичари ослања

јући се на Витрувија. У духу класицистичке 

теорије, Јосимовић је инсистирао ва принцип
има симетрије, еуритмије и сагласја елемената 

и целине, који су били и основни прющиnи та
дашње европске академске архитектуре. Ове 
приmџmе с.ледило је и његово залагање да на
мена грађевине утиче на избор стила у коме ће 
бити обликована спољашња архитектура, јер 
је у том периоду било уобичајено да државна 
здања управне, образовне и културне намене 

буду у духу неоренесансне и необарокне архи
тектуре, а да се градске куће и војне грађевине 
граде с елементима средњовековних стилова, 

романике, готи.ке и ране ренесансе. 

Значајно је истсillи да је Јосимовић у свом 

уџбенику образлагао и питања "ху9ожес~Uва 
2ра9ова ", не разматрајући само проблем умет
ничког обликовања градова, већ се залажући 

за решавање функционалних проблема насе
ља и њихове реконструкције, у циљу стварања 
здравијих услова живота и становања. Изно
сећи своја схватања о cвpcucxo9нociliu и у906-
носШи стамбених зграда, он је нагласио да ова 
два принципа нису у супротности са лейоГйом 

зграде, веh да јој служе. Зато се он залагао за 
правилност основе, правилан положај зграде и 
оријентацију просторија у зависности од њи
хове намене, односно за квалитете који до
приносе већој удобности (тј. функционалнос
ти) стамбених простора. На основу наведеmrх 
ставова може се претпоставити да је Јосимо
вић, вероватно први, увео урбанистичке проб
леме у наставу архитектуре у Србији, што је и 
разумљиво с обзиром да је од 1864. до 1867. г. 
радио ва плану регулације Bapoutu у шаниу, у 
коме се, између осталог, залагао за функцио
налније саобраћајно решење и сађење садова и 
дрвореда у старом градском језf.Ру ради пости
зања здравијих услова живота.3 

Неоспорно је да су Јосимовићеви погледи 
на архитектонско обликовање у великој мери 
били блиски рационалистичким схватањима 
које је, почетком деветнаестог века, излагао 
француски теоретичар Диран у предавањима 
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на Политехничкој академији у Паризу, у који
\tа се назиру корени модерног функционализ
ма. 38 Уочава се да су градитељи средином 19. 
века. па и Ј ос11мовиh, још увек, у велккој мери 
били привржен.и рационалистичком мишље

њу и тековинама које је, почетком века, у ар
хите1о.туру увео класицпзам, а који су у себи 
садржали реакцију на дотадашње градитељст
во и жељу ка новом, модернијем схватању об

ликовања простора. За градитељство у Србији 
је од посебне важности била tшњеница да су се 
кроз Јосимовпћев уџбеник и његово образ
ложење предлога реконструкције старе Ва
роши зачели корени теоретске ~шели у 

области архитектуре и урбанизма, који су мор
али имати велики уnщај на форм11рање 
ставова тадашњих градитеља, али и јавне свес
ти о зна чај у урбаmtзма и архитеЈ...'Т}'ре за општи 
развој друштва. 

Побољшање општих услова 11 динамични

ји развој земље током педесетих година до
принели су знатном унапређењу наставе на 
Лицеју, које је крунисано. септембра 1863. r .. 
његовим прерастањем у високошколску 

установу Велику школу - Ака9еш1ју. тј. 
Научно заве9еније за вшиу н с!Тсручну L1ЗО
браже11аст, која је требало да школује ст
ру'llЬаке разних струка, "". 9овољно сйре1t1не 
кaн9119ailie за gржавну службу"." којн ће моћи 
да се усавршавају до " ".највеhеz сi'йейена 
наученосйlи или 9а лwiy своје учење без 
1Тiешкоћа наставиГiiи на евройским највш1111м 

заво9иш1 ".39 Важно је напоменути да је ова на
јвиша образовна установа у земљи- по свом ос
кивањ у усељена у тек завршено Каnетан
Мшпино здање, тада најлеnшу београдску 
палату, у којој су, захваљујуlш њеној изузетној 
величини, смештене најважније образовне, 
научне и културне установе Кнежевине - Гим
назија, Реалка. Велика школа, Народни музеј 
и библиотека, као и Министарство просвете. 
Велику школу су чинила три посебна факулте
та, тако да је остварено осамостаљlmање Тех-
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ничкоz факулiйета, поред Филозофскоz и 
Правноz. на коме ће се школовати"". сiiособ
ни техничари за zраlјевинску сГiiруку". ··. То
ком четири године наставе на овом факултету 
су били предвиђени предмети: Елементарна 
мате,нтuика, ФllЗuка, Зоолоiија, Боiйаника, 
Минера.1оiща с zеоiношо.ч, Пољска еконо.wи
ја, Хе.мија, Дескрий.iu11вна IL йраюТiична zeo
лtetlipuja, Виша .иа1Тiе.11шu11ка. Механшщ Нау
ка о iрсфевuни на суву и на во9и и Технолоzија 
хемијска.40 Уочавамо да се предмет Гра/јонска 
архш«еюuура. који је у настави Љщеја био 
присутан од његовог оснивања. трансформис

ао у Науку о zраЬевтш на суву и на воgи, што 
је био назив који је више одговарао карактеру 
и садржају предмета. Мада се већ из Јоснмо
вићевог уџбеника може закључити да се и у . . 
претходној децеm!ЈИ изучавало знатно ш11ре 

градиво но што би приличило једном општео
бразовном предмету, после оснивања посеб
ног Техн11ч1\ОZ факулtliеiПа и увођења бројних 
специјалистичких предмета, било је потребно 

да се оствар11 специфичније п продубљеније за
дирање у различите градитељске области. од 

проблема везаних за изградњу iраlјевина на су
ву, односно јавних и приватних зграда. до 
инжењерских проблема везаних за изградњу 

iраlјевина на во911. односно хидроградњ). Ка
ко је предмет обухватао и инжењерске 11 ар
хитектонске аспекте градитељства, он је 
поред наставе која се тицала регулисања зем
љишта, грађења путева и мостова, желез
ничких пруга и тунела садржао и материју 

везану за пројектовање и извођење приватних 
и државних здања различитих намена. Тако су 
у оквиру једног предмета студенти стицали 
обимно знање неопходно будуtшм грађевин

ским ивжењерима и архитектама, што је било 
одраз тадашњег поимања градитељства, пр

венствено, као инжењерске струке. Сагле
давањем наставног плана може се уочити да су 

студенти Техничког факултета добијали вео
ма широко знање из разних природних наука, 
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па и појединих које нису тесно повезане с тех
ничким наукама, као што су зоологија и бота
ника. Такође, они су слушали и поједине 
предмете из програма Филозофског и 
Правног факултета, као што су били: Лоzика, 
Наро9на економија, Финансије, Политичка 
ра<rунии.а, АgминисLТtра!Тtивно йраво и ЛиШер
аШура и објашњење француских класика. Ова
ко екстензивно обликован наставни програм, 

вероватно, је од студената формирао свес
трано образоване стручњаке, с претежно 

општим, енциклопед1qским, знањем из разних 
области, али с веома мало специјалистичког 

знања из појединих техничких области, а 
посебно из области архитектонског обликова
ња.41 Један од недостатака наставе Техничког 
факултета био је оптерећеност наставника с 
више предмета, тако да се може претпостави

ти да су имали релативно мало времена за 

продубљивање појединих специјалистичких 
тема.~2 

Вероватно новоформирани Технички фа
култет није оправдао очекивања, јер је, већ 
после три године наставе, Академски савет 

предлагао нове промене у настави. То 
потврђује Преgлоz поднет 1868. г. у коме је та
дашњи Ректор навео да: "Саgашњи Технички 
факулiii.еiй не .може йо своме уређењу с~uручно 
ga сйреми своје слушаоце ни у је9ној ?.рани Ше
х.ничких наука. Он не ogzoвapa ни цељи којој је 

намењен ни йо~uребама на1ие земље". Зато је 
ради продубљивања наставе предлагано да се 
уведу нови предмети. Било је предвиђено да се 
на четвртој години слуша предмет Вежбање у 
архиiйекiйонском и.р~Тшњу и йрављењу йлано

ва уз, превасходно инжењерске, предмете: На

уку о zрађевинама на воgи и мосйlовима, са 

и.рiйањем и Науку о ?.рађењу zвозgених. и 
обичних йуiйова, са и.рiйањем.43 Да је овај 
предлог остварен нови предмети би знатно 
обогатили наставу из области грађевинарства 
и омогућили потпуније диференцирање ма
терије неопходне грађевинским инжењерима, 

односно проучавања zрађевина на воgи, од ма
терије потребне будућим архитектама, од

носно изучавања zрађевина на суву, чиме би 
архитектонско обликовање добило више про
стора и архитектонско пројектовање, односно 
Прављење йланова, се издвојило као посебан 

предмет. 

Из наведеног се може закључити да је до 
краја шездесетих година, вероватно захваљу
јући професору Јосимовићу, настава из облас
ти архитектуре на Лицеју, касније Великој 
школи, била знатно садржајнија, обухватајуtш 
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различите архитектонске проблеме, прво кроз 

предмет Грађанска архиiПеюТtура. а касније, 
од 1863. г., кроз Науку о zрађевини на суву u на 
во9и. Његов уџбеник о грађанској архитек
тури и грађењу пугева је све до краја века, а и 
касније, био један од ретких теоретских радова 

на српском језику доступних студентима тех
ниr[ких наука. Ипак, и поред знатног продуб
љивања наставе из техничких дисциплина, 

након оснивања Техничког факултета Велике 
школе. студенти су и даље добијали сам.о 

опште и оскудно знање из основних природних 

11 техничких наука. те су се тек касније, кроз 
праксу, даље усмеравали и специјализовали у 
одређеним инжењерским областима. Велики 

број диnломираних инжењера је и даље морао 
да. ради усавршавања стеченог општег знања 

11 специјализац~-Че из поједин11х техничю1х 
области, између осталих и из области архитек
туре, одлази на европске високе техничке 

школе, политехничке и уметничке академије4 о свом трошку или с државним стипендијама.4 
Да је усвојен предлог реформе наставе из 1868. 
г. вероватно би настава из области архитек
туре. веh почетком седме децею1је, имала 
знатно већу самосталност у односу на чисто 
инжењерске дисциплине, а студенти би у зем

љи добијали продубљенија и садржајнија зна
ња из области пројектовања и архитектонског 
обликовања. urro, нажалост, није остварено. 

Образовање 11з oблaciliu архтТtекtТtуре 
1Тt.око.м 1wсле9ње Гйри gеu.енще 19. века 

Политичке и друштвене промене које су 
уследиле после добијања политичке самостал

ности 1867. г" када је започело коначно исе
љавање турског становЮIШтва и војске из 
српских градова. створиле су услове за уна

пређење свих области живота и допринеле су 
препороду образовања, науке и културе, које 
је, посебно, свесрдно помагао кнез Михаило 
М. Обреновнh. У почетку су се промене у 

14U 

државној организацији и свим областима 
друштвеног живота дешавале постепено, а 

привремено су и замрле током рата са Турском 
1875-78. г. Поновни узлет и континуирани пре
пород земље уочава се после успостављања 

мира, добијања државне независности и нових 

територија, а посебно после проглашења 
Краљевине 1882. г. Тада се бележи и изузетно 
велики полет у градитељству, јер се до краја 
века подиже велики број државних и приват
ннх грађевина репрезентативне архитектуре. 

Као и у претходним периодима, и у послед
ње три деценије века готово сви градитељи, 
који су пројектовали значајније грађевине, 
били су запослени у државној служби. Уколи
ко се погледа састав Архитектонског одељења 

Министарства грађевина седамдесетих годи
на, где су као инжењери радили: Јован К. Рис

тић, Андреја Вуковић, Андреја Андрејевић, 
Јосиф Силвић, Александар Бугарски, Ата
насије Вујић, Драгутин Милутиновић, Пера 
Велимировић, Никола Пашиh и др., поред 
бројних нових имена. уочава се и известан број 
градитеља кој и су били присутни у претходном 
романтичарском периоду. Како, и даље. није 
била установљена подела на инжењере и ар
хитекте, сви запослени у Архшuекйiонскол1 

09ељењу, без обзира да ли су, по свом об
разовању и пословима које су обављали, били 
инжењери или архитекте. сврставани су у 

категорију инжењера. а међу запосленим ст
ручњацима су преовладавали досељеници и~ 

Аустро-Угарске, Срби рођени у Војводиm1.4) 
Мада су у градитељској пракси крајем седме и 

почетком осме деценије века били активни 
градитељи из претходног периода, ипак се 

уочава напуштање обликовања у духу епохе 

романтизма и потпуни прелаз на обликовање у 

духу академског неоренесансног и необаро

кног стила, који је у европској архитектури веh 
био присутан од половине века. Међу аутори
ма, који су усвојили нова стилска схватања, 
посебно се издвајао млади архитекта Алексан-
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дар Бугарски48, образован у Будимпешти, који 
је својом првом грађевином у Србији, Позо
р11шШелt на Сi/iамбол кайији, 1868. Г" у српску 
архитектуру увео неоренесанс и тиме rнио 

пресудан угицај на остале rрадитеље.4 

Даље развијање и усавршавање класичног 

академског обликовања, у коме су преовла
давали неоренесансни и необарокни облици, 
наставиле су архитекте млађе генерације, 
Светозаg Ивачковиh4R, Јован ИлкиЋ49• Јован 
Суботић50 и Душана ЖЈmановиЂ51 . Онл су 
стварали од почетка осамдесетих година, када 

је млада Краљевина започела период изград
ње великог броја државних зграда, а међусоб
но из повезује чињеница да су били рођени у 
Аустро-У га рск ој и да су седамдесетих година 

студирали на Архитектонском одсеку Ака
деr.шје пластичних уметности у Бечу. На њи

ховим делима видан је веш[IСИ угицај ове 
школе. која је од 1872. г. имала одсеке за 
сликарство, вајарство, графику и архитектуру, 
а школовање је трајало четири године, с тим да 
је пета година била предвиђена за специјалис
тич:ке студије. Као општи предмети изучавани 
су: Црiйање, Сликање фиzура, Вечерњи акtТt, 
CL7iy9uja 9райерија 11 оgела, Вежбе 11з комйо
зщшје; као помоћни: Персйе_к~uива, АнаiUоми
ја u Наука о сtТt~tловщю.)2 Поред царског 
грађевинског саветника Теофила фон Ханзе
на, који је на Академији предавао од 1868. до 
1883. г. , међу наставницима су бfmи неки од 
најугледнијих аустријских градитеља друге 
половине 19. века. Међу њима се посебно изд
вајају Ото Вагнер (професор од 1871. г.), 
Фридрих фон Шмит (професор од 1859. г.) и 
Карл Хасенауер (професор од 1884. г.), према 
чијим пројектима су у Бечу изграђене бројне 
репрезентативне грађевине у духу архитек
туре истор~ских стилова, изузетног академ
ског н:ивоа.5 

Неоспорно је да је највећи утицај на српске 
ђаке имао професор Ханзен, што се нарочито 
одразило на њихово поимање византијског 

стила као дела опште традиције романтичног 
историзма тога доба, јер у европским градите
љским круговима , и у самој Србији није, у ве
ликој ме~и, било познато српско градитељско 
наслеђе. 4 Основне информације су пружала 
дотадашња проучавања Франца Мертенса ко
ји је, после истраживања на терену током 
1844. г. и 1847. г" у Берлину, објавио студију о 
српској средњовековној архитектури , и Дими
трија Аврамовића, који је, нешто касније, у 
Србији објавио резултате cвojIIx истраживања 
српск!IХ средњовековних старина на Светој 
Гори.)5 Недовољно познавање властитог на
слеђа утицало је да српски ђаци упознају сред
њовековну, па и византијску, архитектуру, 
посредно, преко неоромантичарских реплика 

својих професора, што је код њих формирало 
еклектич:ко виђење византијског стила у коме 
је било и елемената осталих средњовековних 
стилова. Још непосреднији утицај на њихово 
стручно формирање вероватно је имала ре
конструкција Беча, тј. изградња Ринzа и 
бројних државних и друштвених зграда дуж 
њега, од којих су многе биле дело њихових 
професора и образац прочишћене академске 
архитектуре, у распону од класичне, нео

хелею1стичке, неоренесансне и необарокне, 

до неоромантичне, неороманичке и неого

тичке архитектуре.56 
Поред наведених градитеља школованих у 

Бечу, међу архитектама према чијим су про

јектима грађена значајна државна здања у срп
ској престоници издвајао се Константин. А 
Јовановиh , школован на Високој техничкој 
школи у Цириху.57 Као градитељ који је имао 
приватни биро у Бечу, те био ученик и при
јатељ професора Готфрида Семпера,једноr од 
најзначајю1јих европских теоретичара ар
хитектуре, он је актimно учествовао у полеми
кама око изградње Ринiа.58 Следећи бечке 
узоре Јовановић је на грађевинама које је про
јектовао и изградио у српској престоници, 
посебно на палати Народне банке (1889), ост-
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варио обрасце изузетно пречишhене и складне 
академске неоренесансне архитектуре. Путем 
својих дела он је свакако снажно утицао на ос
тале српске градитеље, преносећи у српску 
средину архитектонско обликовање изузетних 

стилских вредности. 

Може се рећи да је у Србиј и током послед
ње две деценије века био присутан велики број 

· образованих градитеља српског порекла, који 

су. превасходно на Уметничкој академији у 
Бечу. стекли изузетно архитектонско обра
зовање и били упознати са актуелним европ
ским архитектонским стваралаштвом, кроз 

непосредну сарадњу са својим професорима на 
изради важних државних пројеката. Њихово 

присуство је свакако утицало да у српској ст
ручној јавности. још крајем шездесетих годи
на, сазри свест о неопходности реформе 

наставе архитектуре, јер је она на Техничком 
факултету Велике школе била заступљена у 
веома малом обиму, у оквиру осталих инжењ
ерских предмета. Све присутнија је била жеља 
да студенти у земљи добију што више неопход
них знања из области архитектонског облик

овања. те да се у настави знатно шире развије 

уметнички аспект градитељства. Тако је ар
хитекта Михаило Валтровић, који је, као 
државни питомац, студирао архитектуру у 

Карлсруеу, у Немачкој, и по повратку био ан
гажован у Министарству грађевина, 1869. г. из
нео своје примедбе на образовање будућих 
инжењера и архитеката у тексту " Неколико 
речи о ново.л{ уређењу 1аехничке школе на Ве
.rшкој и1колu беоzраgској".59 Он је сматрао да 
се по постојеhем школском програму "". неће 
образоваuщ сiПручни и научени љу9u, но ga ће 
се основати научењачкu ii.poлeifюpujaШ који 
he обманут 9обt1вено.лt йовељо.м мuслиШu gа је 
сва нужна .~ty знања йоирйuо, йа бuйit1 u zр9на 
йрейрека развитку йравоi знања". Валтровић 
је препоручивао да будуhи инжењери, осим 

. познавања гра9е и стилова, добију и неопходна 
знања из " вшие ар:шШекйl.уре", која се "." за-
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нима естетичким gелом архшuекйiуре". ", као 
и знања из области историје архитектуре, па и 
,"" 9pyzu.x 9веју yмeiiiнociiiu које архшuекйiури 
чесШо служе на украс њен, живойиса 11 

ликоресiiiва". ". Као градитељ који се форми
рао у периоду када су, посебно у Немачкој , 
оживљавале националне традиције, под утица-
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јем романтичарског покрета, он је желео да се 
на Великој utколи истражује и српско гради
тељско наслеђе." Техничка utкола .. . ",истицао 
је он, " ... йlреба 9а је колевка за свако iitex
нu•tкo знање и за умейlносйl; она Шреба у 9yuty 
9а уса9и клицу љубави й.рема свему ~шТtо је iiро

лазн.о, лей.о и узвишен.о... Треба усйеито 9а 
йogejcili.вyje на й.09изању таквих iрађевин.а 
које ће йойlйуније щ1zоварайlи условима зн.ања 
u умеiuносйiи но utйlo је йlо 90 9анас био 
случај." iUpeбa 9а насШави варварсйlвом й.ре
сечени йолеШ србскоi умеШничкоi 9уха, који 
већ й.очива й.еШ векова чекаују/ш на йробу9 ".00 

Из наведених ставова можемо закључити да се 

Валтровић залагао за померање тежшпта нас
таве са техничких на уметничке проблеме ар
хитектуре, те да студенти поред знања из 

инжењерских предмета, везаних за матери

јале, конструкције и статику, овладају и зна
њима из вuuie архиШекШуре, односно из 

архитектонског обликовања. Такође, он је 
желео да се превазиђе јаз који је српску ар
хитектуру делио од њене средњовековне 

традиције, како би се наставио пресечени кон

тинуитет градитељства и обновио национални 
израз у архитектури, који би заменио, до тада 
присутно, слеђење страних узора. 

Жеља да се унапреди настава на свим 

факултетима Велике школе и да на њима пре

дају најбољи стручњаци у појединим научним 
областима није сазрела само код појединих 
градитеља, већ и у државној управи. Законом 
донетим 1871. г. прописано је да наставници 
могу бити само они " ... који су свришли 
факулШеШ са врло9обрим усйехом или који су 
се 09ликовали својим књижевним йословима у 

сШруци за коју се tli.paжe".61 Две године кас
није, децембра 1873. г" усвојене су Измене и 
9ой.уне закона о Великој utколи, којима је, 
између осталог, било предвиђено да студенти 
Техничког факултета уче: Прийравно u.p
iUaњe, Наи.рШну iеомеШрију са iеомеШријским 

ирШањем, Практичну iеомеШрију са Шо-

йоiрафским L(рШањем, Механику и науку о 
машин.ама, Науку о zрађевини на суву, Науку о 
zрађевини на во9и и iрађењу й.уШова и Хем
uјску iuexнoлoiujy. Поред тога они су на Фило
зофском факулШеГйу слушали предавања из: 
Физике, Минералоzије са iеолоiијом, Хемије, 
Више майlемаШике и Хиiијене, а студенти свих 
факултета су учили и Француски језик.62 
Уочава се да је изучавање архитектуре , и даље, 
било само део опште наставе из техничких дис
циплина, али је значајно да се дотадашњи 
предмет Наука о iрађевини на суву и во9u 
поделио на два предмета, тако да се архитек

тонски аспект градитељства издвојио као по
себни предмет, обухватајући само iрађевине 
на сувј, без путева, железничких пруга и мос

това.6 Предмет је, вероватно, будући да је био 
једини предмет из ове области, морао обух
ватити целокупну материју везану за израду 
планова зграда различитих намена , њихову 

материјализацију и извођење. Ипак, мада зас
тупљена у малом обиму, архитектура је била 
значајна област у настави Техничког факулте
та, што потврђују Светосавски тематиъrведе
ни 1872. г" који су били из ове области. 

Мало је доступних података на основу 
којих се може осликати тадашња организација 
наставе на Великој школи, али се на основу 
појединих записа може закључити да је била 
присутна тежња да се конзервативни методи 

наставе превазиђу и замене модернијим. Тако 
је министар просвете септембра 1873. г. 
тражио од ректора да се заведе јединствени 
начин рада на предавањима и (колоквијалном) 
проверавању знања, како би се превазишла 

дотадашња неусаглашеност у методима и кри

теријумима . Стални проблем Велике школе 
био је и недостатак квалификованих наставни

ка за поједине области наставе, тако да се поје
дини предмети из наставног плана повремено 

нису предавали. Као што је већ наведено, ма
терију из области архитектуре је излагао 

Емилијан Јосимовић, остваривши значајан 
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континуитет, јер је овај предмет непрекидно 
предавао од 1859. г., прво под називом Грађан
ска архшТtекШура, а касније Грађевине на суву 
11 во9и односно Грађевине на суву. 

Преломни тренутак у развоју наставе из 
области архитектуре на Великој школи свака

ко је наступио 1875. г" када је за професора на 
предмету Наука о zрађевшш на суву ан
гажован архитекта Валтровић, јер је он био 

први наставник из ове области који је по обра

зовању био архитеь.'Та и који се већ раније јав
но залагао за реформу и унапређење наставе 
из ове области. Зато се може претпоставити да 
је он унео значајне новине у наставу, те да је, 
првенствено, његова заслуга да се арХ11-

тектура, постепено, осамостаљнвала у односу 

на остале математичке и техничхе предмете, 

ближе грађевинским инжењерима, и да је про

јектовање зграда, односно изра9а йланова, 
добило већи простор и значај у оквиру осталих 
градитељских тема. Сматра се да је Наука о 
zрађевшш на суву обухватала, осим базичних 

области градитељства, односно проучавања 

rpabe и грађевинсКIIХ конструкција, са ста
тиком, и функционалне. стилске и естетске 
проблеме обликовања. Она је давала извесну 
синтезу материје, од грађевинсю1х конструк

ц~~а и материјала, преко израде планова 
грађевина различитих намена, до њиховог ар

хитектонског облиховања у духу тада присут

них стилова. Мада се може nретпостави.1'11 да је 
структура предмета остала веома слична Јоси

мовиhевој Грађанској архиiйекLТtури, која је 
такође садржала све ове аспекте, предмет је, 
вероватно, у духу Валтровић.евих залагања, 
био знатно продубљенији, те да је садржао и 
материју нз развоја архитектуре и стилова, као 
и пр11каз развоја српске средњовековне ар

хитектуре 11 уметности. О самом карактеру 
наставе архитектуре неке наговештаје нам 

пружају и задаци Светосавских iiie.иama, у 
оквиру којих је 1879. г" према замисли проф. 
Валтровића, требало да се исnројектује " ... 
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зzpaga за йолуz11.шшз11ју са четири разре9а. са 
станом за 911peкiltopa и школскоz йосл ужшТtе

ља ... ipaguвo, тесан ка.~tен и немалmерисана 
t(uiљa." •·. Радје подразумевао пзраду плана ос
новне зграде са бројним детаљима архитек
тонских елемената, као што су "". йојас, 

9овраШник, gойрозорник, банак и иокла". ", 
као и"". йре9рачун 11 oiiuc." ".У задатку је наз
начен и стил зграде - "". 9анас уйоmребље1t11 
ренесанс ... ", који је био уобичајени стил за 
образовне установе у европској академској ар
хитектури тог периода. Тако. мада нам није 
познат сам садржај предмета, из наведеног за
датка можемо закључити да је основни ~џ~љ, 
између осталог. био да се студенти оспособе да 
у пракси самостално проЈеКТУЈ~ и изводе 

зграде разлwштих јавних намена. 5 

У складу са залагањем за оживљавање на
ционалног средњовековног наслеђа проф. 
Валтровић је, заједно са архитектом Драгути
ном Милугинови.hем66, у то време запосленим 
у Министарству грађевина, седамдесетих год-
11на , започео рад на изучавању споменика срп

ске средњовековне архитектуре, истражујуliи 

манастире на југу тадашње Србије. Значајан, 
не само едукапmан, утицај на српске rрадИ1'е
ље и на целокупну јавност, свакако је имала из
ложба архитектонских снимака и копија фре
сака српских средњовековних манастира, коју 
су приредили на Великој школи. у Капетан
Миuпшом здању. 1875. r.67 Такође је важно 
навести: да се проф. Валтровић истицао и као 
један од првих критичара уметности у Србији 
и даје био један од покрета ча теоретског миш
љења о српском градитељству.68 Он и архитек
та Милутиновић били су зачетници научяоис
траживачкоr рада на проучавању градитељ

ског наслеђа, у оквиру Српског ученог дру

штва (чији су чланови били од 1870. г.). а кас
није 11 у окви8у наставе архитектуре на Ве
ликој школи.6 

Касније измене и допуне закона о Велихој 
школи КОЈе су уследиле почетком осамдесетих 
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година нису битно мењале већ установљени 
положај наставе архитектуре на Техннчко1t1 

факулtТlеШу, где су се изучавали: Прийравно 
u.piliaњe, НацрiUна ieoмei«puja с ieoшйip-

11jcкll.1t ~t.рй.iањем, Вшаа 11 нижа iео9езија с 1uо

Гюl.рафским 11.рШање.~~ Теоријска механика, 
Наука о .маишна.ма, Наука о iрађевшш на Гttлу, 
Наука о iрађевш1и на во9и 11 Наука о iрађењу 
.~юсй.iова и 1Тtунела. Студенти су са колегама са 
Природно-математи'iКог одсека Филозоф
ског фа1'.гултета похађали и: Физику, Ac
tltpoнo.мlljy с щй"lеоролоiијол!, Геолоiију с 

йалеотТtолоiијом, Минералоiију 11 iеоiнозију, 
Хе.1шју и хемијску iliexнoлoiujy, Вшиу .мilieм
ai/iuкy 11 Јавну xuiujeнy. У једној од уредби из 
тог времена било је истакнуто да су наставн11-
ц11 дужни да припреме за штампу материју из 

предмета за које су бирани.70 
Може се претпоставити да је проф. Вал

тровић. током рада на предмету Наука о 

iраЬевшш на суву (йiлу), студентима преносно 
знање стечено на немачким школама, те да се 

трудио да настава буде на mшоу европских по

литехника и других теХНИЧЈ....'ИХ школа, на који

ма се поред осталих техничких дисциплина 

изучавала и архитектура. Значајнија промена 
је настуmша 1882. г. када је, захваљујући њего
вом раду на истраживању споменика културе, 

поред већ постојеће KmТtegpe за архийlекйiуру, 
основана и Кай.iе9ра за археолоlију. чији јс 
руководилац био. Вероватно се од тада у нас
таву. у већој мери. уводи изучавање властитог 

наслеђа. што је свакако уТЈщало на постепено 
јављање тежњ11 ка стварању националног 

срйско-вцзанй.iијскоz сй.iи.10. све присутнијеr у 
стручној јавности. Сматра се да је наставом из 
Apxeoлoiuje, између осталог, било обухваћено 
проучавање српске средњовековне уметности 

и арх~1тектуре, као дела наставе из развоја ви
зантијске архитектуре.71 

Како се, у свом каснијем раду, проф. Вал
тровић превасходно посветио истраживању н~
ционалне средњовековне архитектуре и развоју 

наставе нз археологије, предавања из области 
архитектуре је, од 1882. године. преузео ар
хитекта Милутиновић. Нови професор ар
хитектуре. који је своје образовање стекао на 
немачким школама , на Академији ( Ge11e1·be 
inslitut imd Bauakademi) у Берлину (1860-61. r.), у 
Минхену (1862-63. г.) и на Пошттехници у 
Калсруеу (до 1866. г.), је наговестио долазак 
нове генерације градитеља, школованих у овим 
центрима, и већи улщај тадашње немаtrке ар
хитектуре. Као и бројни будући наставници Ве
лике школе, он је у Србију дошао као архитекта 
изузетно богатог академског образовања, које 
је било веома широко искоришћено током ње
говог деловања у државној служби. на разно
врсним арх1rгектонсю1м, инжењерскнм и 

урбанистичким пројектима. У његовој личнос
ти био је остварен драгоцен спој изузетног гра
дитеља. који се бавио практичним стручню.1 
радом као архитекта Министарства грађевина, 
и преданог високообразовнног наставника, који 

је знатно обогатио педагошки и научни рад на 
Великој школп. ВероваТЈю је његовом заслугом 
материја неопходна образовању будућих ар
хитеката знатно проширена новим темама. та

ко да је обухватала проблеме из ниже и више 
архиiйекйiуре. У то време под нижом архшТtек

й.iуро.м се подразумевало проучавање конструк

тивних аспеката rрад1ттељства: науке о lрађи, 
науке о lрађевинској конс!Тtруюшји u ciliatТt1щ11, 
док се као аиша архшнекшура изучавало 

йројекШовање јавних u йривайiних. зipaga и 11ау
/{а о сiliш10вшю. која је. поред осталих историј
ских стилова, вероватно, обухватала и визан

ТИЈСКИ стил, односно српско средњовековно 

градитељство. Међутим. у наставним планови-. . . 
ма из овог периода ПОЈавЉУЈе се само Један пред-

мет - Архшuекйiура, који је вероватно обу
хватао све ове специфичне, констру1mmне, 
пројектантске и стилске, аспекте архитектон
ског обликовања.72 

Крајем осамдесетих година на Техничком 
факултету је ангажован још један архитекта -
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Милан Капетановић, који је после завршеног 
Техничког факултета Велике школе у Београ
ду. као стипендиста Министарства грађевина, 
наставио студије архитектуре на Техничкој ви
сокој школи у Минхену. По повраТ"-'У у Србију, 
он је, једно време, радио као приватни архитек

та, да би 1888. r. био примљен за редовног щю
фесора на предмету Наи.рГii.на zеомеШрија.13 

У истом периоду, 1888-89. г" Технички 
факултет се издвојио из опште заједюще Ви
соке школе, те је самостално бирао своје 
cтapellllme и предлагао избор наставника. 
Постојали су посебни кабинети за поједине 
предмете, а за наставу архитектуре то су били 

кабинети за архшliекй'i.уру, нaitpiiiнy zeo.иeiLip

ujy и u.piliaњe. Из прегледа предавања на Тех
ничком факултету за школску 1988/89. г. види 
се да је било укупно 26 предмета. У првој годи
ю1 похађали су се: Нижа мaiiieмamuкa, Неор
zанска хемuја, Орwнска хемија, НаирШна 
zeo.мetТtpuja, Наука о iрађи и Прийре.мно ttp
iuaњe; у другој години: Вши.а .маШемаiйика, 
ФllЗuка, Нижа :Zeogeзuja, Хе.мијска Шехнолоzи
ја, Мuнералоiија са йеi'йроzрафијо.м и :Zeoлo:Zu
jo.м, Јавна хиzијена, Тойо:Zрафско и.рйiање и 
Прий.ремно u.pLiiaњe. Након ових припремю1х 
предмета током завршене две године су се 

изучавали: Нижа Z.eogeзuja, Виию Z.eogeзuja, 
Теоријска А1еханика, Наука о машинама, Еле
менi'йи zрафичке сШаШ.ике, Грађење gрвених и 
кашних мосйlова, ХиgроШехн.ика са хиgрау
ликоАt, Астрономија, Меi'йеоролоiија, Наука 
о zрађењу железница, йуШова и Шунела, 
Грађење zвозgенu.х мocili.oвa и Apxuiiieктypa. 
И поред све видне утопљености у различите 

дисциплине природних наука архитектонско 

обликовање је било једна од најзначајнијих 
области Техничког факултета, што потврђује 
обим његове заступљености у насгавном про

граму. АрхиLИектура је била један од два пред
мета који су се похађали током две школске 
године, кроз четири семестра, а имала је, у сва
ком семестру, по 3 часа предавања и 4 часа 
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вежбања недељно.74 Уочава се да мада још 
увек није било остварено осамостаљивање по
себних научних области на Техничком факул
тету, ипак су учињею1 први кораци ка 

постепеном продубљивању и раслојавању нас
тавне материје и јаснијем д11фере1щирању по
јединих научних обласги, чиме су зачети 
будуhи самостални одсеци. 

Вероватно је наведею1 већи обим наставе 
из области архитектуре уТЈщао да се покрене 
размишљање о ангажовању још једног профе
сора, који би предавао материју из ниже ap
xшlieкLiiype, али се сам проф. Милутиновић 
томе успротивио, сматрајући да његов"". йро
zра.41 iipegaвaњa иелокуйне apxmlieкйlype 

(нuже и више) ll нужно ciiipyчнo и.рШање йоiU

йуно йо9мuрује йоiUребе наставе на Тех
ничкож факулШ.еLИу". ''. Ипак, када је следеће. 
1889. године, поново покренуто питање отва
рања конкурса ради избора професора за нову 

катедру, која би се бавила темама везаним за 
грађевинске конструкције, проф. Милути
новић је дао позитивно мишљење, наглашава
јући да је током дугогодишњег развијања 

наставе архитектуре ,"" и.иао у ви9у само јеg
нако важну йракШ.ичну йоiUребу i'ii.eмeљнoia 
изучавања како zрађевuнско-технuчкоz 9ела 
архшuекiйуре, који је је9нако нужан бу9ућеАt 
архитекти t1 инжењеру, тако и њеноz умеilt

ничкоl. 9ела1 који је само архиt"йектu 

йоiliребан". ". Он је увиђао да се предмет до те 
мере развио да је,"" веh створио мozyhнociii 11 

изазвао йойiребу 9а zрађевинско-tТtехнички 
9ео ApxuiUeкiiiype gва тру9беника засебно 

йреgају". ". Из тог разлога је подржао предлог 
да се отвори нова катедра за,"" iрађевинско
tuехнички geo АрхиШ.екiйуре, йоg 1tменом: Нау
ка о zрађевинској консШрукL(uји". ", која би се 
одвојила од дотадашње КаШе9ре архитек

Шуре. Тако би се грађевинске конструкције и 
статика изучавали у оквиру новог предмета 

Науке о iрађевински"м консШруки.ијама, а про-. . 
Јектовање Јавних и приватних зграда и ар-
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хитектонски стилови у оквиру постојећег 
предмета Apxuiueкiuypa.15 

Када су створени финансијски услови за 
отварање нове катедре, за наставника је изаб
ран архитекта Андра Стевановић, који је 1890. 
г. постао редовни професор ТехниLЈКог факул

тета на предмету Наука о iрађевинским кон
сШ.рукLLијама18, док је један део материје из 
конструктивне области, у оквиру предмета 

Наука о if ађи, и даље предавао проф. Милу
тиновић.7 Из приступне беседе проф. Стева
новића, са темом У меitiносШ и архиГиекШ.ура, 
(објављене 1891. г. у Срйском йlехничком лuc
iuy) можемо закључити да су његову пажњу, 
мада је предавао конструктивне предмете, 
заокупљали и естетско-обликовни проблеми 
архитектуре.78 Попут професора Валтровића 
и Милутиновића и он се одликовао изузетним 

познавањем српске средњовековне архитек

туре, те се залагао за обнову националне 

традиције. Следећи њихов научни рад на ис
траживању градитељског наслеђа проф. Сте
вановић је истраживао манастире на Косову, а 
резултате свога рада је објавио у студији CiU
apa срйска црквена архиШек~uура и њен значај 
(у Срйском књижевном zласнику).19 Посебно 
треба истаћи да је он био један од првих нас
тавника који су поникли у српским техничким 

школама , тј. на Техничком факултету Велике 
школе. Као и већина тадашњих градитеља, он 
је по завршетку техничких студија радио као 
инжењер у државној служби, али је 1883. г" као 
државни стипендиста, уnућен ради даљег уса
вршавања на Политехнику у Берлин. Тако је 
он, после професора Милутиновића, био сле
дећи наставник Велике школе кроз чије ће се 
образовање и деловање у струци и науци нас

тавити утицај берлинске Политехнике на гра
дитељство и образовање у Србији, који је био 
веома видан током последње деценије 19. и 
прве деценије 20. века. 

На даљи развој српске архитектуре од 
посебног значаја је било присуство изузетних 

познавалаца националне архитектуре у висо

кошколској настави из ове области, које је до
принело да се национално наслеђе третира 
равноправно са осталим историјским стилови

ма, о чему сведочи задатак са СвеШосавскоi 
ШемаШ.а из 1890. r. ,којијеза тему имао "". йро
јека~u јеgне йравославне йарохијске и,ркве која 
може йримийlи 5-600 верних". сйi.ил визанШ.иј
ски или класични."". Елаборат је требало да 
садржи основе и пресеке (у размери 1:100), 
бојене фасаде (у размери 1:50), "." наирШ йа
Шоса og различиiuоi бојаgисаноi .м.ра.мора". ", 
неки архитектонски или конструктивни детаљ 

(у размери 1:20) и "". јеgан кртuак мемоар који 
ойравgава yйoi'iipeбy LLЗвесноi маШеријала или 
избор уйоШребљених консШрукшtја 11 об
јашњује замисао која је йpojeкiuaнiua руко

во9и.ла у њеiовим комйозииијама". ".80 
Можемо закључити да је деловање про

фесора Валтровпћа , Милутиновића, Капе

тановића и Стевановића који су, по свом 
образовању били архитекти, било пресудно за 
даље унапређење и продубљивање наставе ар
хитектуре на београдској Великој школи, тако 
да се она у великој мери приближила европ
ском нивоу, што Је свакако утицало и на 

промене у духовној сфери српског градите

љства. Стране градитеље и Србе из Аустро
угарске у последњој деценији века заменила је 
генерација младих градитеља, који су били 
рођени у Србији, где су стекли своја прва ст
ручна знања на Техничком факултету Велике 

школе у Београду. Међутим, како је овај 
факултет, и поред знатног проширења обима 
наставе из области архитектуре, пружао 
претежно инжењерско образовање, јер је 
школовао грађевинаре општег типа који нису 
били спремни за пројектовања и обликовање 

сложенијих стилских грађевина, млади гра
дитељи су, ради продубљивања знања из про
јектовања и архитектонског обликовања, 
одлазили у развијене европске центре, пре
васходно на немачке школе у Минхену, 
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Карлсруеу и Берлину, најчешће као државни 
шrrо\ЩИ. Тако је ова генерација градитеља, 

школована на немачким школама, чији су 
први представници били Милуrиновић, Капет
ановић и Стевановић, била заслужна за на
пуштање утицаја бе~1ке архитектонске школе, 

оличене у претходној генерацији градитеља, 
архитектама Илюmу, Ивачковићу и Живано

виl1у. Такође је деловањем професора Валтро
вића 11 Милутиновића. којн су у наставу 
архитектуре унели проучавање властитог 

средњовековног наслеђа и упознали јавност са 
богатим српск11\1 архитеh'Тонсюш наслеђем, 
остварена превага изворне домаће архитек
тонске традиције над утицајем хаюеновскс 
бс1 1ке школе. Више нису преуз11мани европски 
академски обрасци византијске ар.хшектуре, 
која је најчешће коришћена у комбннац11ј11 са 
осталим средњовековним стиловима, веh су се 

градитељи млађе генерације трудили да знат
но верније пренесу"." канонс1ш f ух и нашу ар
хшТiеюuонску i'йра9шшју". ".8 Тако су 
припремљени услови за јачање утицаја нацио
налне архитектуре што је, у наредном пери
оду. довело до формирања тзв. срйско
в11занйl11јскоi сi'йила. 

Значајне промене у организацији поје
Дlfних факултета Велике школе 11 проширење 

наставе нз појединих техничких области на Те
хничком факултету створили су. крајем века. 

услове да се он подели на посебне одсеке. У 
почетку, према једном предлогу из 1895. г., 
размишљало се о делимичној реорганизацији 
наставе, тако што би постојали одређени 

заједн11чки предмети за све студенте, и из
вестан број посебних предмета, на трећој и 
четвртој годШiи, за оне који су желели да ус
авршавају поједине специјалистичке области. 
Студенти архитектуре би, као посебне пред
мете, слушали: Персй.екГй.иву (у V семестру), 
Грађевинску сШилисШику (у V-VI семестру), 
ГрађевLtнске консiu.руки.ије (у VI семестру), 
Пројек~Тювање зzpaga (у VII семестру) , Орна-
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щнйiско itpiliaњe (у VU семестру), В11затТtщс-
1ш ci"iiltл (у Vll-VШ семестру). Про1екtТtовање 
јавних zрађевLtна (у УШ семестру) и ГраЬење 
йреgрачуна за зzра9е (у VШ семестру). Такође 
је било предвиђено да се они ослободе по
хађања низа општих техничких предмета који 
нису неопходни будућим архитектама (Ме!Тtе
оролоzије, Грађење mу11ела 11 • .иociiloвa, 
Грађење gрумова и жељезтнш, П ројек!Тtовшье 
xugpoйlexнllкe п Израgе йре9рачуна за ш1жењ
ерске грађевине). Сматрано је да би на тај 
начин архитекте добиле 3натно више спец11-
Јалистичког знања из арх1rгектонског облик

овања, што би их разликовало од осталих 

инжењера грађев1шско-техничк11х струка. 
Међутим. вероватно 11з ф11нанснјских разлога. 
наведеюt предлог юче остварен. већ Је само 
прихваћена идеја о по~ебп поделе Технпчког 
факултета на одсеке.х 

Најзначајнија промена у настав11 архтrrек

туре у Србији наступила је од 6. јануара 1897. г. 
када је Технички факултет, поред осталих, до
био и посебан АрхшuеюТюнски 09сек, са кога 
је почетком новог века изашла прва генераци 
ја дома!шх архитеката. У новој Уреgбо о yc
LТtpojcLТtвy Велике ишоле наводи се да је за
датак Техничког факултета "". ga стручно 
сйредtа 1Тtехничаре за све t7iехн11чке zране, 9а 

сй.редtа насmавнике за техничке школе 11 9а 

шири 1Тiехни•1ке науке и техничку кулШуру"." 

кроз наставу на zрађевинско-11нжењерском, 
архийlекiПонском и мшштско-tТtехничко.Аt 09-
секу.83 Значајно је истаћи, да је између оста
лих, установљена и збирка архитекtТtонскш; 

мо9ела u и.рtТtежа, која је служила практично
стручном оспособљавању будућих архитеката, 

и да је за првог старешину одсека био изабран 
проф. Милутиновић, који је ту дужност обав
љао до смрти, 1900. г. 

Према новом наставном плану на Тех
ничком факултету је било укупно 46 предмета, 
разврстаних на йрий.ремне йре9.щйlе, који су се 
слушали у прва четири семестра, и стручне 
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йреgмеШе, у завршним семестрима. Архитек
тонски одсек је, судећи према наставном про
граму. требало да следи сличне одсеке на 
средњоевропским техничким школама , однос

но немачким Политехникама, те се може прет
поставити да су управо из њихових планова 

преузете области и предмети које су студенти 
београдског Архитектонског одсека похађали 
током Liетири године. Будуће архитекте су, за

једно са осталим студентима Техничко?. фа-
1.:улi'йеiUа, имали низ општих предмета: Вшиу 

лшiUeмaiiiuкy, НанрiUну 7.еошtТtрију (са вежба
њем), Геоgезију (са iПойоiрафским цртањем), 
Механику, Науку о еласй'iuчносйlи, Граlјевин
ске л1ашине, Грејање и веi'йрење и Граlјевинску 

х11zијену, односно осам техничких предмета 

неопходних, превасходно, будућим грађевин
ским инжењерима. Поред тога, на свом одсеку, 

су имали једанаест специјализованих предме
та: Прttйрелtно цртање, Орнаменmско и.р-
1Тtање, Техничко црШање, Основе zраlјевшшр
сlТtва са йројекi"йовањелt, Познавање ipalje, 
Персй.ек~Тшву, Иci"iiopujy yщiuнociuu, Архи

тектонске облике (са вежбањем), Византијс
ки cilittЛ (са вежбањем), ПројеюТювање зipaga 
(са вежбањем) и Граlјење йреgрачуна зipaga 

(са вежбањем), у оквиру којих је, сада већ у 
знатно већем обиму, излагана материја неоп
ходна будућим архитектима.~ 

Очито је да је настава везана за архитек

тонско обликовање овом реформом постала 
знатно комплекснија, јер не само да је пројек
товање свих врста зграда, Јавних и приватних, 

добило већу важност, већ се осим проучавања 
саме функције зграде водило рачуна о обради 
пројекта (цртежу), решавању конструктивних 
аспеката зграде кроз приказ конструкције и 
материјала, и о спољашњој и унутрашњој 
стилској декоративној обради. Уочава се да је 
већина предмета служила основној сврси да се 
студенти оспособе да самостално пројектују и 
изведу различите врсте грађевина. Осим пред
мета Основи ipaljeвuнapciiiвa са й.ројекШо-

вање.м и Пројекi'йовање зipaga, који су 
првенствено били пројектантски предмети , 

овладавању умећем архитектонског облик
овања посебно је доприносило проучавање 

Apxuiiieкiuoнcкux облика и Визан1uијски 
ciiiuл, чије је тежиште било на обликовању 

спољашњег и унутрашњег изгледа простора. 

За упознавање с конструктивним аспектима 
градитељства и будуће бављење градите
љском праксом од посебне важности било је 

Познавање 7.palje и увођење предмета ГраЬење 
йреgрачуна зipaga. Такође је за образовање 

будућих архитеката било значајно и изучава
ње Иciltopuje уме!UносtЋ11. 

Да би стекли високошколску диплому 
студенти су били дужни да полажу йолуzо-

9шиње, й.рийремне и аuручне исй.шuе пред 

испитном комисијом на крају друге, односно 
четврте године студија. Студенти сва три одсе
ка су за йрийремни исйшu полагали: 811и1у 

мaiiieмatТtuкy, Hau.piuнy zеомеmрију и Механи
ку (писмено и усмено), Основе инжењерских 
к.онсtТtрук.иија и Графосi"йоiuику (писмено), те 
Геоgезију, Физику, Познавање 2pal)e и Основе 
iраlјевшшрсiПва (усмено ).85 Посебна пажња 
била је посвећена класиqној стилској настави, 
не само кроз теоретске предмете, већ и кроз 
пројектовање зграда у различитим истор
ијским стиловима. Тако су се на сШручном 
gий.лолtеком pagy јављали задаци да се 
испројектује јавна или приватна зграда у 
одређеном стилу, ренесансу или наиионалном 
стилу, јер се поред проучавања европски,'< ис
торијских стилова знатно развило и изучавање 
српске средњовековне архитектуре. Дипломс
ки пројекти су рађени у размери 1:100, а по
себна пажња је посвећивана, поред 
функционалног и конструктивног решења 
простора, спољашњем и унутрашњем облик

овању зграде, као и самом цртежу. Изузетна 
пажња била је усредсређена на орнаментику и 

декорацију, те су осим спољашњих изгледа 

приказивани и унутрашњи пресеци у крупнијој 
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размери (1:50), као и акварелисани изгледи ен
теријера. 

Како су овом реформом наставе били зна
тно измењени концепти и називи дотадашњих 

предмета, а уведени су и нови, било је неопход
но да се изврlllИ прерасподела наставе међу 

већ постојећим наставницима и прими из
вестан број нових. У односу на релативно мали 
број некадашњих предмета која су се ближе 
тицала будућих архитеката, као што су били 
ApxuШeкiitypa и Наука о iрађи. после усвајања 
новог наставног плана било је чак једанаест 
специфичних архитектонских предмета. 

Може се претпоставити да је проф. Милути
новић, који је раније предавао АрхтТtеюТtуру и 
Познавање iрађе, преузео наставу из Основа 

iрађевинарсШва са йројеюТювањел~, Визан
йiијскоi сйiила и Познавање zрађе, а да је 
проф. Капетановић предавао Наир!Тtну ieo
.лteiilpujy, као и раније и, нови предмет, Пер
сйекШиву. Проф. Стевановић је вероватно 

предавао само на Грађевинско.м 09секу, јер се 
предмет Грађевинске консШрукtшје више није 
изучавао на Архитектонском одсеку. 

Нови наставници су бирани из редова гене
рације младих архитеката који су се после 
студија на Техничком факултету усавршавали 

на немачким школама, а по повратку у земљу 

се углавном запошљавали у Министарству 
грађевина. Како су они и даље радили као 

инжењери Muнuci'йapciii.вa iрађевина, на Ве
ликој t.uкoлu су бирани за хонорарне профе
соре (у рангу ванредних професора). За три 
веома значајна предмета: ПројекtИовање зzра-
9а, Познавање iрађе и Грађење й.ре9рачуна 
примљен је 1898. г. архитекта Драгутин Ј. 
Ђорђевић. Он је још током студија показао 
изузетну надареност те 3е после две године 

школовања на Техничком факултету био 
упућен, као стипендиста Министарства 
грађевина, да настави студије на немачким 
техничким школама у Карлсруеу и Минхену.86 
У исто време за професора на предмету Ар-

15U 

хшТtекi'iiонски облиии је изабран архитекта 
Никола Несторовић. 7 За разmrку од 
Ђорђевића, он није после дипломирања на Те
хничком факултету и запошљавања у Мини
старству грађевина (на пословима у 
ПожареваtLКОМ округу), добио државну сти
пендију за даље усавршавање у иностранству. 

Ипак, Несторовић је успео да, после добијања 
плаћеног одсуства, ymtшe Политехнику у Бер

лину. Прийре.мно и Орна.лtенiUско upiUaњe 
предавао је сликар Петар Ранусиновић, Тех
н11чко ti.pйinњe инж. Јосиф Ковачевић, са 

ГраЬевинскоi 09сека, а Исi'йорију yмeiuнociliu 
професор са Филозофског факултета.88 

Из досада наведеног јасно се уочава да је 
крајем века у настави из области архпте~сrуре 
на београдском Техничком факултету знатно 
веhи значај добила материја која је обm1кова
ла будуће архитекте - пројектовање раз
личитих врста зграда, јавних и приватних, 
односно решавање функционалног аспекта 
зграде, и стилско обликовање њене спо
љашњости, односно решавање композици3е и 

стилске обраде фасада и ентеријера. За раз
лику од претходног периода, када су сви аспе

кти архитектонског обликовања изучавани у 

оквиру једног општег предмета, који се бавио 

питањима из ниже и више архиiйекШуре, после 

оснивања самосталног одсека поједини про
фесори су се специјализовали за одређене 
области архитектонског обликовања. Такође 
3е важно уочити да, за разлику од старих про

фесора Валтровића, Милутиновића и Сте
вановића, млади наставници Несторовић и 
Ђорђевић нису били заинтересовани за ис
траживање српске средњовековне архитек

туре, нити су у својим делима следили идеје о 
тражењу националног стила. Они су своје 
грађевине, превасходно, обликовали у духу та
дашњих европских архитектонских стилова, а 

веома брзо су прихватили и, у свој академски 
приступ стилској архитектури унели, елемен
те модерне архитектуре на прелазу у нови век. 



НАСГАВА АРХИТЕКТУРЕ НА ВИШИМ И ВИСОКОШКОЛСКИМ УСГАНОВАМА . 

Свакако је овакав приступ архитектонском 
обликовању морао имати значајан утицај и ва 
формирање ставова њихових студената о мес

ту националног наслеђа у тада савременој ар
хитектури. 

Да је настава из архитектонског пројек
товања знатно узнапредовала види се из зада

така које су студенти добијали на испитима, 
тако да су од њих тражени пројекти за веома 

разнолике архитектонске програме: ,,". йро
јектТi за бањску зiра9у за забаву йосейiилаи.а 
бање, йројекаiй за је9ан нов•1шш заво9 у већој 
вароиш". " и сл. Било је и задатака из познава
ња византијске архитектуре, тако да је 1899. r. 
требало"". йо9ић11йравославну11.ркву у визан
LТiијско.м сйi11лу йроизвољне величине."". Исте 

године на стручном диruюмском испиту из . . . 
про1ектовања зграда пр~ектована 1е "среска 

куhа са канцеларија.ма". Мада је релативно 
мали број студената похађао наставу архитек
туре (шк.1898/99. г. на трећу годину уписано је 
пет студената, а шх. 1899/1900. r. само два сту
дента на трећој и седам на четвртој години), за 
српску архитектонску праксу је значајно да је 
до краја века ишколована прва генерација ар
хитеката са Архитектонског одсека Тех
н11чког факултета, а међу њима и прва жена 
архитекта, Јелисавета Начић.')() 

Већ је истакнуто да су наставници Ар· 
хитектонског одсека Техничког факултета 
Велике школе имали дипломе неког од европ
ских универзитета, које су, углавном, студира
ли као државни стипендисти. Држава је 
чинила велике напоре да у иностранству шко

л ује дилло~е или талентоване студенте Ве
лике школе.9 То показује и податак да је само 
1888. r. додељено 15 стипендија за школовање 
на различитим европским универзитет~rма, а 

питомци су били стипендисти појединих мини
старстава. Постојала је и могућност да се умес
то стипендије добије одсуство и да се питомци 
школују од плате, коју су и даље добијали. Пре 
доделе ст~mенДЈ~а Академски савет је достав-

љао спискове упражњених места или научних 

области које нису заступљене на Великој шко
ли, за које је потребно школовати кадрове. Та
ко је 1884. r. било неопходно школовање 31 
стручњака из разних области, док је 1888. г. 
исказана потреба за стручњацима из само 9 
научних области. О укупном броју стипендија 
одлучивало је МинисШарсШво йросвеШе, које 
је распис1mало конкурс, али је избор стипенд
иста био препуштен факултетима. Место сту
дирања је одређивао Академски савет Велике 
школе, на предлог професора,јер су они најбо
ље познавали иностране факултете и могли су 

да препоруче оне који задовољавају одређене 
услове и потребе за поједиmrм кадровима. 
Један од услова је био да су будуhи питомци 
завршили факултет са добрим успехом, што је 
била гаранција да ће наставити успешно сту
дирање и у иностранству. У изузетним случаје
вима стипендије су добијали и свршени 

гимназијалци и студенти који су показали 
изузетну надареност и успех током дота

дашњег школовања. Стипендисти су се обаве
зивали да ће по завршетку усавршавања 
радити одређени број година у државној 
служби, а током студија су слали исцрпне и 
опширне извештаје о свом напретку у учењу, 
потврде о положеним исп11Тима, изводе од

слушаних предавања и коришћене литера
туре.92 Највећи број стипендиста је студирао 
на немачким школама, вероватно због 

познавања овог језика, мада је, у целини, сти
пендијама било заступљено 23 универзитета, у 
пет различитих држава. Српски питомци су 
студирали на седам немачких универзитета и 

на немачким високим техничким школама, ко

је нису биле у саставу универзитета. Чест је 
био случај да студенти током студија мењају 
универзитете, у чему је и била предност не
мачких школа, јер су пружале могућност неог
раниченог мењања места студирања. 

Интересантан је податак да су се скоро сви 

професори београдског Техничко?. факулi"йе· 
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та усавршавали на немачким школама, што 

је, када су у питању архитекте, вероватно бно 
резултат утицаја проф. Милутиновића, јер су, 
као и он, Политехнику у Бершrну завршили 
проф. Стевановић (1883-90. г.) и проф. Нес
торовић (1893 96. r.).Заразликуодњих,проф. 
Ђорђевиh је похађао Техничку високу школу у 
Карлсруеу (1888-92. г.), док је проф. Капет
ановић био минхенски ђак. 

Већ је напоменуто да су наставници Ар
хитектонског одсека, током последње де

ценије века, били веома присутни и у 
архитектонској пракси, јер су као 1rnжењери 

Министарства грађевина пројектовали 11 

изградили велики број значајних грађевЮiа. 
Тако су они не само кроз педагошки рад са 
будућим граwrrељима, веh и кроз властита де
ла уnщали на обликовање српске архнтектуре 

с краја века. Поред њих у Србији је деловао и 
један број младих гgадитеља, као што су били 
Димитрије Т. Леко93, Милан Антонови.ћ94 и 
Данило ВладисављевиЋ,95 који су, иако рођени 
у Србији, своје средње и високо образовање 
стекли у иностранству, на швајцарским шко
лама, у Цириху и Винтертуру, и немачким, у 

Ахену и Минхену. Може се рећи да српске гра
дитеље, који су своју професионалну каријеру 
започели пред крај 19. века и развили је у пе
риоду до Првог светског рата, сем сличног 
образовања, везаног за немачке високе школе 

у Берлину, Минехену, Ахену и Калрлсруеу п 
швајцарске школе у Цириху и Винтертуру, 
повезује и то што су се превасходно залагали 
за слободније схваћену академску класичну 
архитектуру, у којој су били видни утицаји 

француске мо9ерне geкopaiiluвuciiiuчкe ap
xшueюliype (нарочито после Париске изложбе 
1900. г.), немачко:Z jy:Zeн.g сйlила и ayciiipujcкe 
cetLecuje. 

Крај деветнаестог века карактерише и 
знатно веhа присуrност критичке и теоријске 
мисли у области архитектуре, тако да је у 
Срйском iiiехничколt лuciily (који се појавио 
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као двоброј за јануар/фебруар 1890. г.) штам
пан веhи број критичких и теоријских распра
ва. Може се реhи да долази до извесног 
усмеравања токова. тада владајућих, схватања 
архитектуре 11 стилског обл11ковања путем јав
не крrm1ке. У текстовима је углавном преов
ладавало залагање за обнову српске 

средњовековне трад1щије у оквиру срйско-ви
затТiијс/\оi ci:Uuлa, под утицајем нових стил

ских кретања у европској архитектури, где су 
модерни архитектонски облици потнскнвали 
академски приступ архитектури у духу истор

ијских стилова. Поред тога, у Срйско.н iUех
ничко,н лисiйу објављивани су и текстови кој11 

су се бавили практичним проблемима грађев
инарства. Тако је, у наставцима, 1895. г. пуб

ликован Уйуi'й за йројеюuовање зipaga. с 
немачким стандардима за све врсте грађевин

ских радова и конструкција, који су са не
ма'[КОгпревеm1 архитекта Милорад Рувидиh96 

и инжењер Јосиф Ковачевиh. Значајно је на
поменути и да је у марту исте године основано 
У9ружење срйски.х инжењера, чиме је ост
варен покушај Е. Јосимовића да 1868. г. фор
мира Технuчку 9руж11ну.1Ј1 

Развој наставе на АрхшТtекШонском 

оgсеку Техничко?. факулlУtеiТю йоче!Тtко.м 20. 
века 

Почетком новог века архитектонско об

ликовање у Србији било је под утицајем, веh 
поменутих. нових стилских тенденцИЈа КОЈе су 

означиле прекид са дотадашњим 'Шрстим пра

вилима приликом пројектовања појединих 
врста грађевина. Ипак, бечка ce1{ecuja1 минхен
ски jyieн.g ciliuл и француска geкopaйluвuc
zuu'tKa архшuеюТtура су углавном коришћени 
само површински, на нивоу декоративне 

обраде архитектонских елемената, и нису 

знача1юче променили класиqну структур~ 

грађевине, осим код пар изузетних примера. 
За овај период карактериСТИ'IНО је и јачање 
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тежње ка обнови националног наслеђа, у виду 
срйско-визаюТшјскоz сiйи.лаt које је, такође. 
исказано само површински.~ У uсто време, 
паралелно са новим стилским тенденцијама, 
ствара се и нешто слободније конципирана, 
акаде~1ска архитектура са класичним ренесан

си.им и барокним елементима.НХ! Важно је 
поменути и прве примере примене нових ма

теријала, посебно армираног бетона, који су. 

такође, утицали иа ftнапређење тадашњег срп
ског градитељства. OI 

Нови век донео је даље усавршавање нас
таве на Техничком факултету Велике школе. 
Новом уредбом, донетом септембра 1900. r" 
било је предвиђено да студенти похађају 52 
предмета , од којих су се поједини слушали на 
Филозофском факултету (Физика, Хе.иија, 
Геолоzија и сл.). Новина је била да су се студен
ти приликом уписа опредељивали за одсеке, с 

тим што су прве две године, и даље. биле зајед

ничке за све одсеке. Поједини предмети које су 
похађали полазници АрхшuеюТiонскоz оgсека 
добили су нове називе, тако да се почетком ве

ка јављају предмети: Наука о zрађев11нској 

1'онсtТiруюшји (уместо Основа грађевинарст
ва). Енниклой.еgија .машинсi"iiва (уместо 
Грађевинских машина), Oiiшйia iueopuja 
\'1tteiПнociUu (уместо Историје уметности), Ви
заюuијски ciТiuл са йројекiйовање.м (уместо 
Византијског стила са вежбањем) 11 Пројекiiю
вање јавних и йриваiйнuх зipaga (уместо Про
јектовања зграда). Уведена су и четири, веома 
значајна, кова предмета: Историја архиiйек-
1Тtуре, ОрнамеюТшка, Пројектовање йољо
йривреgних зzpaga и Укра1иавање 
(gекорисање) јавних и йриваШних з?.раgа, који 
су, уз старе nредметеАрхиLТtекiйо11скоi оgсека: 
Прийре.ино, ОрнаменШско и Техничхо и.рйlа
ње, ПерсйекtТшву, Познавање iрађе, Грађење 
iipegpaчyнa з?.раgа и Архиi"йекiliонске облике, 
знатно обогатили наставу. 

Студенти Техничког факултета су полага
ли йрuйремни и стручни gийломскu исйиШ, 

после друге и четврте године. За йрийремнu 
исйийi слушаоци свих одсека заједно су пола
гали опште предмете: Вшиу .майlемаШику, Ha
t(piiiнy zeoмeiii.pujy, Механику (писмено и 
усмено); ГрафосtТiаШ11ку, Основе zрађевин
скuх консtТtруюшја (писмено); Геоgезију, 
Физику, Познавање iрађе и Основе ipaђeвu-
1tapciliвa (усмено). Слушаоци Архитектонског 
одсека су пре полагања 11спита предавали 

графичке радове из: Прийре.111юz, Тойоiраф
скоz 11 Техн11•1коz u,piiiaњa, Hau.piTme zеощШр
ије, Графостаmике и Основа zрађевинских 
конс!Uрукиија. Пре полагања стручног дип
ломског испита будуhе архитекте су предавале 
пројекат за приватну или јавну грађевину у ре
несансном стилу, пројекат за цркву у визан

тијском стилу и цртеже пз класичних стилова 
(пет листова), орнаментике и декорације 
(четири цртежа) и перспектаве Gедав цртеж). 
Они су такође полагали: Науку о eлaciuuчнoc
iiiu u њену йримену и Грађевинске консzТiрук
LLије 11 (писмено и усмено); ПројекLТiовање 
јавних zрађевина ренесанса, ПројекШовање 
zрађевина у вllЗанi/iијском стилу и Персйек
Гйиву (писмено); и Историју apxшueкiliype, 
Историју ушйiнос1Тш. Науку о zрејању 11 ве
tТtрењу, Грађевинску хиzијену, Науку о 
сi'йиловима и Грађевинске .маишне (усмено). 
На cilipy•1нo.м gийломском uciiuiuy будуће ар
хитекте су из области пројектовања зграда 
радиле планове зграда јавних намена, на прим
ер: поштанско-телеграфску зграду (1900), 
зграду за нижу гимназију (1901), оиштинску 
куhу (1903) и сл. 1 n2 Почетком овог века за но
вог старешину Архитектонског одсека, после 

смрти проф. МилiЈ:иновиhа, именован је 
проф. Капетановић. оз 

Из наведеног наставног програма може се 
закључити да је почетком новог миленијума 

пројектанска група предмета знатно ојачала, 
јер су као посебни предмети уведени Пројек
товање јавних и йрива~:Uни.х зzра9а и Пројек

товање йољойривре9них зzра9а. Поред тога, 
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посебан предмет - ВLtЗанШијски сШил са йро
јекШовањем био је посвећен пројектовању 
црквених грађевина, тако да су се међу испит
ш1м задацима јављали разноврсни пројекти: за 
покрајинске сеоске цркве (1900), за надгробне 
капеле са гробющом (1901. и 1905), за звоник 
од тесаног камена за варошке цркве (1904) и 
сл. Како је у архитектонској пракси, код из
градње јавних и пр~mатних зграда, корюuhена 
широка лепеза стилова, од класичних ан

тичких lf ренесансних, преко средњовековних, 

до модерних, за будуће пројектанте је посебно 
био значајан предмет Украиювање (gеко
рисање) 1авн11х и йpuвailiNLIX зipaga. И мада је 
тежиште наставе, вероватно, било на функ
ционалним и стилским проблемима архитек
тонског обликовања, није била запостављена 

ни материјализација простора. тако да је у нас
таву Архитектонског одсека поново уведена 
Наука о 'iрађевинској консLТtрукzщји, коју је 
проф. Стевановић на Техничком факултету 
предавао од 1890. r. , а, као и рани~, изучавало 
се и Грађење йреgрачуна iipaga.1 

Овај период обележавају и промене у нас
тави које су наступиле после смрти проф. Ми
лутиновића. Из наставног програма за 
школску 1902103. r. сазнајемо да је проф. Ка
петановић предавао Hau.p1Tmy zeoмeiiipиjy, 
ПерйсекШиву и Пројектовање зiра9а; проф. 
Стевановић Науку о 'iрађевuнск~tм кон
с~uрукцијаЈ.ю (са специјалним делом); проф. 
Ђорђевић ПројеюТtовање зipaga, Грађење йре-
9рачуна и Науку о iрађи; проф. Несторовић 
АрхшТtекйЈ.онске облике и Орнаментику , ~ 
учитељ Ранусивовић Прийремно upiUaњe. 10) 
Како у наставном плану није наз на чено ко је 
предавао предмет визаmУшјски ciituл са йро

јекiйовањем може се претпоставити да овог 
предмета, једно време, није било у настави. 106 

Проблем наставе из визант1*коr стила 
разрешен је тек 1903. г. када је архитекта 
Милорад Рувидић, инжењер Министарства 
грађевина, постављен за хонорарног професо-
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ра на предметима ИсШорија apxuLТleкiUype и 
Византијски сти.л са йројекiuовањеЈ.t щжа
ва.107 Као и његови претходници, он је, после 
студија на Техничком факултету у Београду, 
своје знање усавршавао на Политехници у 
Берлину, али се није бавио истраживањем на
ционалног градитељског наслеђа и визан
тијске архитектуре, тако да је његов избор 
изазвао негативне реакције у јавности. што у 
великој мери потврђује значај који је, у то 

А . Ј. СТЕВАНОВИЋ 

О ЗАВЕТНОЈ МИСЛИ СВ. САВЕ 

ГОRОР 

О СВ. САВИ 1908. ГQД. У У НИIН:РЗИТЕТУ 

Хмига је шшамоаха о шрошkу uишче6у, а uрздаје се 

у kорисш )(ола Cpackux Сесшара 

БЕОГРА Д 

UГf\\ltlAIIO \ lrlT\~t1.\l'IU1t "..\O<' IПHJt' щ,1•\ЏНШ~ 

.... ·111i.: " •. 1,:\ ' ·"" ~ Ј . 1 r., . ... 

19011. 

Сл. 5 - Насло11на страна говора проф. Андре Стсuанооиhа 
11згоuорсног \<х18. г. о Сн. Cau11 на Ун11перзитсту. 

Fig. 5- litle page of the speech of Prof. Andra Stevanovic, delivered 
at University ЈП 1908 оп celebration iп honor of St. Sava. 
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време, придаван националној архитектури.108 

Ипак, током првих година новог века на студи

јама архитектуре је, и даље, било релативно 
мало студената, само осам, али је међу њима 
био један будући значајни градитељ - Момир 
Коруновић и један будући наставник А&хитек
тонског одсека- Светозар Јовановић. 

После оснивања Универзшuета, 1905.г" 
Технички факултет је и даље имао одсеке за 
грађевинске инжењере, машинске инжењере 
и архитекте. Старешина Архитектонског од

сека био је проф. Андра Стевановић. 110 За ра
злику од 1900. г. када је на овом одсеку било 23 
предмета, после нове реформе наставе овај 
број се увећао на 38. Од старих предмета 
задржани су: Мател~атика (пре Виша матем
атика), Haцpili.нa ieoмei'iipuja, Персйекl"'й.ива, 
Прийредто и.рi"йање, Техничко црi"йање, Орна
менй'iно upzuaњe, Механика, Грађевинска cilia
iliuкa (пре Науке о еластичности), Наука о 
iрађи (пре Познавање грађе), Грађевинске 
ко11сmрукиије (пре Наука о грађевинској кон
струкцији), Граf;ев11нске мтиине (пре Енцик
лопедија машинства), Грађевинска хиiије1щ 
Грејање и йровеmравање, Пре9рачун за tt.З
вршење зipaga (пре Грађење предрачуна згра
да), Пројек~Тювање йривре9них зiра9а (пре 
Пројектовање пољопривредних зграда), Ис
торија уметности (пре Општа теорија умет
ности), Исiйорија apxшueкiii.ype, Визанiйијска 
архшТtекi'йура (пре Византијски стил са пројек
товањем цркава). Декорисање бојама (пре 
Украшавање јавних и приватних зграда) и Ор
нпменL"йика. Од појединих предмета настала су 
два: од Геодезије са топографским цртањем 
Гео9езија и Тойоiрафско ирШање, а од Пројек
товања јавних и приватних зграда Пројек
товање јавних зiра9а и Пројектовање 
йриватни.х зzра9а. Значајно је повећан број 
општих предмета, тако да су уведени: Физика, 
Графичка ctliaili.uкa, Геолоiија, Енииклойе911-
јп 11нжењерсШва, Основи елекШроШехнике и 
Texнuttкa а9мин11сШраиија. Конструктивна 

група предмета је проширена са: Гвоз9еним 
кровови.ма и Консй'iрук1шјама 09 арлшрпн.оi 
беШона. Ликовно образовање је допуњено са: 
ЦрШањем фиiура, Акварелисањем и Мо
gеловањем. Уместо општих пројектантских 
предмета АрхшТtекШонски обл~щ11 и Про
јекiй.овање зграда јављају се АрхиШекiliонски 
йроблеми и Наука о сiй11Лови.ма, а по први пут 
се самостално појављује настава из урбанизма. 
у облику предмета Уређење вароши. 

Знатно увећање броја предмета није у ве
ликој мери утицало на повећање броја нас
тавника Архитектонског одсека. Избор је 
потврђен редовном професору Андри Сте
вановићу (за ГраЬевинске консtТlруюшје / 11 /!), 
ванредном професору Николи Несторовићу 
(за Науку о сШиловима, Пројекi'йовање й.ри
ваШних зzра9п и Пројектовање йривреgнuх 
зzpaga), ванредном професору Драгупmу 
Ђорђевиhу11 (за Пројекiйовање јавних зiра-
9а, Пре9рачун за извршење зzра9а и Науку о 
iрађи), ванредном професору Милораду Руви
дић у (за Историју архшТtекiuуре, Вuзанiii.ијску 
архиШекШуру и Архиiiiекйlонске йроблеме) , 
инж. Јосифу Ковачевићу (за Техничко ирL"йање 
и Тойоzрафско и.рi'й.ање) и учитељу вештина 
Петру Ранусинови.ћу (за Прийремно ирШање, 
ОрнаменtТLСко ~Шање, Акварелисање и Цр
йiање фиiура). 1 Као нови наставници прим
љени су: архитекта Бранко Таназевић, за 

доцента на предметима Уређење вароищ Де

корисање бо~ама, Орнаментика и Мо9елова
ње (1905)11 и архитекта Министарства 
грађевина Петар Бајаловић, за доцента на 
предмету Наи.рШна iеомеШрија и Персйекiй.и
ва (1907).114 Они су били немачки ђаци; Та
назевић се усавршавао у Минхену, а Бајаловић 
је, као државни стипендиста, студирао на Тех
ничкој високој школи у Карлсруеу. Остале 
предмете предавали су наставници са друmх 

одсека. Тако је доцент Филозофскоi факулШе
Ша Влада Петковић предавао Историју умеiU
носiйи, а инжењер Миленко Турудић, редовШI 
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професор Машинско?. 09сека, Гвозgене кро
вове.115 

Из наведеног прегледа видимо да су 

ручних предмета. Тако су се у nрвом и другом 
семестру у~шли Орна.лtеюТtско и.рmање и Тех

н1111ко и.рйiање. У треhем семестру бнло је Ак-

Сл. n 1 l о•tстю\ ftзrpaдњi: згране Т1:хн11 1 1Ј..1>г факу11л:та Ун11111.:rж1ст~ у Б~:огр<щу. освсhсњс 1см~:л.а. 
Fig. 6 - B~ginning 01· cons1ruc1ion of th.: building oПechnical Facull) of BclgraJc Universil), consecrauo11 of Гoundation. 

одређею1 професори предавали предмете из 
разл11читих области, и пројектанске и кон
структивне и теоријске, што потврђује свес
траност њиховог образовања и интересовања. 
Тако је проф. Ђорђевић предавао ПројеюТю
вање јавних zрађевшщ Науку о zрађи 11 Прав
љење йре9рачуна, а доц. Таназевиh Уређење 
вароши, ОрнамеюТtику и Декора~шје бојал1а. 

Значајно је истаtш да је конструктивне пред
мете. Грађевинске конструкције Ји 1! дугн низ 
година. од 1890. до 1914, предавао проф. Сте
вановић, чиме је остварен изузетно дуг конти
нуитет у настави из ове области. 116 

Што се саме структуре наставе тиче, за
пажа се да су почетне године студија биле 

предвиђене за разне врсте цртања које су 
припремале студенте за каснију наставу из ст-
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варелисање, док је Цртање фиiура (по 
гипсаном моделу) било заступљено у четвр
том и петом семестру. 117 

Конструктивни проблбш слушали су се од 

трећег семестра у оквиру Науке о iрађи и 
ГраЬев11нск11х конструкција Ј. Грађевинске 
консйiруюшје 1 биле су и у четвртом семестру. 
а у петом Граf)евшк1'е консtТtруюшје 11 (специ

јални Јо..')'рс) . Грађевинска статика је изучава
на у шестом семестру. 

Пројектантски и стилски предмети су се 
похађали на вишим годинама. Студенти су у 
петом семестру похађали ПројекГйовање йри

ваtИН1L'( зzpaga 11 Орнашнйi11ку, а у шестом се
местру Пројекiii.овање йривре911их зzра9а и 
Орнаментику. У седмом и осмом семестру 
били су: ПројеюТювање јавних зiра9а, Пре-
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9рачун за извршење архшuекiUонски.х zрађев
шю 11 Декортшје боја.иа, уз додатне часове 
вежбања из АрхшТiеюТiонских йроблема, у за-

КОЈИ се полагао после четврте године, они су 

предавали графичке радове из Графuчl{е ciiia
cТiuкe и Гвоз9ених кровова; пројекте из Основа 

С1. 7 - Проф. Др<1гу111н Ъоrђсв11h ( ссд11 у nр1юм р.:ду. у срсд11Н11) C<t студ~:нтlt\1~ Т схнн•11шг ф<ii. у.~тста. 
Љ~ nroф. Ђuрђсв11hа (на ClllЩll лево) CCДll М11лан Злоковнh. будуh11 nptiфccop UIIOГ факултета. 

Fig. 7 - РгоГ. Dragutin Dordevic (sitting in thc first ro\v in the middle) \vilh students ofТechnical Faculty. 
Next 10 Prof. Dordevic (in 1he piclure on the lell) sits Mila11 Zlokovic, future proЉssor of'this Faculty. 

вршном осмом семестру. Урбанистичка проб
лематика била је заступљена у оквиру 
предмета Уређење вароши. у петом семест
ру. 11х 

Као и у претходном периоду, после друге 
године студент11 су полагали йрийре.мн11 ис

йшТi. у оквиру кога су израђивали графичке 
радове из: Hau.pLLiнe zеомеШрије, Персйекili11-
ве, Графичке ct7iauшкe, Грађев11нск11х кoн
ciii.pyкtlиja, Техничко?., Тойоiрафскоz и 
Орнаменiliскоz ир~Тюња, Акварелисања и Нау
ке о cLLiuлoв1tмa, те полагали МаШемайlику, 
HaupiTmy zеомеШрију, Гео9езију, Техничку .м.е
хан11ку, Грађевинске консйlруки.ије, Грађевин
ске машине, Науку о zрађи и Науку о 
с!Uиловима. За сiuручни gий.ло.мски исйиiй, 

eлeкilipolliexнuкe (унутрашње инсталације), 
Јавних зzра9а, Привре9н~а зzра9а и Визан
йiијске архитеюuуре, као и листове са темама 

из Архи~uек~Тtонских йроблема, Орнаментике, 

Декорашtје и Црiйања фиiура. Сам испит сас
ТОЈаО се из израде дипломског рада и полагања 

испита пред комисијом. Дийложкu pag је 

могао бити или из Пројектовања јавн1а зzра-

9а или из Визаmuијске архиiйекШуре, што 
потврђује зна ч:ај којн се придавао националној 
архитектури, те да су европска и национална 

архитектура имале равноправан третман. Ра
дови су били веома обимни и осим основних 
прилога, цртаних тушем и акварелисаних (у 
размери 1:100) садржаля су и декоративни пре
сек (најчешће у размери 1:50). Теме су биле 
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разноврсне и ком:nлексне, тако да су (од 1909. 
до 1912. г.) рађени пројекти: йозоришн.е з'iра9е 
за 650-700 йосеi:Љ~лаи,а (са 9ве 'iалери.је), зipage 
музеја (мон.уменiliа.лноz караюТtера), зipage за 
мuннс1Тtарство йpocвeiii.e u и.рквене йослове, 
зzpage за варошку кућу, з'ipage за ~uр'iовачку 
акаgемију, gома умеiiiничко'i gpyiuiltвa (са 
gвораном за скуйове u 5-6 сала), школске 
з'ipage са gворанама за свечаности u iи.мнас
i/iику и сл. Из византијске архитектуре су. 
поред пројеката за градске и сеоске цркве, 
рађени и пројекти за црквене зграде друrих на
мена, тако да је један од задатака био пројекат 
за ейархијску зipagy у срйско-вllЗанtТiuјсколt 
cйi1tлr, са вла911чuн11.м gворо.и н gуховншt су-
90.11.1 ~ 

У годинама које су претходиле Првом 
светском рату бшю је само мањих промена у 

наставном програму и саставу наставни.ка Ар

хитектонског одсека Техничког факултета. 

Нови предмет, Технолоiију ipaguвa, предавао 
је доцент Душан Томић, а Бетон и армирани 
бетон, који је уведен од 1911. r., инжењер 
Ђорђе Мијовић, са Грађевинског оgсека. који 
је предавао и предмет Гвозgени крововu после 
проф. Турудића. За доцента на предмету Ис
LТiорнја y.шiliнocilitt, који су до тада предавали 

професори са Филозофског факулtТtеШа, 
1913. г. је изабран архитекта и сликар Бранко 
Поповиh. 120 

Током првих година новог века објављене 
су бројне публикације: уџбеюп< Пољойрив
реgне зzpage проф. Несторовића (издање Мин
истарства привреде. 1901) и скрипта (од 1907. 
до 1914. r.) проф. СгевановиЈ;а за Грађевинске 
коисiП.рукније, проф. Ђорђевића за Науку о 
zрађи, проф. Несторовића за Науку о с~uилов
ш~а и Приватне зipage, проф. Таназевића за 
Уређење zpagoвa и проф. Бајаловпћа за Ha
Ltpiiiнy zeoмempujy. Наставници су објављива
ли и бројне стручне чланке у часопсима. Тако 
је проф. Таназевић, продуживши научно-ис
тражива qки рад СВОЈИХ претходника на 
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проучавању градитељског наслеђа, поред 
црквених грађевина проучавао и народно гра-. . 
дитељство, те Је, осим приказа и студија у 

Срйском Шехничко.м лuciUy, као што су 
Heualto о грађењу сеосюа школа (1908) и 
Срйска архиГiiекШура, њено обнављање u њена 
йримена на Ltрквене Lt Профане zрађевине 
(1909), основао и збирку народне уметности. 
Такође је у наведеном часопису низ чланака, 
везанлх за конструктивне аспекте архитек

туре, објавио и проф. Турудиh, а проф. 
Несторовић је био аутор рада који се бавио хи
гијенским аспектима становања, под називом 
Влажни станови (1910). 121 

Уколико посматрамо развој наставе на 
Архитектонском одсеку Техничког факулте

та, од оснивања Универзитета до Првог свет
ског рата, можемо уоt~ити да су развијене и 
продубљене разноврсне дисциплине архитек

тонск~ струке, од пројектовања различитих 
врста Јавних и приватних зграда, преко поз

навања свих стилова, како европске архитек

туре исторнјсюЈХ стилова, тако и властитог 
средњовековног наслеђа, до познавања тех
нолопqе изградње, савремених грађевинсюЈХ 
материјала и конструкција. Захваљујући нас
тавницима који су поседовали свестрано 

знање, стечено на европским школама, и 

продубљено у пракси, током пројектовања 11 

изградње значајних државних п приватю1Х зда
ња, оствариван Је перманентан успон нивоа 

наставе, тако да је степен образовања младих 
стручњака, у великој мери, достигао европске 
ста~щарде. У циљу бољег праћења развоја 
струке, техничких и стилских промена у европ

ској архитектури, на АрхшТtекШонско.м оgсеку 
су стално развијани и допуњавани наставш1 
програм.и, тако да су диnломираm1 студенти 

били знатно спремнији за рад у пракси, те више 
није било неопходно њихово додатно школо
вање у страним школама. 

Тако је током једног века Србија прешла 
пут од младе, тек обновљене Кнежевине, у ко-
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јој су били ретки писмени људи, до Краљевине 
са бројним стручњацима из разних научних 

области, који су се школовали у земљи и уса

вршавали на иностраним школама. Док се у 
првим деценијама 19. века највише обра
зовање стицало на Лицеју, односно вишој шко
ли на којој се учило од свега по мало, у првој 
деценији 20. века земља је имала Универзитет, 
високообразовну научну установу с кабинети
ма, лабораторијама, збиркама и заводима. 
Током постепеног развоја наставе из друштве
них и природних наука, прво на Лицеју, а кас
није на Великој школи и Универзитету, 

полагано се осамостаљивало и усложњавало 

изучавање појединих специјалистичких 

научних области, међу којима се посебно изд
ваја архитектура, јер је она била једна од рет
ких које су биле присутне од самих зачетака 
више и високе школске наставе. У почетку 

кроз општеобразовну Грађанску apxuzueкiйy
py, у којој је било за сваког по нешто, преко 
11 Ниже" и 11 Buute" АрхиШекШуре, до посебног 
Архитектонског одсека, на коме су се, почет
ком новог миленијума, изучавали бројни про
јектантски, конструктивни, урбанистички и 
теоријски предмети. 
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од за•1стю1каДру1111uаа срйске слооесносtu11 и њспш прв11 сек
ретар. Оа 1842.110 1857. r. бно јс на•11:лн11к Полиш11ско-екон
ол1ско? 09ељења Пойе'l/1/UељсПiаа ону1uре1111х 9ела, у оюшру 
кога јс била и грађс1шнска служба. У главно~~ јс ра11ио на 
посло111ша око рсrулщијс 11арш1111, сађења дрворед<t 11 парко
ва. 1845. r. јс предавао MatUeAtaiUикy 11 ПракПi11•111у ieo.мe1up11· 
ју на Љтеју уместо рано Пf1СМ11Нулог Си.меона Пр11не (према 
запису 11стори 1 1<tра Ј. Миличсоиhа). В1щст11: А. Николић, 
Бtюiрафија АПiанасија Николиhа оерно caojoAt рукоА1 

най11сана, САНУ, Б~.:оград нт. В. Грујнh, Вmие образоаање 
у Срб11ј11, н. д., 249. 3. Манс11111i, Беоiра9ска архшuекiiiонска 
школа, н. }(" 619. Високошколска нaciiiaaa apx111ueюuype у 
Србији, н. д., 127. В. Анђус, Грађевинска техника на Љтеју, 
Н. Д" 264, 298, 299. 
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МИРЈАНА РОТЕР БЛАГОЈЕВИЋ 

Као npoфi:cor .• 1 1сrт•11шја" лщ111н.1; ес 11 Фp119p1ir М11рк
А11~лер. 811д1;п1 : В11соко111колска нact7i11oa аршt7iеюйуре у Ср
бщi1, н. д .. 25. 95. 

li Што ес може 'Ј<tкљу•1ити ю n11сма КОЈИМ сс А. Н11кол11/1 
лш1щ1111а пређе у Cr611jy. Прс доласка он јс у Сомrюру ратю 
К<Ю :11.;МЛ.\IМср. ТС jl; ucroBilTHO ynra110 З<t 'fC Пt1СЛООС 11 ЛОЗl\аН 
у Cp!illjy 811111:-111: 811соко111холска 11ac1ilaoa apru11ieкtйype _\' 
Ср611111. н Jt" 15. 3 M<tю.:uнh. Бе01ра9сю1 арх111Тiек1Uонско 
111~·ола, 11.11 .• 620. 

7 811Дст11: Клас111щЈаА1 1<09 Срба, књ. 2. и . Jl., 32. 
н Из тскста на11ч1сноr 11rдае<1 1111)111 ес на јс јс11ан ннжсњ

ср нсh Љю ·Јаn11с111;н у 11rжаnн11ј служб11 В11дст11 : Д. ЂУr11h
Замол11. ГЈХ19111йеЉ11 Бео1ра90. н. д" 10. 

У В11Дсп1: В М. Тщ1111h. РаЈао1 Л1111е1а 11 Вел11ке 111колt. 
211. В Анђус. ГраЬtо11нска 1Тitх1111ка 1ш Л11t1е1у. 5-6. У тпср
тур11 ес јю1љају рют11111тн натуш1 щ:занн за r10111ву нас·пшс ар· 
ХIПСК 1yrc на llmtejy. 3 Манс1111h H!lllЩ\11 l\d jl; rсформа Лllltl'ja 
Љ1ли 11\41 r. 11 ю1 ЈС l'il}{<t уnслсна н;;спша 11з Грађанске ap
ш1lщ'1tiype. Вид1:т11: 3. Манс1111ћ. Бе011ю9ска архтТiекtilонска 
111кола, н. д .. 619. Такоt)с 11 В. Груј11h ОС.1сж11 да се 011а1 r1r~:д
ыст пrх:1џщ~ю од 1841. r. В1щ1;тн: В. Гrујиh. 811111е обраЈооа1ье 
у Cp6111i1, н. д., 209-210. У у1юду Ctio.11e1r1me 11рх1117iею7iонско1 
сјюкул1Гtеlйа Ym1at>pJ111iiet7ia у Беоiра9у прпф. Б. Нссюров11h 
нанод11 д<1 је Грађанска apx11t7ieкt7iypa у11сдсни у настану 1940. 
r. Он пр1,;111uстс~нљС1 да Jt: тнч nrх:11мст oliyx11aтcio 11 11зrаду пл
е11н•1н1 В11дсп1: Виrокошколска нас1и11а11 apx(l/Ul'кiiiypt') Cp-
611J1r. 5'.1. Б. Нссторош1h. Просаl'/Тlа у Србщи 11 Tmm111ш 
ф11кyл1i1 l't7i 1838-1941. рукопис. 

10 С'r1шон Пр111щ ( l!!Њ-1845) јс r1рсм11нуо 011 тубсrкуло
·Јо.: у 2'.1. год11ю1 ж1111т~. Прсюш110 јс Mmfle.чaru11кy 11 Грађа11· 
rку 11рх11111t>юйуру ( 1!\42-15). Нсмс~ пор11аю1~ noнaт;ii..ci кн ј1,; 
11ослс н.сГ11Rс с~1рп1 прсузсо нс~стаnу apXIП'l:KTypc. Пр1~ф . Б 
Њ.:стоrовиh на1ю1111 дс~ јс. до долас..:а ншюr Нё1станн11ка, nrсд
мо.:т прс11ащю А Нttк1>Л11h. В1щст11. Б. lkC'mpo11111i, 1/осr101щ 
llfдlllUPK/йo11cкe лr11rлr1 у Срб11111 XIX оека, Саоп1111'СЊ<1 2, Ин
с11пут ]!1аrхнн:ктуру11 уrr~анюам CrЉtjC. Бщ1rрад 19/i9. 50. 
811со1ш111колсК1111асйiаа11 apxmТieкt7iypt' )' Сџ6щ11. н. д" 59. Ис
юр11·1~r Ј M1iлиh1m11h 11с~1юд11 д<1 сс у акту о Н11ко.111hсоом 
111кта11л.сњу щщнњу само Mat7if.Armй11кa 11 ГР0.11е1ир111а. тс 
Пptn lll>C'l'ill!Љa )\CI СС rрађанска apxmi/eкttiypn једно ВрСМС Hl1Ji.: 
11р~.:дю1ала. В11дст11: 3. Мансrшh , Бео?раgска npxнllieкt7ioncкa 

11/KOЛll. Н. ](" /i19. 
11 Онај плс~н јс по•1со да ес сщ1<101>1111 у Jt:C1;H нете rод11н1;. 

Bндl;'l'lt. Р. Љушнh. 01} 81'1111кr 111ко11t goЛmttja. н. д" 17. 
12 В11111;"rи: 811соко111колска нact7iaoa aµxmТteкt7iype у Ср· 

611р1. н. д., 14. О тс:ми 111коло11ања српскнх студената ыало ЈС 
r111с~но, тщст11: Ј . М. M1tл11keв11h. Про11 iруйа срб11јанск11х 

c1I1v9e1111t7ia1 9ржпаm1х i1111uoмaiш 111колоопtшх у 1111oct7ipaнct7i

oy (1839-1842). Исп1r11јсю1 •1ac11n11c IX-X. Бсоrрад, 1\15'.1, 
363-37-1. 

1·1 Јан Неооле (IHl2-\903) јс nr1; до.1аскс~ у Србнју. no 
за11р111стку C1J]l11Ja, рс~дно на 11зrрадњ11 Ж1;Ј1сзни•1кс с1·ан1щс у 
Прагу. тс на 11зrра11њ11 пруге Пrаr-Брно (до 1845. r.). Нс1ю
л1111 11рофссионадн11 р<щ није довољно 11роу11сн 11 1~с11стљсн. 
111.:щ1 поущаню, понатака о томе к111с су cuc rрађешшс њсrо1ю 
11..:1111. щща llX јс IJt:fI0113THl1 бll\l IJCЛlllШ брt>Ј, у Ј(\:ЛОј ЗСМЉ11, јср 

ЈбU 

јс у држаuној службtt б1ю в11111с llJI ј1:днс 11сц..:н11јс. У Бt:оrраду 
су, прсма њс1щ111м прој1:ю1ша, 11зrрађснс зграде Во1не 
болн1111е (]846-49) 11АрГй11љер11јске111коле (око 1850). Вtщст11. 
Н. Њ.:С1·ор111111h, Грађеоине 11 а1Н111l1еюu11уБеоц)(llЈУ11ро111лоi 
ct7io11eh(I, Инсппуг за арх11тсктуrу и Уrбаниз~щ Сrбtф:, Бео
град 1972 (rх:принт из 1937), 33-34. Б. Hccroptш11h. lloc1101ш 
apx11t7ieкtТto11cкl' .1111сл11, н. д .. 511. Д. Ђуриh-Защ1щ1, Гpa9lllUl'
љ11 Беоzра9а, н. д .. 73-76. М Јо11аноннh, Теофил Хащт, 
"ха11зе1101ti11ка" 11 ХанЈmоо11 срПск11 у11е11шш, З6орн11к за л11к-
11внс умстнос1·11 Mal'IЩC сrпскс. књ. 21 (19!!5). Htlllll Сад. 3. 
811соко111колска traciuaoa щт1111/'кt/1уре у Србији. 11 11" К 

14 Акадс:м11ја јс н1кила пун н~шш Ака9е.1111ја Ја с1111-
карс1йоо, oajapciiloo, фор1й11фикащ1Јt, 111'/l(llt'кltl/la~ 11 ар
ш17iек1uуµу. и 1х:но11ана јс 1692. r. В1щ~.:т11. К A~1uroз11h-B. 
Pиcmli, Пр11л01 б11оiраф11јnАш rр11с1шх ушt7i1111кл \TIJ/ 11 XIX 
оека, 11.) ар111ае Ака9ещ1је л11коо1шr уА1е11111ос1й11 у Бе"у. 

Зборн11к llарtщног му"Јсја. кн.. 11 ( 195815\1). Бс11rрад 1 %0. 
39'.l-400. 

15 f,м11л111011 Јоси.маић (1Ь'23-IЬ'97) је рођ~.:н у С1ар11Ј 
MoлдatJll. у данашњој Румун11Ј11, као с11н оф111111рi11111јн1; rран11-
1џ:. Кrатко вrемс. по заоrшстку студ11ја 1845. г" PaJllIO јс H<t 
11зrрадњ11 npнi: мађаrске жслсзн1111кс пруге. Ис1·е године 
прещ1311 у Србију гдс јс 11за6ран за 11р1шрсмснur np1iфee1>pa 
Maiiie.мaru111<l' 11 М11хан11к/' на Ј/щ1Рју, на коме oCTdJ~ но 1852. г. 
Кil/lil 11(1СЛЮ11 за СТЗЛНОГП(1l~фt.:еорd у Aplli11љep11jcKOJ 11/КОЛ/1. 
Зii прсдм1:·1с Маиiе.чаiiшка. Mrram1кa 11 Ha11p1i111n ifQ.11ellipщ11 
Као хоноrаrн11 npnфccor Љще1а npcдi:ll\Щ) јс 0]1 185'.1. )\О 1 нм 
г. Ма1Тiелrа1i111ку ~1 Грађанску аµх111Гt11к/Тtуру. Bpal\<1 ес на Ве· 
1111ку 111колу, као рсдовн11 np1iфccor. 18ti9. r 11остај1:110 1S7K 
r. Ос1111 l'paђmtcћ'I' apx111Тil'Kltl)'/ll' прсдаnао ј~ на . '1111щу. 
11дн1кн1> Вел11ко1 111ко1111, и Меrт111ку (1859--62), Праюi111•1н_t 
?Роме111р111у ( 1859-62), Гtogro11п (1!!70-79). Ма111Р.11а11111к1• 11 

811111у .11111Тie.t1mU/1кy ( 1845-52. 11 1~59--63) 11 Ншц)11/11у ieoщllip
llJY (1!!70-74). 6110 ЈС rсктор Л111tl'}ll (1849-5()) 11 Вп111ке llLKOM 

(1!!74-75. 11 IIOfг-77). Обј@110 ј1; н11з уџfiсни..:сt. В11дст11: Д. 
Ђур11\;-Замоло, Гf)l19r117ieЉ11 Бео?раqа, н. д" fll-63. Б. Макси
мш111h, E.t111.mjn11 Јоаџюаи/1, Инсштутзи ctrxит~KTYrY 11 Уrбi1-
н11зам Crti11jo.:, Бcorra111%5.15. В. Гryj111i. 811111l'o6pt1Jo0t1њl' Ј 
Срб11111. н. д" 213. В. Анђус. Грађеоинска rТtехт1ка 11t1 Лmtl!/)'. 
н. д. 8. Гр11Ьео1111ск11 факу11ще11i (б11бл11оiраф11111), н. д" 76, 2М, 
298. 299. Њ: зна ес поуздано кана јс Ј11с11м01шh загю 11со с пре· 
давањнма 11з Гр(lђанске ap~murкtliype 11 да л11 Jt.: он б1ю лрои 
насгавн11к после С. Прице. Сам Јос1~мон11k jt.: забсд1:ж1111 на ЈС 
ов11ј nrх:дш:1· лрсдана11 ДI) 1851. r "".•tpeJ 011111е О1Ј Пе/// 
iogшta". ", llГI'<> зна1111. всрш1а 1·но, од 184/i. r. B1t/!L"п1: 3. 
Маневић, Беоiра9ска 11px1111it1<1uo11cкt1mкола,11. ](., til9. 

16 В1щст11: В. Груј11h, В111111' образооањl' у Србщ11, н. д" 
212-213. 

17 В. М. Te11шli. Разоо1 Л1111е1n 11 Ве1111ке школt. н. 11 .• 
2(}-30. 

lX В11дет11: М. Кош1р11!;, Осошu ноооi 90611 ЛХ оек, 
Yмet7iнoctli пп iiiлy ly'iocл11011jl', Бсоrрад-ЗаrрсСЈ-Мостар 
1\1Х2,32. Клас1щ11зщ1 ко9 С1Јб11, ~њ. 2. н.11., 32. 

19 Архrш Cpfi11jc Д. С" IX47-40. 11 1847-305 Навео Б. 
Њ:сторшн~h. Ap.tmiieкtuypa Србще у ,\]'( оrку, нс1~бј1111љсн 

рукош1с. Архrш САНУ (Истr111ск11 зб11rка. !ir. 14-110). 7'.1. 



НАСТАВА АРХИТЕКТУРЕ НА ВИШИМ И ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА". 

21' В1џџт1: Б. Гrујиh, Више обраЈооање у Србији, н. д .. 
249. 

11 Аrх1ш Cr!lиJc. Д. С. 1Н46--36. Навео Б. Hcc1·01юu11h. 
Ар.шiйекulура Србије. и. д., 77. 

22 В11дсп1 · В11соко/1/коска нactliooa apx111utк1uypt у Ср
бщ11. н. д" I 

23 В1щс·111; Б . Нсстороонh, Apxиiiitкiuypa Cpбrt/1', 77. 
Кмс111џ1ЗlL41 ко9 Срба, књ. 2, н. д" 33. Д. Тр11фунош1h-Ђ. 
Кнсжсшth, Проа ои111а ruexнrl'1кo ///кола у Беоiра9у. Го
д111r1њак rpa11a Београда, књ. XXIX (1982). 

24 Сазнаје ес 11з обавештења објаnљснt1r у Новинама 
•111111м111шuа бtoipa9cкoi, бр. 17 (1847), 129. Видети: Клости1· 
Jtl.11 коf Срба, књ. 2. н. д" ЗЈ 

~ В1тсn1: Вr1соко111колска нaciiiooa ap.tmueюuype у Ср· 
б11111. н. д .. 16. 

26 Б. Њ::сторовнh nод романтизмом подразумс11а период 
11д 185U. до l!Ш. r Видети: Б. Нсстов11h, Apxmill'кнiypa Ср611-
1е. 19. 3. Манс1111h сматра да романтиз<1м эапо•1ињс почсткnм 
111сздссст11х годин~ 11 да тrајс до краја ссдамдссст11х. Видети: 
3. Мансннh. Тfооија ср11ска арх11ГйеК1'йура, Срйско ар.шГйек
щvра 1900--1970, Мџ:ј сиuрсмснс ум1.'Тнnст11. Бс1н-rа11 1972. 
11. Д. Ђур11ћ-3с~~юл11. Грt19111uеЉ11 Бeolpoga, н д .. 11. Проф. 
М. Јо11<1нт111h щ:н ncr11011 од 1830. до 181!\Ј. r. д1.:ф11ни111е као 
f1tћ!<НН11'1арсК1111с-11!рЮач . Видст11; Иеtиор11ЈаМ у yмt'11iнoc1u11 
XIX оека. unn1н1·cњ;i XX-XXI (19!\8). Занод за за11гп1ту 
спнмсникii култур~; Србије. 278. Може re pch11, Дil ес с1ю1сн·п1 
r<~матн11•1арскс архи ruктyrc појављују у Београду нсh у кла
с1щ11с-1·11чком nер1юду, да ес разв11јају током nсдс~лtх годи
на, да fi11 СС nch кrајсм ILICЗJ\CC\.'TИX nој<11!11ЛС npnc граl)снИНС у 
11уху кт1си11нс нсорснссанснс архитектуре. Видети: М. ћт:р, 
Apx111TttюТtypa 1рађео1111а 1ао1111х нtlAleнa. н. д" 121).-14~ 

27 l!б 1. г. ЈС нзнр111сна рсt1рrан11зац11ја овог мин11сrарст-
11а 11 OHG ЈС ПtЩСЉСНО НИ Пt:Т одељења, ОД K()JllX јс 11стврто би
Јl() Одељење грађ1.:в11на В11дст11 : Иclllopщa Бto1pi19a. књ. 2. 
САНУ-Пrосnста, Б1.:оrрад 1974, 338. Б. Нсстt1ров11h, Ар
шПiекГйура Србще. 197. Најранији подаци о постојању Главне 
уираое zрађео1111а по·111чу 11з 1895. r. M11нi1c111apcliiao zраЬеои· 
иа фоrм~1рано јс 1863. г., а први м1111истар био ЈС, ЈЮ 1885. г .• 
Mr11111c1ilap оој1111. Фр<ЈНцуз, И11ол11Ю Mo119t'11. В1щст11: Н. 
Hcc-1·~11111h, Гјхфеош1r r1 apx111ul'к1Тt11, н. д" 54. 56. 

, Н Јоои110011/1 јс lli62. г. постао 11а•1слн111о. Арх11iliек-
11юнско1 09еље1Ы1 M11н11c/Uapc/iioa tрађео1111О. тс ес може 
пrстnоста1111л1 /!3 С\.:, Прt; Т\1Гil, м11жда 11 уса11р111еша11 у l\H11C
ТJMHCTll)' ./ К. P11c11mh Ј• продужио 111кол1111ањс на ПолшI1ех
""'U1 у Бс•1у. d 11}! 11!63-11!82. r. 6110 ЈС на•11:,1н111< М11н11с1Uар
с111оа tpaljeo11нn. В1111ст11; Н. H1.:cropo1111h, rрађеощrе 11 арх11-
шrюu11 39, 70. Д. Ђур11h-3амоло, Гра9тurљ11 Бrо?ра9а, 115. 
В11соко111колскt1 нас/Uао11 apxmueкruype у Ср611Ј11. 25. Поднткс 
н 1•С111111~м град1псљ11ма з<1пос.11:н11м у 11рж<1он1ш усr·сtиш~ама 

дсtЈУ проф. Н . 11 Б. l lt:cтopш111h, B11дL:"r11: Н . Hccтoro1mh, 
Граlјео1111е 11 архшuекrlш. н. л" 19, ЈЗ. 5~. 55. Б. Њ:cтoron11h, 
Ap.milieюuypa Cp611jt', н. д" 197-199 

-т Kal'a110 (Guseppe Cassano) jt: у CpfillJY дошао 1851. г. 11 у 
државној служб11 jt: Љю Д(l 1862. r. 3. Манениh сматра да јс он 
fi110 ауюр пројtЖТёl за зграду Позор111111Т10 11а Зt>лено..11 оею1у 
(са11у11ан јс цртеж осно111: 1111зrлсда). Његоно дсло јс nрnјскат 

за ТераЈUјску чесму. В1џџ."Г11: М. Колар11h, Осошu 11000? gоба, 
н. Ј!" 55. 3. Maнcn11h, Ноо11јо срйска арх111Тlекiйура, н. д" 9. Б. 
Максимоu11h, И9еје 11 c1uoopнoc1u урб11н11зма Беоiро9а 
1830-1941, Заnод З'1 зашппу сnомс1111к<1 културе грщ1а Бct1-
rpaдci Бсогр;v1 1983, 13. 

Зп Јооан (Јос11ф) Франм ес у 11ржавноЈ служби прво ЈЗI!· 
ља као 11нжсњер (од 1859. r.). а касНИЈС (186Н-65. г.) као ар
хитекта. Мсђуг1ш, нема доnољно података како бн се ближе 
освсттю њсrnв рад и уruрд11ло KOJll су објекти његово дело. 
Видети: Д. Ђуриh-3амоло, Гра9тuељ11 Беоiрара, н. д" 115. Б. 
Нсстороонh, Архтuекiйура Ср611је. н. д" 235. 

Koc1uo ШреПлоо11f1 (1836-1872), rођсн у Београду, биn јс 
немачког rюr1:кла. Као државн11 ст1шсндиС'Г"d студирао јс ар
хитс11."Г}'Ру у Минхену. По завршетку студнјн. 1861. r .. заш>е
лио с1: као 11ртач у Глаоној yiipao11 iрађеотт. Видt:ТИ' Д. 
Ђур11h-3амоло. Гро9тuеЉ11 Бl'oipa9a, Н. Ј!" 1 Ю-111. 

JL Б. Њ:сrоровиh, Apx111ut'Кluypa Србије, н. д" 197, 202. 
32 В. М. Тошиh, РОЈоој Л1111еја 11 81'л11кt' 111ком, н. д" 

2{1-21. 
33 Студснт11 Kl)jll су ес nпр1:дсл11т1 Јн учитељски поз1ш, 

ПОЈ1СЈI навс11ен11х предмет~. ф~ку.папшно су пnxal)a.~11 11 
nредмстс: 811111у ма1liе.мтuику, Праюu11•111у il'o.мeiUJlllJY. Ме· 
ro1111~ r1 Пе9а1оi11Ју. В. Анl)ус, Грађеоинска iйехн11ко, н. д" 7. 

· Прсмсt ш1111љсњу щюф. Б Њ:с1·оrош1Ј\а предмет је 
111iухuатсю матср11)у везану за науку 11 ЈГЈ>С!Ј!3Лtа 11 11зра11и м
<111ова. В11д\:'11t: 811соко111колско нac1liaaa архшuекiйуре у Ср
б11ј11, н. д. 59. Такође: Ј . Мили11с1111h, Разоој носПiао' 
архтuекщурl', н. д" 173. 3. Маневнh, Беоiра9ско архишек· 
Гйо11ска 111кола, н. д" 620. 

'~ Ф. Xp11c11ioo11h jt: 1855. r. щ>сгаnл.сн ~а сталног профе
сора м<1тсмат~1к~ На Љтеју ЈС пpt:дciuao Мшuе.моiйику н 
Праюu11•1н.1• leoмei//J111jy (1853-58. г.), као 11 Механ11ку 
(1855-57 r.). В1щt..'Т11 : Гра!;еоинск11 фaкyлlilelii (611блио· 
1раф11ј1'), 29!!, 76. Христови]\ се nом111ы: 1856. г као 'IЛЭН ко
миси1с коЈа ЈС t1спипшала темеље зtt Позор111111liе на Зеленом 
оенl(у. ВидL:"1'11 : 3. Маневиh, Ноо11ја сриска ар.ш1uеюuура. и. д" 
619-li20. Пр\)ф. Б. Hccropou11h nрсп1t~ста11ља да је њсrона 
заслуга (Јила да јс лицејска 611бл11т·ска примала •1асопис 

,,Zeitschrift Љr praklische Baukunst". В11дст11: 811сокоmколска 
настава apx11111tкiйypl' у Ср611ј11, н. д" 15. 

1/1 Пун наслов - Грађанска 11рх111uек1uу1ю 11?рађен,е11y-
1Uooa, 1/онщире•1е Јо у•1енике Љ11w1а. 1111 :111 соакоi 9pyioi, lioй
y.1ap11011щ111сао Е.1111т11ан Јос11.110011/1, 11рофесор.ч01Тlt'маiйике 
Уџосн11к ЈС 11\!al! 120 страна. 4 л11тограф11санс таблице. Он ЈС 
у шюм щ:р11011у објашю 11 друге уџбенике, од којих јс за 
будуhс uрх1псктс најзначајнији: Ocнoo1111a1tplii11e ieoмerup11JI' 
11 iiepr1iPК11111of, 11174. r. В11дст11: Б. Maкc1iмu1111h, Елшл1tја11 Јо
r11мов11f1. н д" 47. 811сокоmколска 11асuшо11 opxmueкiiiype у 
Cpбrtjrt, 11. Ј!., 114. Јос1t,ювиh, юrлспа. 1860. r. није пrсдавао 
Грађа11rку ap.шiiieкruypy. али jt: слсдсh' год11нс наставно. 
Осим Хр11сн1011h<1 11 Јnсимовиhн 011аЈ прt:дмст ј.:, uсро11атно, 
ЈСДНО 11рсм1: (1863. r.) nrсдавао 11 nрофщ>р Д11мшuр11је 
Henmf1. В11д1.т1: 811соко111колско насr//аоа ар.шГйеК1uуре у Ср
бщ11, н. д .. 15-16. 

37 Предлог рсконструщијс Јосимовић јс објаuио као: 
Објос11ет1је Пре9лоiа за реiул11сање ouoi gела оаро11111 Бео· 
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?paga 1шuо лежи у итuцу, са је9н11л1 лиГйоiрафисани.м Планом 
у раз.wер11 1:3000, Београд 1867. г. В11дсти: 3. Манс1шh, Бео
lраgска apxшueкflioнc/Cll 1икола, н. д" 621. Б. Максимон11I;, 
fдшлијан Јосш10011t1, н. д. 47-48. Б. Макси~ю11иk, Архтuек
ГПонска flieopиja Е.tтлијана Јосшюоиhа, Год11шњак Музеја 

гrада Београда. књ. 111 (1956), 285-301. В11сокошколска нас
Гйааа {Jfxmueкiuype у Срб11ј11, н. Ј(., 15-16. 106, 114. 

· Ј. N. Duraнd (1760-1834) јс од 1795. г. био лrофесор на 
Есо/е Ce111rale des Travaux PuЬ/ices. у Паrизу. Објавио јс нсло 
Precis des lespns d'Aarchitecture do1111ess а /'Ecole Po/ytechnique, 
1•0/ 1-2, код нас пrснсдсно и објаuљсно као: Диран, Прdлеg 
iipegaoaњa, Грађсшшска књига, Београд 1991. 

39 Пре оос реформе Држаоно.м савету је Пoйe'Lиiile
љciilao tipocoe1111ueн11ja 1857. г. предлагало ,,iiр11клаgн11је 

yciilpojc1uao" Љщеја. Школске 1857/58. г. на Љщсју јс било 40 
слу111алаца. Видети: В. М. То111иk, Разоој Лииеја 11 Велике 
1иколе1 Н. Д., 21. 

4( Ноnим зако11ш1 Велика школа јс изгубила део своје 
ау1·ономијс, јер ректор није в11111с биран међу •1лано1111ма Ака-
9ежкоi caaeiila, всk ra јс на лrедлог Минисiilра ГtросоеГПе 11 

1Lрквеи11х 9ела постанљао кнез указом. Видети: Високощкол
ска настава ар.шПlеюuуре у Србији, 59. В. Груј11k , Ви111е обра
зовање у Срб11ј11, н . }(., 253. В. Анђус. Грађеа1111ска ruехиика, н. 
д.11. 

41 У прве две године С'IЈЈ\СНТИ су уч11л11: ЕлеА1енГйарну 
.мmue.#atuикy, Елед1еmuе 9ескрийii1оане iеоме1uрије са 11рiUа

њел1, Физику, Ло?11ку, Франпуске класике и лmuepaiiiypy 11 
Хе.мију. Испити су били јавн1111 полагали су се на крају с11аког 
"течаја", у трајању 011 петнаест нана. Јавна прс11а11ања су 
}lpЖi!Лll пrофссор11 11 СУПЛСНТИ, али И акаДСМСКft }IOЦCHТll, /iсз 
•11шовн11чког звања. чија прспавања нису била обавезна. Сле
деће годннс, допуном закона, nмогуkсно јс и постављање 
хонорарних професора. Теш11•1ки факулiUеПl јс по свом ос
н1шању имао релативно маш1 бrој студената, тако па јс у 
прш1х пст година на њему д11пломирало само 18 студената. 
Видети: В. Анђус, Грађеm~нска iilехника, н. }(., 11. Восо
ко111колска насruава apxmueкiliype у Србоји, н. д., 18. 

42 Тако јс , на пример, Димитрије Нсшиk предавао Нижу 
11 В111иу л1а1uе.маПiоку (1863-94), Мехтшку (1863), ПракПiи'lну 
ieoщiilpojy it Геощiйројско upiilaњe (1863-64): Коста Алк
овић, Механику 11 Ф11з11ку (1864-74); Михаило Псткшшk, Ha
npiilнy ?еощПiрију и Геощ1uројско ttpПlaњe (1865-69). 
В11дст11: ГраЬеа11нск11 факулiйе1u (б11бл11оiраф11је), 76, 264, 
298, 299. В. Анђус, Грађев1~нска filехника, H. JI" 11. Из са•1у11ан-
11r програма предавања проф. М. Пстков11kа из Hattpiilнe 
U'OA1efi1p11je 1нщ1t ес 11а јс она садржала и сенчење 11 псрспек
тину. важне прс1щстс за бунуkс арх11тсктс. Такође јс за
бележено да јс проф. Д. Њ:11111h. једно време. прсдю1ао 11 
ApxmYieюuypy. Видетrt : 811сокои1колска нас/Uаао ар.шПlек

щре ~ Србо111, н.11 .• 99. 17. 
3 Ка1) општи предмети били су прсдш1ђен11 A9Att1ниc

iilpmшja 11 Потиuо•1ка ра•1ун111tа са књuioвogciiloo.м. Видстн: 
В11сокотколска насrТtаоа арх11Гйеюuуре у Србији, н . д., 18. 

44 Тако јс Kocma Шреtiловиh, педесетих година, као 
свршени ср1ощњо111к<1Лац, 11обио државну С'П1Пснд1tју за ар
хитектонске С'1-удијс у М11нхсну, тс се упознао с актуелним 
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С'1'11лским схнатањима 11 нема11ком градитељском праксом, 

111то ji.; касније унео у своја дела югrађ~.;на у Срб1tј11. В11дсти: 
Д. ЂуШ1k-За.1юло, Граg111uељи Бeoipaga, н. д., 1 НЈ. 

) До Н.'97. г. у М11ниС'1·арС'1·uу јс постојало само зш1њс 
инж~.;њ~.;ра, и то 111сст класа инжењера 11 две класе поц11нж1,;њ

сrа. Инжењери су подељени утри класе 1898. г. Ћ:кјс 1899. г. 
у АрхиПlеюУiонскод1 оgељењ у у11сдсно звање архшuеюuе. 

В1111ст11: Н. Несторош1k, Грађевине 11 арх111uеюuи, н. д., 56. бlЈ. 
Б. HcC'1·opo1mh. Apxиiileкiiiypa Србије, н. д" 75, 200, 306. 

4li Алексанgар Буiарски (1835-1891 ) јс рођен у Епсрјссу 
у Мађарској (касније Прешав у Чсхослоuа'lкој). По завршет
ку школовања рад1ю јс у AyC'1p1tjf1 11 Мађарској. У Сrб11ју јс 
вероватно прешао 1867. г. и запослио ес као 1tнжењеr Мин11-
сПlарсii1оа iрађеаина. Видст11: Н. НсС'1'оров11k , Грађевине 11 ap
.шiiieкiilи, н. д., 56, 67. Љ. Никнk, Из арх111uеюУiонске 
gелаПlносПiи Алексаu9ра Буiарско? у Беоiра9у, Урбанизам 
Београда 46 (1978), ИнС'1·итут за арх.11тсктуру и урбанизам Ср
бије, 63-74. Д. Ђуриh-Замоло, Граgтuељи Бeoipaga, н. д., 
22-26. 

47 Н. Њ:С'юровиk сматра да јс један од архитеката 
заслужних за прихватање нсорснссанснс архитсктурс био 11 
Аиgрија Вуковиh, који јс бно активан 11 у романти•1арском пс
р11011у. Он јс нсроватно бно ayr·op зграде Уйраве А/Онойола, 
раније куhс Р. Барлшща (Кнез Миха11ло11а 40), 11зграђснс око 
1870. г. у ч11стом нсоренесансном С'ПЈЛу. Видети: Н. Њ:стор
uоиk, Грађеоине 11 архшУiекП111 , 37-38. Б. НсС'горu1шh прст
ПОС'1·авља 11а јс Вуковиh могао бит11 11 пројектант новог 
хотела Cpiicкa круна (Кн~.:з М1шшло11а 56), изграђеног око 
1870. г., такођ~.: са елементима нсорснссанснt: архитектуре. 
Видети: Б. Нссторовнk, Apxmueкiiiypa Србије, н. д., 346-347. 

411 Светозар Иоо•1ков11h (1844-1924) јс рођен у Дслиб
лату. Пре уписа на Акаgе.мију ликов11е y.мeiUнoc1U/1 у Бс'lу 
(окт. 1869. г.) за11р1шю јс грађевинско-занатску школу. Видt:
ти: К. Амброоиk-В. P1tC'1·иk, Пр11лоi биоiрафијалш, 412. 
Студирао јс на Бечкој акаgе.мији до 1874. Ви11ст11: М. Јо-
11ано1шk , Теофил Ханзен, н. д .. 235. Д. Ђуриh-Замоло наводи 
да јс пре тога С'1·удиrао на Техничкој високој щколи у Бс<1у. У 
Ар.шПlеюuонско.м 09ељењу M11н11ciiiapciiloa iрађеаина запос
лио ес 1881. г. Најзначајније оС'mаrсњс-згrада МшшсПiарс/11-
оа iipaвge у Београду (1883) 11 Преображе11ска црква у 
Па11'lеву. Видети: Д. Ђуриh-Замuло, Гра9тuељ11 Бeoipaga, н. 
д.,44-45. 

49 Јован Илкиh (1857-1917) јс рођен у Земуну. Заuр1111ю 
ј.: Реалку и Ар.шii1екii1онск11 оgсек У.#еПlни•1ке ака9е.м11је у 
Б~.;чу (уписан l881 . г.). Током С'1-удија ратю јс на разради про
јеката бе•1ког ПарлашН1uа ко11 проф. Ханзсна. Године 18Ъ'2, 
}(ЗТа му]!: ИСПИСНИl(а, са пrспоруком: " Илкиh, 1. Г tioкaJCIO је 
Ја tteлo арел1е школооања арло оет1ку оре9ноhу и на9обу9на 
с1uреА1љења у сПlу911јалш, којшш је .ноја школа иа.щњеиа. Из 

111коле је 11Jat11ao ga бu 11зу•111О lрађев1111арсПlао. Moiy са 1ш
јоеhщ1 за9овољсmвоЈ1 ga йоiйврg11.11 најбољи усйех у tьeiooo.11 
залтању, Проф. Ха11зен". Видст11: К. Амброзиk-В. Р11С'1·иk, 
П puлoi б11о?раф11ја.1ш, н. д., 413. Може ес прстпоста1111п1 да јс 
Илкнk напуст1ю Ака9е1t111ју ца бlt уписао Техни'lку високу 

111колу. По доласку у Србију запослио се у MиниciUapctliay 
iра9еоина, а 6110 јс и дворски арх1пскта (ранио је на rазран~1 
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ентср11јсра Ciiiapoi 9оора). Крајем 19. пека пројектовао јс 
зграду Офшшрскоi 90.ма (1895) 11 M11н11ciUapcilioa rюјноi (око 
1895). Видети: Д. Ђуриh-Замоло, Гра9111uе1Ы1 Беоiра9а, н. д" 
47-51. 

50 Јооа11 Cyбoiliuh је рођен у Пан11с11у, гдс јс завршио 
Г/011111uехн1l'1ку 111ко11у. На бс'!ку Ака9еш1ју 1111коо1111х yA1eili-
11oc1u11 уrшсан је 1868. г. Похађ;ю јс Архитсктонск111щсск код 
11р<)ф. Ханзсна 187ЗП4. г. Вrщсти: К. Амбрознh-В. Рнстиh, 

Пр1111оi 61юiраф11јама, н . д" 421. 
51 Ду11и111 Ж1tашюа11h (1853-1937) јс рођен у Сснт11. 

С1·у1111рао јс на У.+1еiUн11•1кој ака9еА111ј11 у Бе'lу, код проф. Хан· 
зена (од октобра 1871. г.}. В1щсп1: К. Амбршиh-В. Ристић, 
Пр11м1 б1101раф1tја.ма, н. д" 422. Око 1878. г. запослио ес у 
Apxruueкilioнcкo.м оџл~њу M11н11cfiiapciUaa ipabea1111a. Најз
н<111ајн11јс дело - зграда Држаа11оi caaeilia 11 i11ao11e кo11iUpo11e 
(1XS9). Видети: Д. Ђур11h-Замоло, Гра9111uељ11 Беоiр09а, н. д" 
40-Л. 

52 Акаgе.ш1ја за CJ111кapciliao, оајарсПiоо, фор1u11ф11ка· 
1L11Je, йерсf1екfй11оу 11 ap.шilieкiliypy у Бс11у јс основана 1692. г. 
У 19. неку на њој јс студирало 82 студента српског порекла -
63 сликара, З вајара. IU архитеката 11 2 лр1шсњсна умстю1ка. 
Видет11: К. Амброзиh-В. Р11ст11h, Пр11лоi б11оiраф11ја,11а, н. д" 
389-401. 

53 Теофил Хаизен (Theophil v. Ha11se11, 1813-1891) јс рођен у 
Данској. Зна'lајан јс његов боравак у Атини 1836-46. г" гдс се 
на самим нзворима уnозиао са клас11 11ном ант1Р1ком, али, 11 1111· 
занпtјском арх111•ектуром. Своја Јtсла јс ствараl1 у свим стилов· 
1ща Т<1Јtа111њсг роматю1•1иог 11стор11зма. Према њсгш11ш 
пројектима изграђене су у нуху клас11•1нс античке 11 ренесансне 
архитектуре зграда Ака9еАшје 1111коон11х y.мe1u1юrili11, Берзе 11 
Пap11a,11emiia (све 1871 ), ал11 11 Војт~ .музеј (1852-56) 11 Гр•tка 
11ркоа (1858) у духу неt)романтнзма са слсщ:нтима византијске 
архитектуре. Најзна'lајнија нела Oiiia Baiuepa (0110 Wag11er) су 
Проаитиrјална ба11ка (1882), з?ра9а 9pyшiliaa Анкер (1893) 11 
По1111ит1ска 1111ue911011111w (1904). Карл Хасенауер (Carl v. 
Hasena11er) раюю јс са Ссмпt:ром (Got1frried Semper) У.меtТ1н11•1ю1 
11 11р11ро9ња•1ю1 ~1узеј (1871) 11 Гра9ско 11озорt11111Тiе (1874). 
Фр119р11.r Ш.м111Т1 (Friedrich v. Schmidt) јс пројектовао Гра9ску 
куhу у готској арХЈ1н:ктури (1Ю2). В1џ11:ги: Исто, 404-406. М. 
Јо1Јано1Ј11h, Теофuл Ханзен, н.д" 236-237, 239. Architecture in Vi
e1111a. Praclшer. Vieлna 19W, 186-1Ю. 

'4 Илк11h и И11а•1коu11h били су члано1111 Ха11зеноооi у9· 
ружења (касн11је Hansen-klub), основаног 1883" које јс ок
упљало 43 бечких н 20 страних архитеката. В1щсп1: М. 
Јонанt11111h, Теоф1111 Ханзi'//, н.н" 236. 

55 Видети: ИсГйо, 240--241. 
56 У Бечу од 1869. г ја•1а утицај срсдњшн:ковних стило-

1щ ромаю1кс, готике. вr1зант11јскс 11 исламске архитектуре. 
КОЈН ес користе паралелно са клас1111н1ш рснссансни~1 об

л1щ11ма. Прсш111а}lавају нсорщ1ан11чк11 Ru11dboge11s1il 11 го
тичкн Spirzboge11s1i/. Утицај хснзснат11кс кtщ српск11х ар
хит1.:ката уо 11аоа ес на1ш1111с на црквеној архитсктур11. В11дст11: 
Исто, 239, 24U, 241, 242, 248--251. Конкрус за бс'lки Riпg 6110 јс 
185Х. г" а рсал11за1111ја јс отпо•1сла 1859. г. Најзна•1ајН11ЈС 
rрађс1111н1.: 11зrрађснс су lllCЗ]lCCCTllX 11 сс11амдсссп1х ГO)lllHa. 
В1щстн: Arc/1i1ec111re т l'ie1111a. н. Јl .. 186-ЈЮ. 

57 Ko11c1iial//7i1111 Јооанооиh (1849-1923), син л~т1графа 
Анастаса Јованооиhа, рођен јс у Бе•1у . Дипломирао јс на По
л1117iех11111ш у Цириху 1ЮО. г. В1щети: Д. Ђуриh-Замоло, Гpa-

9miie1Ы1 Беоiра9а, н. Jt" 55-58. 
58 Г<rгфрид Семпер јс позван у Бt:ч као саветник на 

изгра11њ11 Ri11ga. Вlщети: Љ. Бafil1h. Ж1юо!U 11 ра9 КонсГйан
Гй1111а А. Jooa110011ha, oii1111u1111 iiосебн11 geo, Зборник арх11тt:к· 
тuнског факултета Ун1шсрзитста у Бсогра11у, св. 6 11 7 
( 1960-б 1 ). 

59 М11ха11ло ВалtТtер, ОЈtносно Bй11ilipoo11/i (1839-1915) 
био јс арх11т1.:кта, археолог 11 11стори•1ар уметности. Занр1111ю 
јс Ги.;fназuју 11 Љщеј у Бсогра11у. тс јс кратко време рад1ю у 
Г11ао11ој ytipaorc iрађеоина. По повратку са студ11ја у инос
транству 1866. г. био јс постављен за привременог арХИЈЈара 
M11m1c1iiapciliaaa iрађео1111а, с тим да "ар11111 9ужносГй11 
1111жењера" (Cpiicкe 11оа11не, 7. 9. 1866. г.). Изабран jt: 1867. г. 
за професора Реалке, на предмету Грађеошrска apxuiUeк/Uy
pa, а предавао јс и Грађење iiyiUeoa 11 AtOCJlioca, X119poiliex1111-
кy са l(piUaњe.м, Калуtiооање и НеА1а•1к11 јеЈ11к. Исте године 
предложен јс за рсдонног •~лана уметничког одсека Срйскоi 
y•1e11oi 9py111iiioa (Cpiicкe нооrtне, 7. 2. 1870. г.}. Био је 11 
"•1уоар Hapog/1.Qi щзеја", а 1884. г. основао јс Срйско архео-
11ощко 9py1111uao. Покренуо јс часопис Ctuapuнap, 1шј11 је уре
дник био до 1907. г. Такође је био члан и предсс}lник Cpiicкoi 
y•1e11oi 9py1111uoa, а од 1887. г. рс11овни •1лан Срr7ске краљевске 
ака9е.ш1је. Видст11: В11соко111колска нaciliaoa apx111ТieкiUype у 
Cpбrtjit, н. д" 127-128. З. Мансш11i, Беоiра9ска apx111ueкilio11c
кa 111кола, н. д .. 621-622. 

6() Вrщсти: ИсtТtо , 622-623. 
61 Видети: В11соко111колска 11астава apxl//ueюuype у Ср· 

б11ј11, н. Д" 17. 
~2 В1щсп1: Исто, 18. В. М. Tc1111th, РазоојЉщеја 11 Велике 

школе, н. Ј(" 22. 
63 К;ю наста11Н11к на предмету Граlјео1111е 11а суоу rr 00911 

забележен јс 11 проф. М. Пе-1·коm11i (1 Ь'7(~81 ). В1rдl.:'п1: 
ГраЬеа1111ск11 факулшет (библ11оzраф11је), н. }(" 142. 213, 299. 
Како ес у л11тсратур11 навtщ11 да јс он l1Д 1870. г. предавао 
предмет ГраЬеш111е на 00911 11 iра/јење fiyiliooa може ес прст-
11оста11нт11 да јс он у оквиру предмета Грађео1111е 11а суву 11 00-
911 био ангажован за инжењерски аспект, тј. матср11ју вез<~ну 
за израду путева. мостова, жслсзни•1к11х пруга 11 сл. Видети: 
В. Анђус Грађео1111ска 17iех1111ка, н. д" 11. Архитс~сrонсю1 ас· 
пскт предмета, односно приватне и јавне грађевине, вероват
но јс nрсданао Е. Јосимопиh. Такође јс, з;~ студенте 
архитектонске ор11јснта11ијс било значајно увођење предмета 
HaupiUнa ieoщliipuja (са fiepc11eюu1100A1) коју јс, после пов
ратка на Вел11ку 111колу {lIOU-74), такође, предавао Јос1шо-
11иh, кој11 је објаоио уџбеник Осношr нанрiUне ?еоштрије 11 

iiepciieкiliuoe (1874). Од 1875. /(О 1887. г. професор Haнptlilfl' 
ieo.мeiiip11je био јс инж. Д. Стојановиh, који јс објаu110 дело 
МеiГю911ка на11р1uне ?eoл1eiiip11je (1899). Видети : В11сокошкол
ска 11асГйаоа архшuеюuуре у Срб11ј11, н . д" 93. Грађео11нск11 
факулtТtеГii (611бл11оiраф11је), н. Jt" 299. За будуhс архитекте 
зна•1ајН11 су б11л~t и прснмст11 Пpuiipaoнo (fiрrсйре.шю) нр
ruање, са 111щсла 11 по погледу, 11 Акоарел11сање, које јс од 
II05. г. прщtаВ<ю акщl~:мски сл11кар Ђорђе М11лооаноа11/1 
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(1850-1919), државни п11т11мац током студија на М11нхенској 
уме1111111•1кој ака9rм11ј11 (1867-1872). Видt-"ГИ: В11соко1ш:о11ска 
11actltaoa ар.шlТiеюuуре, н.д" 19, 95 11 130. 

114 Један од задатаке1 бlю јс да ес "с1111м11 са lipupoqr" 11 
прике1жс.: у тр11 "с1111кt" пн . . .Пр11н11 Jeol;eнllJO кой11ја" у 
Д11ню1 граду Бс.:uгрщtске тврђаве. В1~дст11 : Иciiio. 17-18, 
59. 

65 Мада ес у Сйоме11111111 Ар.ш1uекiiiонско1 фокул/Unuо 
нюю11и да ј1: Вилтru1111h као n1кс.:бнс 11rс.:11мс.:тс.: пrсдащю Ар· 
r111i1eюТtypy и По.знооањн lpnђe, то ес може донссти щщ су~1· 
и.у Jcr у нас~·аuном плану ю 1373. r нема 111111х пrс11мсте1, неh 
само HovКll о zpol;rmm111ш суоу. Вмтр11011h Ji.: 1~сн1шао и Каб· 
11не1i1 Ја apx111i1eк11lypy, кuJll јс 6110 за•1стак бyдyht:r Архтuек· 
1uo11cкoi 09сека. В11деЂ1: Иciiio, 88.19, 128. 

66 Дpatyiii1111 С. М11луiu11ноо11/1 ( 1840-1\)(Х!) јс noc111.: 
111кшюве1ња на Реа.лщ1 у Љ.:111111 и Бс11у уписао Ак09rмщу у 
Бсrлину. Међу државн11м 11нжењерима, у M111111ciUapciiioy 
ipal;eв1111a, јављи ес од 1867 r" као инжењер VI класе. Рщџю 
јс на разрад11 1щејноr пројекта (ауе1р11јск11х архитеката) 
зграде Жrлезн11'lкl' c1uaн111te у Бсограду (изграђене 1884). Та
кођ1: јс био ау1·ор бројних пројскат<t нових щжаnа, жслсз· 
н11 °1ю1х сrающа 11 сл" као 11 урбанистичких планова. Прuфс
соr ft'.\Нll'IKOl фaкyлiiiriita јс 6110 \ЈД \882. /10 \\ЦЈ" Пр1111 
стаrс111 11 на Ap.tl//Ul!КIUOHCKOl 09СRка, а 189CI. г. 11 cтap«.:lllllHd 
Term1•1кoi факулГйеГйа. 0Jt 18\ХЈ. до 1899. r1rcm111ao јс Науку о 
цюђ11. Био јс rсдш1ни •1лан Срйскоl )"tl'HOl 9py1111uaa (1111 
1870). 11 дош1си11 • 1лаи Ср11скl' краљевскt акш;е.•111јl' (од lb'93). 
П11С<10 ЈС 11 кр11т11чкс •~ланке у Г11ат11ку cpllcкoz y•1rнoi 
9ру111Гйоо 11 qрутм •1асой11с11.мо Видст11 : Н. Нссторов11h. 
ГраЬевинr 11 apxuilieюTщ и д., 62-65. В11соко111колска нас1/ю. 
аа apшiiieкiliype у Cpбll]//. 11. JI" 128-129. Грађtв1111ск11 факул
/l/е/l/ ~б11б.111101раф11је) . н . 11" 2. 

'7 Видепt: Д. Ћур11h-Замоло, Гра9111Тtељ11 Бeozpaqa, н . д., 
13. 

611 Валтрош1h јс обја111ю дела: Грађа за исiйорију yмriU· 
нociU11 Србије; Проqомос (на нсма11ком јсз11ку, IН?В); Поiле9 
1ш r1uapy срйску щжаrну ap.ruiiieюuypy (1884), Правослао
носГti у 9анашње.м щжвеном ж11вой11су Срб11је ( 1886). Љжrсн· 
уо јс 1~сн1113ањс СрПскоi apxto110111кoi 9ру1111uво (1884) 11 
11зда11ањс •1асописа Сiйарштр. В1щст11: Н . Нссторош1h, 
Грађtа1111е 11 ар.1шuеюu11, н. д" 65-66. В11соко111колско нaciiia
вa apxuiiieюuype у Србиј11, н . д., 128. 

ю у периоду U)l 1871. /(О 1884. r. OHll су CHllМИЛll око 48 
щж11сн11х споменика Cil територије уж1: Србије. Из11сштајс n 
сном раду објаnљи11али су у Ciiiap1111apy и друп1м нздањ11ма 
Ср11ско? учеuо1 9ру1шuва. Видt-·т11 : Иciiio, 106, 114, 128. 

711 811111.:ти : В. Анђус, Грађеаuнск11 iiiexн11кa, H. JI" 12. 
71 Настава јс обух~1е1тма 'lacooe пrсдавања 11 вежбања. 

Видсп~: В11соко111колско 11nciliaao ap.ruiutкiiiype у Србији, 11. 
}\ .• !!!!. 

72 Мана 11rоф. Б. Нссторовиh наuод11 да ес Про1ек· 
шовање јав1111х 11 йр11оа1Uн11.t зiР09а јаuља у наст;шн као само· 
сп~лан пrсдмст (у Vll и Vlll ссмсс~ру, са 2 + 6 че1со11а 
нс11сљно) •1ита11у де11снију пре осн1шања посебног архитск· 
тонског одсека, прибл11жно од 1886.110 1887. r" у наста11ним 
nланt1u1ща 11з шюr периода нс.:ме1 овоr прсдм1..·та, 11ch су за-
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бележени само предмети Apu11ueкiUypa 11 Науко о lрађ11. 
Вндеп1: Исто, 60. 

73 М11ла11 Ка1тuанооиh (1859-1934) јс д11площ1рао на 
Техт111ком факулiйеiйу у Београду 1882183. r. На студијама у 
М1111хсну је био rо1111ну дё!На ( 1885), а вi.:h ЈС од 188fi. r. p!IJlllO у 
Београду као прю1атн11 арх11тскта. Преmшао jt: на Техт1•1ко.11 
факу111111'/uу Но11р1Тiну iеощ111р11ју (1889-1906). Ka111t Jt: 11зafi· 
ран за 011борН1!Кё1Беоiро9скt0111111u1111e напуспю Ji.: Тt.rн11•1к11 
факутТtеiU, а касн11ј1: јс Љю 11 народн11 посланик 11 м11ю1стар 
пољ1111р1111р1:дс. Пор~.:н всhег броје1 стамб1:ю1х зrра11а. он јс у 
Бt:urpil/tY nројt:ктовао Лорhолску основн)' 111ко.11у (1893) 11 
зrре1ду Класнt лyiup11je (1896). Видсm: Н Њ;сrоровиh. 

ГраЬl'О1111е 11 архиiйект11. н . 11" 86. Б. 1 lccropoв11h, РаЈвој ap
x111ileкiйyp11, н. д" 172. Д. Ђур11h-Замоло, Гро91117iељо Беоiра· 
90, н. д" 64-{)5. 129-130. Грађев1111сю1 факулi/Је1и (б11бл110-

iраф1~'е), н . n"29'J. 
~ Видет11: В . Анђус, Граl]ео1111ека 1Iiехн11ка иа Л111щу, н . 

д" 12 
15 В11соко111ко11rка нaciiiaoo opxrllUl'KIIiype у Срб11ј11, А. д" 

19, 21~ 26. 
6 Ан9ра1. Сiйеоанооиh (1859-1929) јс polje11 у Београду. 

rдс је запр1111ю Реалку 11 Тtх1111•1к11 фaкy111ueiii Ветtкl' шком 
(1881 ) 11 Јапосл1ю ес у државној служби (1.:а11 по1111нжсњ~.:р Ок· 
ру1а беоiр09скоi. од 1881 . до 1883. r.). С1·уд11рао ЈС на По· 
1111111е.r111щ11 у Бсрл11ну од 1883. дu 1890. r" као држаон11 
сn111снд11ста, (щща Д. Ћур11h-За~юло наnо1111 на нн1е имао ст11· 
п1.:нд11ју). По повр11тку у Србију, он јс, 11сома кратко орем~: 
био запослен у M1m11ciiiapc/Uoy iрађеоипа. Приликом 11сн 1ша
ње1 Ун11верЈ11iUе1Тtа 6110 јс јt:дан од с~сам рсдовн11х профссора. 
Бно ЈС Пf10ДCl\CIH Te.rH/l'IKQl фaкy/IJU/.'/Ua. стаrсш1tна Ap
Xllllil'Кlйoucкoi 09сека (дu одласка у пснз11ју, 1825. г.) 11 •1лан 
ГµаЬrа11нскоi caoe1ua M111111c/UapciUoa ipal;eo1111a. За •щан<1 
Срйске краљеоске акш;r.1щјr jt: 11забран 1910.г" а пр11л11ком 
одласкс1 у пензију Ј(ОДСЉСН му јс ПO'li!CH\1 )10K1'\!f1i!T TCXHH'IKllX 

наука. Са арх. Н. Њ:сторопиhсм пројсктонао јс у Беоrр1щу 
Уйраау фо119ова (1903) 11 Бетраqску Ja9pyiy (19(П), а си арх. 
Д. Ђорђс1111hем зграду Ака9ем11јr наука (1912-1921 ). Вид1..·т11 : 
Н. Несторо11иh. Грађевrте 11 ар:щ/Uек1/ш, н. д" 86-Ю. Д. 
Ћуриh-Замоло, Гµа9111Iiељ11 Беоiра9а, н. д" %-99. Висо· 
ко111колска настава арх111uек1иуре у Cp61/jil, н. д .. 2U. 129. Љ. 
Тrго11•1свиh, Cluy911je у 1111ос1IiрансПiву, н . 11" 82. 

77 На основу са 11ува1111х података нс може ес са c11r
ypнt1111hy усганов1т1 када ес ооа материја издвојила као посе
бан пr~.:дмет, ал11 ес она по пр1111 пут, као посебан предмет. 
јам.а у нас1·аоном плану за 111к. 1888/т. r. Проф. М1tлути· 
но1111h јс наш1сао уџбсн11к Наука о iроЬи (1 део), а друr11 део 
уџ(~сника је СС1Чу11ан у рукопису. Видети: Н . Нссюрооиh, 
Грађевине 11 apx111ueкiii11. н . д" 64. 811соко111ко11ско 11ac1Iiaoa 
ap.r111Iitк1uypr у Србщ11, н. д., 1\1, 6U, 82. 3. Манс1111h 11а11uдн да 
јс проф. Oi·cuaнo1111h пр1.:на11ао 11 Познавање ipaђt, ал11 је '1\Ј 
cciмu касн1ф1 наз1111 за предмет Наука о iрађ11. Видети: 3. 
Ман1:1111h , Беоiра9ска архтiiеюuонска школа. н . д" 622-623. 
Вер1111атно је та11ниј11 понатак да јс Науку о ipab11 nрс1џше111 
(18~99. г.) проф. М11лу1·11но 1шh, а зат11м проф. Ђорђе1111h 
(1899-1930. r.). Видети: ГраЬев11нск11 факул/Uеru (611611110· 
iраф11је). н. д" 2. 
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7Н Видст11 : Српска арх11111еюТiура 19\Ю-1970. Музеј 
саuрсмснс уметности, Београд 1972, 40. У СПоме11111џ1 Ар
шщеюТю11ско? факулfйеiйа наведено каu: У мl'IТiносГй у ар
нтiекiйур11, Тсхни•1к11 1111ст, 1891. Видети: 811соко111ко11ска 

11ac1uaaa ар.н11uекГйуре у Срб11ј11, н. д" 129. 
79 Пр<>ф. Стс11ан01шli јс прикупљао грађу о старим срп

сюш манастирима (Камн111iу, Гра•1ан1щи, Дсчающа. Пећкој 
ш11р111ар11111ј11 11 др.). У свстосанској беседи "О заае!Тtној м11с
л11 Со. Саое", коју јс изрекао каu ректор 1907-08" истакао јс 
зн<tчај српске срсдњовеконнс архитектуре. Радио јс и на об
нови споменика културе, тс јс са прuф. Ђорђевићем у•1ссто-
11ова1) у рек,)нструкцији мана<;1'11ра Манасије (1893-95). Виде
ти: Д. Ђуриh-Замоло. Гра911Гйељи Беоzра9а, н. д., 96-97. 811со
ко111колска 11асГйааа арх111uеюТiуре у Срб11ј11. н. д" 106, 129. 3. 
Маневић, Бео?ра9ска ap.r111ueкilioнcкa школа, н. д" 623. 

ЖI Проф. Б. Нсстщшвић у СПоме11111и1 Арх111ТiекГйо11ско? 
факул1uеГй.а на~юди да јс проф. Валтровић од 1889. г. прс-
1џшао 811.з11аГй11јск11 сПi1111 са йројекГй.оаањеА1 rцжааа (у Vll и 
VШ сем" 2 + 4 часа недељно), тс да јс од 1890. r. онај предмет 
преузео пршр. М11луrино11иh. Видети: 811сокошко11ска насПiа· 
аа арх111ТiеюТiуре у Србији, н . JI., 22, 90. Мсђунш, ~1ада су 
Све1Тюсавски /Ueд1mliи навани са темама нз византијске ар
х1псктурс ова материја ес у на<;гавном програму нс јавља као 
сащ1ста11нн предмет. 110 предлога новоr плана нз 1!!95. r., тс 
ес можс претпоставити J!d јс до тада прсд<t11ана у оквиру прсн
мста Архтйеюiiура. 

HI Према запису проф. Николс Hccтopuu11ha. Видст11 : Н. 
Hc<;1·orL1виh. Грађеа11пе 11 арх11iiiекГй.11. н. д" 63. 

8 В1щст: 811соко111колска naciliaaa архтйеюТiуре у Ср-
6111и. н.11 .. 21. 

ю Уре9ба о у<;11юјсп1у Велике школе јс донета 6. јануара 
1 !!97. r. Нова уредба 11он1.:та је ЗU. септембра 1 \ХЈО. г" али она 
н11јс упщала на значајн11јс промене у настави. Крајем школ
ске 1899/19Ш. г. на Ве1111кој 111кол11 јс б11ло 415 С11у111алаца и 58 
профссор<t. Ви11ети: В. М. Тешић, Развој Љшеја 11 Вел11ке 

11/КОЛЈ) Н. ]\., 24-25. 
В11дст11 : В11соко111ко11ска нaciliaвa ap.r1uТieюuypa у Ср

биј11. н. д" 22, 60. 
xs В1щсти: В. Ан~ус, Грађеа11нска 1иехн11ка, н . д" 15. 
86 ДраiуrТi11н Ј. Ђорђеаuh 186~1933 јс рођен у Лозющи, 

а ~1атур11рао јс у Београду. Након сту1111ја на TeX11t1'lкoj ае
л11ко1111кол11 у Карлсруеу (1~92) 11 у Минхену {1893), по
.1ож110 јс у Нема•1кој државни 11сшп'. У Арх111Тiеюuонско,~1 
оgељењу M11mюuapc1liaa iрађе1Ј1111а ра111ю јс од 1!!93. r. 110 
1905. г, уr11<tвном на пројектима касарн1111 пшназ11ја. На Тех
п1111кол1 фпкулГйе1Тtу јс прсданао ПоЈнааање ?рађе 
(1!!99-1930), СасПiааљање йре9.1~1ера за зiра9е 11 рукооођење 
?рођеа11нол1 (1899-190-1), касније СпсПiааљање йре9рачуна Jll 

арх111иек/ltо11ске zрађеаине (1904-1!5), односно Изар111е1ье 
Jipa9a (1906-14). Њјзна•1ајю1ја дела: зграда Касарне l'/111ука 
(11)()1): зграда /11 бео?ра9ске i11А1наз11је (1905-1906), згр311а 
Дpy111iUoa Краљ Де'lанскr1 (n<н 2U. нска, са М . Рув1щиhсм). 
В1щсп1: Н. Нt:сторuвиh , Гра!Јеа11не 11 apx111lieюu, н. д" &5. Б. 
Нсстороuиh. Разоој apx11ilieкiUype, н. д., 173. Д. Ђуриh-Замо
лu, Гра9111uељ11 Беоiра9а, н. д., 36-37. В11соко111колска насlТiа
аа арахтuекГй.уре у Срб11ј11, н. д., 23. 60. Љ. Тргоnчснић, 

С1Тiу911је у 1111oc1йpa11ciiiay, н . ]\" 83. Грађеа11нск11 факу11Пiе1u 
(б11бл11о~раф11Је), н 11" 2, 126. 

87 Н11кола Heciйopoa11h (186~1957) јс рођен у 
Пожаревцу. На Тех1111•1ком факулПiеrТiу дипломирао 1891. r. 
До 1893. г" б110 је запоС11сн у M11н11c1Тiapciliay iрађеа1111а, као 
под11нжсњср пожарсва•1ког округа. На По11111liехн11ш1 у Бер
лину (односно Техн11•1кој а11сокој 111кол11 у Бср1111ну- Шарло
п:нбург) јс <;1·ун11рао од 1893. до 1896. г. и полож1ю држаuю1 
испит. По понратку 11з 11ноС'rранства кратко време јс радио у 
М11н11сПiарсГйау iра&еашт . В1щст11: Д. Ђур11h-З<tмо110, Гра-
9111Тtељ11 Бео?ра9п, н. д., 79-83. Љ. Т рrончс1шћ, С1Тiу911је у 11но
сГй.рансПiау, н. д" 84. 811соко111колска насГй.ава архиПiеюuуре у 
Срби{М, н. д" 23, 26, liU. 88. 

Припремно цртање је. 611110 слободору•шо цртање по 
поr111:ду, док су код ОрнащнГй.скоi ttpiliaњa С1100011ору•шо 
прс11рта11ани модели од гипса. Те.t1111•1ко 11piiiaњe јс всжбано у 

тушу са цртаh1ш nриrюром. Видети: Исто, 95. Јосиф Ш11111Ii 
( Koaa•1eauh) юш11ом11рао јс на Тех1111'lколr факулfйеГйу 1881/ 
82. г. Вод1ю јс практичне вежбе из Гео9ез11је, Тойоiрпфско? 
uрПiања 11 Техн11•1ко? 1tрПiања. В11дет11: Б. Нс<;юровиh . Hoc-
1101u1 apxmueкiiloнcкe м11сл11, н. д" 54. Ист11 , Арх111uеюТtура 
Срб11је, н. д" 317. 811соко111колска 11ac1liaaa apx11iUeюТiype у 
Срб11g1, н. д .• 19, 95. 

9 Ие1Тiо, М, 90. 
IJ(! .leл11caae1ua На•111ћ (187~1955) јс рођена у Београду. 

Д1ш11омнрала ЈС 11)()(). г. Најзна•1ајн11јс дело: Осноа11а 111кола 
коg Саборне 11ркае (1906). В1щсти: Д. Ђуриh-Зщоло, Гра911-
1Iiељ11 Беоzра9а, н. JI" 70-72, Исти, Пр1111оi йознааању ж11001Тlа 
11 ра9п apx111ueюue Јел11сааеГйе На•111/1 (187~1955), Гuд11шњак 
града Бсогра;1а, XXXVl (1989), 149--162. 

91 О школовању будућих наставника Ун11вера11Гйе/Uа 
зна•1ајнс податке даје Љ. Трго11чсш1ћ, Ctiiy911je у 11носГйран
с/Uау1/. д .. 69-86. 

2 Тако су од Андре С~-еnановнћа, тадtt (;Ј'удснта Берл11н
ске йол111Iiехн11ке, након изнс111таја за з1~мски семестар 1885/ 
86. r., као допуна, 1ражсни на ушщ и граф11•1ки радо1щ из ко
јих јс проф. М1111ул1Ноuиh закљу•11ю да"". 9ок11з>~У 90 је П11iii
oмm1умео11 самосГй.ално iiр11йрем11Гй.11оно1111710 је слушао''. 
Иначе, на нема•1юш универзитетима је 1886/87. r. било 15 
српских ш1томаца. 1891/9'2. г. - 21. а 1899/1900. г. - 49. што 
показује да јс постсr1ено растао упщај нема'lких школа на 
111колов<1њс српсю1х <;rручњака. Видети: Иolio, 74. 

93 Д11мщuр11је Т Леко (1863-1914) ес 111ко11овао на В11111ој 
iilex1111•1кoj 111кол11 у Винтсртуру, код Цириха, а касније је 
своје архитектонско образовање ycaup111aoao у Ахену 11 Мин
хену. Као школовани архитекта, он јс једно време р<1д1ю у 
Минхену, али ес 1891 г. оратио у Србију и запослио у М11н11-
сfйарс1uау iрађеашtа. Нско 11рсмс бfю јс архитекта у Беоiраg
ској ойt111Тi111111, <t 011 1897. г" јс rад11<1 у M111111ciltapc1Тiay аој110.11. 
Најзна•1ајнија дс11<t: МеГйеоролошка ойсератuор11јп на 
Bpa•tapy ( 1890) и зграда Ноае аојне ака9ем111е у Бсограду 
{1899). Видети: Н. Несторовић. Грађеа11не 11 apxmueюu11, н. д., 
88. Б. Несторош1k, Разаој архтТiекПiуре, н. д" 173. Д. Ђуриh
Замо110, Грп911Пiељ11 Беоiра9а, н. д .• 67-{)8. 

94 М11Ј1ан А11Гй.оно1Ј11/i (186~1925) јс рођен у Београду, а 
архитектонско образовање јс стекао у Цириху. По повратку 
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у Бс11грё11t н111с ес ЗС1постю у 1tрже1вн11ј служG11 нсh ЈС 11·nюp11t1 
nр1111атн11 \iиро. Крё11·к1! време јс ран1ю као Х<)Норирн11 npoфt:

C\)r Гео9е1ilско-iрађе1Ј1111ске 111ком. Оскм већег fip11ja 1юс· 
ло11нос1·е1~1\iсн11х 11 стимr11:н11х згрЩt<t {IH јс у Бt:0грщ1у 

nru1cкт1111a11 11 )f'JJCtltY Љ1"111лу11скl' ос11оа11е 111коЛI' ( 11''94). 
Вlщстн: Н. / lccтopo1111k, ГраЬеа1111Р 11 apr111Tш11u11, н. Ј!., !!У. Д. 
Ђурнk-Зс~м<>Ло, ГJJ<l1Jll1t11!Љ11 Беоzро90. н. 11" 17-19 

· 95 Дmтло.7. Вла911сс1ОЉ1?011f1 (187\-1923) Је за11р1шю Рt-
11.1Ку у БсограЈtу, сту11ијс нрх1rrсктурс ЈС З<tno•1c11 у Мннхсну, а 
Јавр1111ю у Ахену. По nо11рС11·ку зtшосл 1ю ес llill'9. г. у Мщщ. 
сшарс11iоу аој110,11 Ра111ю јс nројсктс за касарн~ 11 uојн1: rюл
н1щс. Њ1јзн<1•1а1н11јс дело: 801110 болнтш 110 Jm/09110)1 
Bpa•1w;y (IY09). В1џ11:т11: Ис/Uо, 29-31. 

М11лора9 Pya11911h (1863-1914) јс рођен у Љ1nолисту, 
код Шаш1а. Љ1 зё111р111стку Тех1ш11коi фaкyлIOtйia(lSIJ!l/I}\) 
зе1nос.11ю ес у Архтuеюi1011ском 09емњу M111111c1uapciliaa 
гр1ф!tа1111О. Поrсд пројскт111шња 11сhсг броја гра!)с1111на ја11н11х 
1мщ:на 11 прш1ат1111х зграда, у Београду 11 унутрашњости Ср· 
fi111.:. значајн~ јс H.t:rona се1ра11ња са Ј Илкиh1:~1 Hi:I прt11ск1у 11 
югрщ1н.11 Оф111ш1хко1 90.м у Бсогра;1у (1Х95). Видети: Н. 
Нсст11ро11и\;, Гра~ео1111l' 11 11р.1тuе1щ111, 11. д" НК Д. Ђур11h-За· 
11ол11, Гра9111t1еЉ11 Беоiра911. н. д .. f:l!.-90. 

97 В1111с111: В. днђvс. Грађеа1111скп liiш111ка. н. д"14-15. 
~~ Њјкарактсрис1·11•11111ј11 nр11щ:р11: Стес11ја Ма?01и111 

оџ 1аоЈ9е11е ко11t1Тlрук1ш1е В. Азр11ј(.;Јlа (1907). Х01i1ел Москоа 
Ј Илю11iё1 (11)(17), Сж9ерrоска банка М. Рующнhа (19111) 11 
J7paga со .1t'леt111.м 11ло•1111шма Н . Њ:стороннhа 11 А. Cтc-
11af1111111he1 (1907); Фра1111уск11 9екора1Т111т1с1Тi11'1ка apx111ueкiliy
JXI Београ9ск11 Ја9руга Н . Њ.:сторо~тhа 11 А. Сrсванш111hu 
( 19117). Сриска ака1Јеш110науко11 y.-11e1ii11oc1u11 Д. Ћ11рђ1:1111h<1 и 
А. Сп:11анш111hа (llJIJ-24). В1щст11: Д. Ђур11h-Зам1);10, Г1ю-
1Јlllйем1 Бео? p0t;n, н. 11. 

'i'i Њ1јкаре1ктсрист11•1щ1ј11 пример: Темфонска 11ен1uрала 
Б Те1ню.:в11h11 (1908). Вщ11.:п1: ИаТю. 

llXJ Најкаракт1.:р11ст1111н11ји примср11: Наро9на cк>q/1111ii1t· 
иа Ј. Илкиhа (1907-36): Уйрааа фон9ооа Н. Несторuоиhа и А. 
Сн:11<1ншmhа ( 1 !КЈЗ); Ноа11 9аор С. Ћ1тслбаха ( 1911-20). Виде· 
ти: Иciiio. 

1111 kдан 1111 архитеката заслужних Зёl устыышањс упо· 
тpt:<k армнранРг бетона Љю јс Мё1·r111а Шнајнср (187(}-1914). 
који jt: щ.:о 1905. r. нщ11а11 у Бсl1rрад 11 ра111111 Ki:lll пр11шнн11 
r1r>оЈсктант 1111з11111)а11. В1щст11: Иcliio, \0~109. 

1112 Ис1111т1111 пр11јскп1 су ра!)сн11 6 сат11, а садржал11 су \Н:· 
н1111у зrpi:!Jlc. r.~i:lllHO тщ~ 11 пресек крt~з г11а1111у 11оорану (у 
рс~:щсrн l :IШ) В1щст11 : 811соко111колска нacliiaao apшilitк
щypl' 1 Срб11ј11, н . д" б(Ј. 

ю3 тада су OCHOJJ<IHC 11 збирке зн: ApxllltШ<IUOHCKl' д109-
l'Л1' 11 11pilil'жe, NащЈ1Тtну ieoмeiiip11jy 11 Пр111iре,11110 11pt'iia1ы', 
к11Јс су CТJ1ill\<111C тшюм Првог светског pi:!Ht. Kil}tct ј1.: 
011псhсна :irpe1;1a Yн11aepз111ueilia. Пр11011ла о 11пампању yџ(ii;. 
н11ка за Вел11ку 111колу. П\) којима су рсдш1н11 и 11анрснни про
фссор11 Љm11 дужн11 да нап11111у уџ(~сннкс ю ПЈЈl:Јtш.-га ко1с су 
npЩldll!IЛH. ус1ю1снё1 су 1903. r. Видети: Исто, 22-23. В. Ан ђус , 
Грађеаuнска ilil'дlllкa, н . д. , 16. 

1114 Видет~~: 811соко111колска нас1йаоа apxшutкiliype у Ср
бt1111, н. Jt., 23, 24, 60. 
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105 Према ·гс1да нажсh~.:м Зё1Кt111у Нё1ста1~н1щ11 8l'л11ке 
тком су Ml\ГЛll IШ<tTJI Зll<IЊC Ј1С}t<НIНИХ, 11анрсдн11х и ХОН· 

11рарн11>. 11ptiфcc11pct. д1щснта 11 у•штсља (језик 11 11щ11т11н1: 
сл111;11н.1.:). Рс11011н1: профс~•r~ јс \111рё111 Ак·о9ежю1 allJellt 

(r111стё111љин11 су Краљсu11м у~.;азщ1на11рч1л11г министра nр11с
вст~.:), нок су т1нрсднс прt1фсс11рс и }l<ЩСН'lс Љ1ре1т1 факул
тетски савс.,1·11. В1111ст11: Исtйо, 24. 

lllti В1111ст11: Исто. 24. З. Манс11иh на1кщ1t Jtii ј1.: М1шутн
ншшhсво место остало 11111111: o}t две rt1д1111c упражњено. мана 
ј.:. по њсrоuом ш1111л.сњу. nр(1ф. С1·сван111111h могао прсузст11 
насп111у 11з 11юан·rи1ског С1 llЛi:I. В11д.:т11: 3. Мансnиh, Беоiро9с· 
ка архтйеюuоиска школа, н.11 .. 623. Њ:ю1 ауrори на111111е на ЈС 
проф. Н. Нсстоrо1шh r1pu1ta11ao Науку о с1u11лоо11.1111 011 19Ш. 
r" међутим шюг предмета нема у насгс~нном nр11гра11у з<1 ту 
Г1.11111ну. В11дст11: Д. Ђурнh-Зашто, Граg111ием1 Бenipaga, н д., 
79. В11соко111колrка 11aciliaaa apxmutкltl)'pl' у Срб11ј11, н. JI" 
22-23. 88, 90. 

1117 Осн1шана јс Kaiue9pa ЈО Ис1йор11ју apxmiieюuype са 
a11J0111i111jrк11.-11 о/111ло;1. 1<11ја јс 11nух11атыш ова JIBil ПЈ1СЈ!\IС'Гё1. 
В1щс.:л1: Иc1ilo, 22-24, 8!!, 90. 

l\L'( В. М. Пш101111h јс oбJIOlllo •1ланак Какао 11ам тТiреб11 
upoq~cop Ја ср11ско-011Јан1t1111ску apш111eкiiiypy на Униоер.э· 
mue111y (Ср1iск111uех1111'1к11 л11с111 Х\1', 6, Беоiра9, 1914, 41-12) 
у кощ каже 9а је М. Pyo11911f1 "". 1т 011Jt1нiii11jcкy 11µх111iiек1йу· 
ру 11 сриско tpa!Jeo111tapc1uoo йо•1ео ;111сл111й11 оноi ga11a ка9а 1е 
6110 11.Jllбpa11 11а У1111а11р.э111йе1uу." В1щ1.·т11: 3. Ман1.:н11k. Бео· 
?ра9ск11apx11/Ueкliio11cкa111кола, н. Ј\" 624. 

IO!I Видст11 : 811сокошколска 11ac1Iioon ар.1шi1еК1Пуре у Ср· 
б11ј11. н /1·. 24. 

111 Зако11 о Y1111lJepJllliil'iii}' 11онс.:т ЈС фсбруё1рd 1 YllS г" il 
Уре9бо о Тl'х1111•1ко.м факулПiеГйу фс\>руар<t 11)(16. г. Наст<1ш1 Јс 
11 Јlё!ЉС ·1ра11111а ОСё!М семестара. а ПОЛИГё!Шi су ес 11р1шрс~1ни и 

с~-ру•1ни 11спнт, Нёl крају друге, 11дносно 11с.:т11рт1: п1;t11нс. В1111.:· 
тн: Иcl'iio. 27-30. 

111 Д. Ђорђс1шh јс 19\11. r. 11забран за рсд1шног 11p(iфt:co
pct Y111юepз111ueliia. В1щст11: Д. Ђурнh-Замоло, Гра;t11тсљ11 
Београда, н . Jt., 36. 811соко111колско нaciiiaoa apx111ueюiiype у 
Cp611{11i н. д., 29. 

1 Веома су n11л11 Cl'f!OГll кр11тсријуми код юnора 
ран11ј11х пр1~ф~:сора В1:11икс 111колс Зil не1ставн11кс Ун1шсрз11тс· 
та. 'li!J(O ){а су пој1:д11н11 ПCIOllOHl!CCIHll. ё1 пojCJtlfНlt су Дllfillдll 
нижа наста11н<1 Ј11<1Њё1. Проглашено јс укупно 45 настш1н11ка 
(профссор11 и дщ1:нт11), којн су, с једним юуЈс.:ТКФ1. liиш1 
111колuван11у11н1н:~ранст11у. Haj11ch11 fiJX)j се (с државним ст11· 
псн}tltјама) шк11шЈЈЈё10 у п1.:рн11ду 18!!5-1895. г. В1щсщ Љ. Тр· 
гон•1с11иh, Ciliyguje у 11нocilipm1C1uay, н. д., 70. 

113 БрО11ко 1auaJea11t1 (1876-IY45) јс pul)t:н у Чако11у, у 
Банату. Њ1 Мо11111нско;1 ОIЈСеку Tt.r1111•1кoi факул1uе1Тtt1 јс 
д11пл1щ11рао 1!!99. r. Касније ЈС. 1903. г, диплш111рао у Мнн
х1:ну 11 арх11п:ктуру. По повратку у Cpfi11jy заnосл1tо ci: у M1m· 
11ciiiapc1uay iрађеа1111а. Вид1.·т11 : Д. Ђур11h-З;цюло, Гра9111uем1 
Бе01ра9а, н. д., IШ-Ш2. В11соко111колска 11aciliaoa прхтйек· 
1Тtуре (i Срб11ј11, н. д., 133. 

14 Пeiiiap Бајалоа11/1 (1876-1947) јс рРђен у Ша1щу. 
Дипло~111р1ю на Тех1111•1ком факулiUеЮу Вел11кl' 111колt 1898. r. 
Пpt:1tciнao јс Haщ;iii11y ftoмeilipujy 11 ПерсйеК11i11ау (100-7-1 4). 



НАСТАВА АРХИТЕКТУРЕ НА ВИШИМ 11 ВИСОКОШК0:1СКИМ УСТАНОВАМА" 

81щ~:тн: Д Ћур11/i-З;що.111. /ј.1а9111ТiеЈЬ11 Бе01р(/(;а. н. 11 .• Ш-~1. 
811rики1111шлска 1шс·1i1111111 up1111ueюlty/ll' у Србщu. и. Ј( .• 2\1. \13. 
133 134. rр11ђеа11111·ю1 фал)'Л///ftU (611бдllЩ/Юtf!t1JI'), н. д .. 2У!Ј. 

115 М11лет:о Typ1•q11/1 (l!!bli-l\115) ЈС Ј~Вр1111111 Те1 1111 111111 
r/щку.1ще1/1 Ве.шке тко.н• 1!!91. r •. а c.,c.:дchL r111111нс ј1: ;JL\()1111 
ст11n~н;11чу зё1 студнјl' у Бсr1111н)· (д1штщ11р<10 18%). На Tt1· 
1111•1л·о,11 фпк.1:шil'it1у )l' 11p<:Jli!Jlill1 Ttop111y кџ11с111руюш1а /IJr>J· 

(/t'/111\" J/OC/[/f)(Jll ( lli<f)·l\,IЩ ), /ltJ)K)' О lOO.Jtjl'/11/.11,l/OtЙIOIJll.lll/11 
11:µ1хюа11.ча t IY05) 11 fiюЈџеu<' 1.онс1йр1•юш1r ( IУЩ 14 ). MaJtil Ј' 
"'' 11(irюо11<1н.у nrп1:HCTllCH(I fi1111 rraђ~llfllfCl(lt 11нжсн.сr Љ1111111 
с.: 11 пpoji;I\ 1·овањсч сл1,11'i.:н11\ згр<1;1а Вщ1l' 111: Д. Ћур11h· 
Зё1'!1•.о111, fim11шТte,1A1hl'O?J•m;a,11. ;1" 1116-\117. Гра!;сотют фа· 
Л)',l/lf/'11/ (611бл1101р11фщ1!). Н, Jt"J. 

l I~ f/~1ђе1Ј//Н< lil' IШllCIUJIJIOUlj1• I С}' tIO)'\lla 1·<1.11: K<>Hcrpy"• 

11111111.: <1сnск1·.: "л<1с111111ог с11сн:ма l'!'i!ilН.L. ~lilCIШHQ ('1111\iJllt.:) 

К\!НС'Ј ру1щ11јt.: 11нrнс111:1о;цнс1rу"1111јс, ){11К су Гpa/)t'Dll/t{'/\/' Л'О/1· 
clйJl)'IOU//I' 11 (rli<'IUIJllЛ/f/f Л'\рС) •IOY\ll<!HJ.11.; nр11щ:н..:ну CIH· 

rнку BllJll.'111: 811сокй111л-олсА·а 1111с1щ11m 11pxшlil'111йype у 
<'{lбщи. н ;1" li2. 

117 Вщ.:111: Ии~ш, \15. 
\\К llayкy 1) tр11ђ11 11r11ф. Б. Kt•jllh c11rc1 a11<1 у nrojt.:K· 

1-.1111 с~~ 11rciщcтi.:. Внн~: 111. Иt 11i11, /Ј 1 Х2 
119 Усщ:н11 11.:11 :11111.1ш1ск111· 11с11111а 1>i\у\вап10 ji:. 

ljш~/'6t111r111• ки1шiiрую1111r 11, Гощ9f11е Л'Ј'О/\()11!', /ј1r1с11ы• 11 

11pooetТtpt1omы-, Грођrо1111ск1• \llllf/1'11)~ Мо9елоо111ы-. Opna· 
.wemuuкy, Иr1uop111y ул1е1й11ос1it11 11 ир.1щuеюТt.1ре /lpojeк-
1iloo11њP 111щ1111. 11p11D{Jl'l)1tt1x 1111pttnarй1111r Ј?РЩ/О, 811Ј1111нi111сл-1 
aµx111ileюuypy 11 Уређење оаµо11111. Зндатак 'јН ю1111111~ю.11 рад 
CdCTiJ1~1•0.1il јс llCПllTliil l\ФlllCllJH OJICC!-il. (1 1-31\illllt<I Пt cv r~ 
(ol>1tjil.o1\I 15. JYl!d (·ја Ct.:ПТt:\IUilpCKll рок). OJIHOCHO 15. \)\( lt-;upo 
{Зi.i JaHVapci.:1111cn111 ). 811111.:"111. Ис11/о. ~li-ZY. 110-М ~1 

1~"В1щ1.:111. ИС1\1.30.~. 
J:!I Сн11у11ан Ј<: JCJldH 11р11\11.:рак рукнт1сн11х .. 11110· 

rраф11сон11\. та(\џк;t 1ю11 Нi!СЛ\1НО\1 УреЬење iр11901щ uџ ОрР· 
1Јаооњшт 1 !i Гшmзl'flllftи. r1/1a.11m1 9ощ•н1uа (ll'j l'ЈОЧ. г.}. са 
152 c-1patil' форш11а 21/32 11"· 11 1t.1)СТЈ'<ЩЈ1јам~ r.1101\11\li\, 
Y'111'1Hll\ 11rcc.;J.:<1, raci,;pCHIЩil. ·rprotta, flit!'lli.:ЛoЦl!ja, C~1Jtirahoj· 
HIЩil. llO)l'S\;\llЩ\ llHC'Гd.1il\111Jil 11 С..1 , ~1Ј t>l!OГ nplf\11:rl\a С(; ИIЩll 
!1~ јс ТансU1:1шh слщщо л.:11r111ci.a г,1сд11111та н~:мп1 1~;11г .1утра 
Шп1(1\;Нсt (S1ubh<:11). ll'JЛOЖL:lld у Ј\Н.IЈ'јЈ\ ИJliIOIJ/1,0 l/Jal)Oбcl ш~r 
'i1М1еЬащ, щдатоЈ у Шту1гарту 1\107 (cc.:r11jt1 књ11rd //ши/Ьис/~ 
dt!r mbltt·J./ur). В11лс1л: Иctlio, 7t.-17. \19. Проф. \1 . Typy;111h jt: 
11Gp111111 •1.i;utк1.: : lt!l)au tlJll'9.1щ у кoptmii 11оqщ11њ11 1..-i1.111•1111x 

.1шclliOlJll ·' (рб11ј11 1 IY02), о 111r1.wb.1· 11 7l.IO.J9flllf.ll Л'OЩlflJl\A'-
1(/(jiLllll {11ЈО-1 }, Cti1mti11•rл-o /Ю'IJ'llllЊI' llOll/ll"flfr>l yл-pylirњa h'fJ<J 
OНIЩl/N/111\ ttlll.lq1'Hll\ .llOClilOOI/ (l \)\15) 11 нr. В11 11с·111 . п. Ћуrнћ· 
3<ШРЛ11. Гр114шйељ11 Бeoipava. 11. д" К3. ) 111, 107. В11ткт11кол
с~·1111щшао11 apt111i1eл-ttty/,f )' Ср611111 . 11. ;1" 1117. 

TASCНING SYSTEM ш· ARCШTECTURL ON HIGHEI~ AND НIGHEST EDlXATION 

!NSTПUTIONS IN Blc.LGRADE DURING 19111AND20ТН CENTURY 

М11;и11а Ru1e1· Blagoje1'ic: 

l111mcdiatcl) аtю t;crb1J gL1t pan iпJc1>1:11dc11cc о!' thc Pr111cipJI· 
11) Jl tl1c bcgi11ni11g оГ 111~ l(1ш1h decad.: tJl' 11\1: 19th ccпtury. 1l1c рГ\1· 
ccs> ot. limning admini,t.1li\c ипd go\'crnm~111al i11!ilil\llюn..~ \lil> ~ltюt. 
ссо1юmу nлd urЬaпit.ing 01· s.:t11cments t1X1k pl~cc. а.' 11cll as tће co11-
$lr11ctil.'11 ot" mэny govcmmcнt bui!Jings i11 pankular i11 Belgrddc. 111 
tirdcr IL• l:d1.1ca1c govcn11ncnt otПcials in tlн: sphcrc 01· bшlding in tl1c 
rlnn ol'stUtti.:~ 31 lllc lligltc>l ed1.1ca1юn illS(llUll\111 i11 tl1c Principalit) . 
1.у\.'ё~ - iп tlie 1111:11 capiшl Krdgu1c1ac. as1dc philosopl11cal a11d ma1l1c-
111alical sl.'ieпces. tl1e tea.:l11ng 111 1ccl1111cal 511~jcc1s. geodes}. 1.kscrip
Ii\ с g~11mctГ) эnd dra11111g 111L'i iнtroduced 111 1838 Next year 
Л1ui1il>ijc Niktibl 1\.35 cngagcd 10 gi1·e leclнres 1n thcse spher~. sinc~ 
!1с gol tiiь cnginecring education i11 Budapc~I and Viспп~. \\е щ1.1тс 
1!1з111lс cntrants ot' thc 1.)с~с got only basic 1nl'urma1ion there 11l1icl1 
11Js ussociated 1vitli tecl111ical d1a1vi11g апd dra11111g 11\е plaпs ot"b11ild
i11gs. а> 11.:ll as mak111g proJeLlS Љr stmpkr ш·clнteclшal prograiщ. 

Л s1g111licaill progress in 1l1e develt'p111c111 01· studies зt 1.ус~е 
11~s mщk alk1 184.Ј a11d 11~ transler ЈО 1ће 11c1v cap1tal - Belgrndt' 
l\ч1 ~cparate depanme11L~ 11~rc tormed ph1l<'sophical and 01 la11 anu 
in tћс [),parunent \11. Pl1ilosophie 1~ё1S al,o s111died "Architeclure" 
n~1dc 111atћcmatics, geo111e1ry. pl1ys1cs апd acsthctics. ··дrch11ec111re" 
11а5 1a11glll Ьу [ng. Simeuп Prica. Гог Гunher dcvelupmcnt u1· 1eacl1ing 
in 1ће sphere 01· architec1urc tl1e e11gagi11g of E111ilijan Josinюvic l\1lS 

01· great iшportance. Не \~1ls educated al Viennn Г11cult} oГ Philosophy 
a11d Poly1cchnical School a11d duri11g h1s lo11g-11me lectures оп "Ci1 il 

Лrch11e~111rc ћс Фrtsider:Jhl~ cnril;l1cd it a11d gu~c tn\Jle valuc to i!S 
COПlCIH~. 

Sincc tar 1l1c lccН1ri11g ol" tech11ical sc11:ncб al Lyc~c 1l1erc 1\.ere 
1ю1 >ullicicn1 lюmc cducated spccialiљ lor '·е1-у 111tеП$1\С prJCtJL:e iп 
bшldi11g. in 1846 11·as lounded Ћ1gi11.:cring Schix1I а1 Top6tkr' i11 
111\ich arcl1i1~1urc 11а~ also яudicd. but 1111as act11e щ1lу threc ~сщ 
апd only опс gc11~ra1ion ot cntra11ts li11i~l1ed it. ln spile nl' 1/iat iI 11as а 
НГ) signitic11111 triul t11 ~tut h1gher edt1c111ю11 m lhe spllcrc 111 bu1lding 
acti1it1es анd Jrcl1нecture in Scrbla after Jhe mt'dcl t11 l :шорсап ptJI)· 
1ccl111ic scl1ool>. 

Aticr thc rcfonn оГ educatitJ11 systi:m 01· Lyc« in 1853. 1\hcn 
aside the General Dcpanmeпt алd 1hat 01· La11 11<15 also Љrmed the 
Nntural Sc1e11ce-Tcch11ical Departn1en1. i111as possihk lur 11atural and 
tccl111ical scicпces to Ьссшnе 1щж indepeпdenl. but the s1t1d1cs оГ Ct\·il 
e11g111ee1111g 11~ 1·е 1юl eпriched lo а nюre coнsidcraЫe dcgrcc А 111ore 
sig111tica11t progюs happend in 1863. alt~r "Grea1 Sclюol-Лcadl'm) ·· 
"itlt Technicnl Facull~ 1~щ, Љш1dсd. Лt th1s lacult). 1\llh111 h1gll.:r ~d
uc:ilюn thal las1cJ tour )саг.;. asidc пшnу natural sciences 1\а5 al~o 
st1.1died the "Scicnce 01· B1.1ilding Co11struction Ьoli1 оп the l and алd 
\Va1er··. 1vlжh 111corPQrated st1hjec1s 1·rош civil e11gineering 3Пd archi-
1ec1ure. l lo1veve1, in spi1e of coпsideraЫe Ьettering оГ tlle studics. the 
studenis still got 011ly gcneral kno1\ledge from basic naturol and tech
nical sciences. so lhat onl} through practical \vOrk they l'ocused to алd 
got their sixcialization. in particular engineering bmnches. Л large 
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11шnber ot" graduatc e11gineers - in order to impro,•e their gcneral 
kno1vledge and specialization in particular technical branches, in ar
chitecture as 11-ell - 1veni to continue their studies on European higher 
tech11ical scl10ols, polytechnical and art acadcmies. 

А tum1ng point in tbe development of studies in architecture at 
Technical Faculty took place in 1875, 11hen Mihailo Valtrovic Ьссаmе 
prolessor !Or the subject "Science of Civil Engineeri11g оп thc La11d'·, 
1vho studied architecture 1n Karlsruhe. Since then has started the peri
od о!" Ьctter represantation of architecutral aspect of civil engineering 
in tl1e study expressed through thc iпtroduction of mапу 11e1v subjccts 
and engaging arcl1itects educnted at Gem1an academies and polytech-
111cal schools Гог teacl1ers. Nexl prot'essor of architecture, i. е. "Science 
ofCi11il Engineeпng 011 tl1e Land·· Ьссаmе Arch. Dragutin Miluti110vic 
since 1882, 1vho continued to develop the subject concemed ennching 
it 1v1tl11·ar10us themes from the "lo1ver" and "highcr" arcl1itecture. i. е. 
burlding-technical nnd artistrc aspects. At the епd ol' the century. i11 
1890. this subject liad two branches: "Architecture" апd "Science of 
Bu1ld111g Constructions·· taught Ьу Arch. Andra Ste,·anovic. 

Co11sidcraЫe indcpendence of lectures in architecture 1vithi11 
technical sciences brougl1t aЬout the forming of the separate Architec-
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tural Dcpartmcnt in 1897 at which, aside gencral technical subJCCLS, 
1vere also studied: projecting of puЬlic and privately 01,11ed buildings, 
architectural fonm, Byzantine style. history of art and other spccial
ized s11bjects. For new professors were chosen young architects: Dra
gutin E>ordeviC and Nikola Nestorovic. 1\'ho improved their kлo1vledge 
at German schools. 

At the Ьeginni11g ofthis century the teaching on the Architectur
al Department continued to improve constantly Ьу the increascd num
Ьer of subjects and Ьetter pointing out architecutral proЫems in 
relation to general buildi11g-technical aspects 01· co11struction or build
ings. This 1n:11d continued even afler the foundation of Universll} 1n 
1905. ln the period until the First World War the studies 111cluded vari
ous discipli11es of architcctural bra11ch, from projecting various kinds 
01· puЫic and privately owned buildings tl1rough inaking acquaintance 
1i.1th European architecture 01· historic styles and ош 01vn medieval 1n
hcrita11cc, up to the sludy of technology or buildiпg. coпtemporary 
building materials and constructions. Permanent improving thc level 
ol" teaching had the result that the grade of educal!on of young arch1-
tects reached European standards to а grcat degree. so that tllere 1vas 
по need апу more for additional studies at foreign sclюols. 




