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Бележећи важније догађаје из београдског да у бунарима заштити од загађивања.4 На Ен
живота, Милан Ђ. Милићевић је 30. IV 1878. глезовцу је становао и његов оснивач. Макен

године унео у свој дневник податак да је "за Си- зијева кућа налазила се на месту данашње зе
мића мајур дао неки Макензија 4800 дуката". 1 лене површине на углу улица Светог Саве и 
Именом Симићев мајур Београђани су означава- Ивана Милутиновића.5 Енглезовац је 1894. го
ли имање које је од оца Стојана Симића, тргов- дине добио нови назив Савинац, по светом Са
ца и политичара, наследио син Ђорђе, диплома- ви, чије су мошти спаљене на овом терену.6 

та и државник. Мајур се налазио на простору Успомена на Макензија сачувана је у називу 
између данашњих улица Београдске, Његошеве, главне улице у насељу. Она се до 1896. године 
Молерове, Маршала Толбухина, Катанићеве, Бо- звала Орашка, а од тада до 1930. год. носила је 
ре Станковића, Скерлићеве и Булевара ЈНА.2 име Макензијева улица (данас Улица маршала 
Купац Симићевог мајура био је Франсис Х. Ма- Толбухина).7 

кензи (1833-1895), имућан човек и филантроп, У литератури је забележено да је Макензи 
инжењер по струци. Дошао је из Енглеске у био "инспирисан помало идејама хришћанства, 
Београд по савету свог пријатеља Чедомиља помало утопијског социјализма".8 Сматрао је да 
Мијатовића, дипломате и историчара, и његове је Београђанима потребна зграда за скупове који 
жене Енглескиње Елодије Лотон-Мијатовић, немају везе са кафанским животом, као што су 

књижевнице. На купљеном имању Макензи је предавања, курсеви, стручни састанци и приред

основао насеље које је названо Енглезовац, јер бе културно-просветног садржаја. За ту сврху 
је Макензи у Београду био познат као Енглез.3 Макензи је на Славији, у Орашкој улици бр. 3, 

Урбанистичко решење Енглезовца је зајед- подигао зграду коју је назвао Сала мира. Зидање 
ничко дело Макензија и инж. Светолика Попо- ове грађевине почело је око 20. VI 1888, а 
вића (1852-1942). Макензи је пројектовао уличну завршено почетком априла 1889. године.9 
мрежу, а Светолик Поповић је израдио план ~ Пројектант Сале мира био је инж. Светолик 
парцелације замљишта. На плацевима које је Поповић, који за сада спада у мање познате гра
Макензи продавао Београђанима, подизане су дитеље Београда. Од 1884. до 1891. године био 
већином приземне и једноспратне куће. Оне су, је окружни инжењер у Пожаревачком и 
према условима које је поставио Макензи, мо- Ужичком округу. Прешао је у Београд 1892. и 
рале да буду од тврдог материјала, уколико се запослио се у Министарству грађевина. Ту је и 
налазе са лица. Макензи се побринуо да број пензионисан 1914. године као начелник Архи
становника у насељу буде ограничен, и да се во- тектонског одељења.ЈО У слободном времену ра-
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дио је пројекте за приватне наручиоце. Данас се 
зна да је осим плана парцелације Енглезовца и 
пројекта Сале мира, израдио и пројекат зграде 

са апотеком "Код црвеног крста" Косте М. Ни
колића, која се налазила на углу Београдске и 
Орашке улице, у непосредном суседству Сале 

мира.11 

О првобитном изгледу Сале мира данас 
може да се говори само на основу разгледнице 

из прве деценије ХХ века, која се чува у Музеју 

града Београда (сл. l).12 Зграда је подигнута као 
слободан објекат у средини дворишта. Имала је 
основу у облику правоугаоника, са краћом стра

ном окренутом према улици. Била је покривена 

кровом на две воде. Зидови су били вертикално 

рашчлањени пиластрима, а хоризонталу је неу
падљиво подвлачио кровни венац. На разглед

ници се виде на левом бочном зиду два велика 
прозора. Пошто снимак не обухвата целу зграду, 
може се претпоставити да је постојао и трећи 
прозор. Ови прозори завршавали су се полу

кружно, као и улазна врата на фасади. Врата су 

била оивичена пиластрима и надвишена мањим 
троугластим тимпаноном, док је велики тимпа-

нон са сатом у средини представљао завршетак 

фасаде. Изнад улазних врата, а испод мањег 

тимпанона, налазила се табла са натписом "Сала 
мира''.13 Својим обликом зграда је могла да под

сећа посматрача на антички грчки храм. Основ
но обележје смиреног и једноставног изгледа 

грађевине била је достојанствена скромност. По 

мишљењу историчара архитектуре Сала мира је 
била зграда "занимљиве и јединствене архитек
туре за Београд краја 19. века."14 О унутрашњо

сти зграде за сада се може рећи да је скоро цео 
простор грађевине свакако заузимала сала, а у 

њу се вероватно улазило из неког малог пред

ворја. Предњи део дворишта Сале мира био је 
засађен зеленилом и одвојен од улице оградом 

коју су сачињавали зидани делови и металне 

филарете. 

У време када је почело зидање Сале мира, 
у неким београдским дневним листовима објав
љено је да Макензи гради назаренску цркву. Ово 

тврђење Макензи је демантовао у септембру 
1888, текстом објављеним у пет београдских ли
стова. У тексту је истакао да је зграда намењена 
развијању културног живота Бсограђана.15 На-

" 

Сл. 1 - Изглед Славије у првој деценији ХХ века (на левој страни је Сала мира), Музеј града Београда, Ур. 739. 
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Fig. 1-Sla\;ja square in the ГU'St decade of twentieth century ( on the left side stands the Hall of Реасе), 
Belgrade City Museum, Ur. 739. 



мену Сале мира Макензи је опширније објаснио 
после завршетка њене изградње, и то преко 

штампе и у посебној брошури. Том приликом је 
нарочито нагласио да се не слаже са припадни

цима секте Назарена, и да није зидао назаренску 
богомољу. 16 • 

Још док је грађење Сале мира било у току, 
Макензи је у Енглеској набавио магичне лантер
не и микроскоп, за предавања која је намеравао 
да организује у Сали мира. Предавања су почела 
у пролеће 1889. године. Макензи је говорио о 
темама из области астрономије и биологије, а 
Димитрије Јосић, професор Учитељске школе, 
говорио је о догађајима из Старог и Новог за
вета.17 

Од марта 1890. па до краја исте године Салу 
мира је користило Светосавско певачко друштво 
за вежбање певања. 1& 

Крајем 1890. Макензи је дозидао једну учио
ницу до Сале мира. Ова мала грађевина, при
слоњена уз десни бочни зид Сале мира, види се 
на већ поменутој разгледници (сл. 1 ). Почетком 
1891, у овој учионици је Макензи отворио мушку 
вечерњу школу за неписмене, која је радила то· 
ком јануара и фебруара. 19 

У дозиданој учионици Макензи је, по одо
брењу Министра просвете, отворио 1. vn 1891. 
год. приватну школу за женски ручни рад. От
варање школе подржали су образовани станов
ници Врачара. Трошкове око школе сносио је 
сам Макензи, а бригу о школи водио је Макензи 
уз помоћ одбора састављеног од "госпођа и го
споде са Енглезовца". Школа је била позната 
као Женска раденичка школа или Раденичка 
школа на Енглезовцу. Школовање је трајало три 
године. Сиромашне ученице похађале су часове 
бесплатно, а остале су плаћале школарину према 
имовном стању родитеља. Ученице су биле де
војчице узраста између 11 и 15 година. Оне су 
училе разне технике ручног рада, а могле су да 

слушају и предавања из веронауке и хигијене. 
За оне које су биле неписмене, држани су часо
ви читања и писања. Ученице су имале право 

да израђују рубље и хаљине по поруџбини, и у 
том случају им је припадала зарада. На крају сва
ке школске године приређивана је изложба 
ђачких радова, а ученице су полагале испит, ко-
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ме је, као изасланик Министарства просвете, 
присуствовала наставница ручног рада из Више 
женске школе. Подаци о раду Женске раде
ничке школе сачувани су у архивској грађи зак
ључно са 1893/94. школском годином.20 

У Сали мира почела је 15. ХП 1891. године 
да ради недељна школа за хришћанску науку. 

Отворена је са одобрењем Митрополита и Ми
нистра просвете. Била је, по Макензијевој зами
сли, "заснована на поштовању свих цркава". 
Предавач је био православни свештеник и ве
роучитељ у Првој београдској гимназији и 
Вишој женској школи, Божа Јовановић, а у 
случају болести замењивао га је Димитрије Јо
сић. У школи су држана предавања са темама 

из Старог и Новог завета, а учило се и црквено 
певање. Ученици су били припадници оба пола. 
На крају школске године полагали су испит. За 
сада постоје поуздани подаци о раду школе само 
за 1891/92. школску годину.21 

Франсис Макензи је умро у Лондону 22. VШ 
:~95. rодине.22 Његов наследник је био др Гра
тан !"'инес, лекар из Лондона.23 Он је 1899/1900. 
школске године издао Салу мира Српској 
цртачко-сликарској школи Кирила Кутлика. По
сле Кутликове смрти 22. Ш 1900. године настао 
је мали прекид у раду Школе. Часови су поново 

почели 17. IV 1900. Тада је школа добила назив 
Српска сликарска школа, а њени руководиоци 
постали су Бета и Риста Вукановић.24 Настава је 
одржавана у Сали мира само до краја те школ
ске године, јер је у јулу 1900. године Гратан Ги
нес продао зграду Врачарској штедионици за 
32000 динара.25 

Врачарска штедионица је од лета 1900. па до 
почетка 1910. користила Салу мира за обављање 
редовних банкарских послова и за годишње збо
рове акционара.26 Почетком 1910. године 
Врачарска штедионица се преселила у своју нову 
зграду, наменски саграђену према пројекту арх. 
Данила Владисављевића на углу данашњих ули
ца Српских владара бр. 9 и Кнеза Милоша. Рад 
у новој згради почео је 24. Ш 1910. Пошто Салу 
мира није могла да изда под кирију без великих 
оправки, Врачарска штедионица је продала згра

ду Српској социјалдеморатској партији и Глав
ном радничком савезу за 70000 динара.27 
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Српска социјалдемократска партија почела 
је приnреме за куповину зграде крајем јула 1910. 
године. Тада је Главна партијска управа објави· 
ла у Радничким новинама проглас за скупљање 
средстава за подизање или куповину зграде у ко· 

јој би биле смештене управе радничких органи

зација, где би се одржавали зборови, хонферен· 
ције и предавања, и која би била названа Со· 
цијалистички народни дом.28 Током авrуста и 
септембра прикупљани су прилози, а 14. августа 
приређен је и добротворни концерт на Смуте
ковцу код Њјфертове пиваре.29 Двадесет трећег 

септембра 1910. године управе Српске социјал· 
демократске партије и Главног радничког савеза 
закључиле су са Врачарском штедионицом уго
вор о купопродаји Сале мира. Том приликом је 
Врачарској штедионици плаћена прва рата од 

10000 динара, а осталих 60000 требало је отпла· 
тити у року од две године.зu 

У октобру 1910. године Сала мира је пре· 
прављена и дограђена под руководством 

грађевинског радника Ранка Живковића, бла· 
гајника Главног радничког савеза. Он је изра· 
дио планове, набављао материјал, и лично 
учествовао у зидању. На фасади су, са једне и 
друге стране улазних врата, пробијена два вели· 
ка прозора правоугаоног облика (сл. 2). Прозори 
су добили црвене оквире, а исте боје била је и 
велика табла са златним натписом "Социјали· 
етички народни дом", постављена на место ра· 
није табле са натписом "Сала мира" (сл. 3). Зад· 
њи зид зграде је срушен, па је сала продужена, 
тако да је добијена једна од највећих дворана 
у граду. На продужетку левог бочног зида на
прављени су прозори, који су, заједно са већ по· 
стојећим прозорима, пропуштали довољну ко
личину дневн~ светлости. У вечерњим часовима 

салу су осветљавала два електрична лустера, 

уметнички обликована од гвожђа. Израдили су 
их металски радници Милан Илић, Милан Ми· 

рић и Рисантије Јовановић. Електричне инста· 
лације извео је Алберт Фирт "познати специја· 
листа у свом послу".31 

Социјалистички народни дом отворен је у 
недељу 7. XI 1910. године. Свечаност јс почела 
у 10 сати пре подне певањем "Интернационале" 
и говором Димитрија Туцовића, секретара 
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Сп. 2 - Радници снимљени 15. Х 1910. године при 
преправљању Сале мира за Социјалистички народни 

дом, Музеј града Београда, Ур. 7205. 

Fig. 2- Workers photographed оп Oc10ber 15, 1910, when the 
HaU of Реасе was reconstructed to Ье the Socialist People's 

Home, Belgrade City Museum, Ur. 7205. 

Српске социјалдемократске партије. Народно 

весеље и разгледање Дома трајали су до увече, 

када се свечаност завршила забавом и говором 
Драгише Лапчевића, секретара Главног рад
ничког савеза.з2 

Уређивање сале Социјалистичког народног 

дома завршено је неколико месеци после 
свечаног отварања. Зидови су били улепшани 

сликама, а столови за којима је седела публика 
- саксијама са цвећем. У сали се налазила и ма· 

ла позорница, украшена црвеним заставама и 
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еоцнја/IИСТИ4КИ ,tiapOПH)1 До.м 

Сл. 3 - Социјалистички народни дом снимљен приликом свечаног отварања 7. ХЈ 1910. године, Музеј града 
Београда, Ур. 3633. 

Fig. 3-Socialist People's Home photographed on the occasion of ceremony of its opening on NovemЬer 7, 1910, Belgrade City 
Museum, Ur. 3633. 

статуом Карла Маркса. По мишљењу савремени
ка сала је била врло пространа, акустична и при
јатна.зз 

У сали је током зиме 1910/11. године 

одржана серија предавања суботом, у организа
цији управе Српске социјалдемократске партије. 
Циклус је почео 11. ХП 1910. предавањем 
Душана Поповића "О Толстоју".34 

Сала је коришћена и за конгресе Српске со
цијалдемократске партије, као што су 1Х кон

грес, од 29. до 31. V 1911, и ванредни конгрес 
од 29. до 31. I 1912. rодине.зs 

Од приредби културно-забавног карактера 
требало би поменути концерт са игранком рад

ничке уметничке rрупе "Абрашевић", 10. ХП 

1911, и велику партијску забаву поводом дочека 
Нове 1912. године.36 

У другој половини 1911. године, преко Рад
ничких новина је рекламиран ресторан у Соци
јалистичком народном дому, снабдевен здравом 
и свежом храном, чист, проветрен и загрејан, по

годан да у њему радничке породице проводе 

слободно време.з1 

Крајем 1911. године преко дневних листова 
је најављено отварање Народног биоскопа у Со

цијалистичком народном дому, с тим да се 

почетак рада биоскопа објави нарочитим плака
тима. Може се претпоставити да је биоскоп про
радио почетком 1912. rодине.з.ч 

У овом периоду у Социјалистичком народ

ном дому биле су смештене управе Српске со-
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цијалдемократске партије и Главног радничког 
савеза, као и уредништва Радничких новина, 
часописа Борба и листа жена социјалдемократа 

Једнакост. Поменуте управе и редакције радиле 
су највероватније у дограђеној Макензијевој 
учионици и мањим објектима дозиданим у дво
ришту током l91 l. године.39 

У истом дворишту налазила се и посебна 
зграда за Социјалистичку књижару. Саграђена је 
у јесен l910, у исто време када је Сала мира пре
прављана за Социјалистички народни дом. Згра
да књижаре заузимала је леви предњи угао пла
ца. Била је постављена на регулациону линију. 
Са улице се улазило у дућан, а из дворишта у 
просторије за администрацију и магацин (сл. 3). 
Књижара је продавала, поред социјалистичке 
литературе, и белетристику, уџбенике, прибор за 
писање и канцеларијски материјал.40 

Из 1911. и 1912. године сачувани су подаци 
да су се првомајске прославе завршавале збором 
испред Социјалистичког народног дома.41 

После Првог светског рата у Социјали
стичком народном дому организовани су састан

ци који су претходили Конгресу уједињења, 
одржаном у хотелу "Славија" од 20 до 25. априла 
1919. године. Тада су се све социјалдемократске 
партије и организације ујединиле у Социјали
стичку радничку партију Југославије (комуни
ста), а она је добила име Комунистичка партија 
Југославије на следећем конгресу, јуна 1920. го
дине у ~ковару.42 Комунистичка партија је ко
ристила Социјалистички народни дом до 29. ХП 
1920. год. када је њен рад забрањен Обзнаном. Та
да је Кварт врачарски секвестрирао и затворио све 
просторије Дома. Социјалистичка партија Југосла
вије (основана 192l) и Главни раднички савез, 
сматрајући да су они, а не КПЈ, настављачи 
Српске социјалдемократске партије, јавили су се 
Квар~у врачарском као легитимни власници Дома. 
Имовина им је враћена решењем Кварта врачар
ског од 12. Х 1921. године.43 

Социјалистичка партија Југославије поново 
је отворила Социјалистичку књижару, која је ра
дила и у време док је Социјалистички народни 
дом користила Комунистичка партија Југослави
је. Поново је прорадила и штампарија ,,Туцо-
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вић", смештена у један од дограђених објеката, 
а отворена у периоду када је Комунистичка пар
тија била власник Дома.44 Од 1926. до 1928. го
дине у сали Социјалистичког народног дома 
сваке среде и недеље држана су предавања у ок

виру Социјалистичког научног клуба, који су 
основали образовани социјалисти.45 

Када је 1929. године забрањен рад Соција
листичке партије, Управа града је 16. фебруара 
одредила др Живка Топаловића за стараоца 
имовине бивше Социјалистичке партије.46 Од та
да се Социјалистички народни дом у докумен
тима помиње као имање масе Главног рад

ничког савеза и Социјалистичке партије Југосла
вије. 

Зграда Социјалистичког народног дома из
дата је Потрошачкој задрузи, која је у сали от
ворила ресторан-пивницу. Испред зграде 

уређена је кафанска башта, у којој је оркестар 
забављао госте. Ресторан-пивница "Потрошачка 
задруга" убрајао се у пријатне и отмене забавне 
локале.47 

Нови закупац локала Илија Ђорђевић 
одлучио је 1934. године да изведе темељну пре
правку зграде, да би у њој отворио биоскоп. 
Пројекат преправке израдио је инж. Светомир 
Лазић, који је предвидео да се површина зграде 
повећа дограђивањем нових просторија, да се у 
сали изгради галерија од армираног бетона, и 
да се направи нова фасада у духу модерне ар

хитектуре. Планови су завршени крајем 1934, а 
у прва четири месеца наредне године обављени 
су грађевински радови. Преправљена зграда 
имала је осим биоскопске сале, и хол, келнерај, 
кухињу и споредна одељења. Радни простор био
скопа, са пројскционом кабином, налазио се у 
нивоу галерије. Нова фасада (сл. 4), која је као 
кулиса заклањала зграду и све дограђене просто

рије, имала је наглашену поделу на два дела. На 
десном делу фасаде велика стаклена површина 
истицала је вертикалу, а на левом делу се хо
ризонтално пружао низ од три округла прозора. 

(Округли прозори су омиљени мотив београдске 
модерне архитектуре тридесетих година).48 За 
украшавање биоскопске сале употребљене су 

ламперије и црвени плиш. На галерији су се на-



... 
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Сл. 4 - Део Трга Димитрија Туцовића са зградом биоскопа. Снимак из шездесетих година, Музеј града Београда, 
Ур. 5838. 

Fig. 4 - Part of Dimitrije Tucovic Square and the buildiлg of cinema. Pho10 derives from sixties, Belgrade City Museum, Ur. 5838. 

лазила обична седишта, док су у партеру дуж зи

дова биле ложе, а у средини столови за гледаоце 
који су током приказивања филма желели да на
ручују јело, пиће, колаче или сладолсд.49 Био

скоп је носио назив "Врачар". Свечано је отво
рен на Ускрс, 28. IV 1935. године премијером 
филма "Али баба и 40 хајдука".50 

Зграда биоскопа "Врачар" била је 
оштећена у бомбардовању Београда 6. IV 1941, 
па јс оправљена о трошку тадашњег закупца, 
ресторатерског и биоскопског а.д. "Ика". У 
априлу следеће године изведена је нова регу

лација трга Славија. Тада је одсечен један део 

зграде сазидане 1910. године за Социјали
стичку књижару. Ова грађевина је добила но

ву фасаду,51 а после рата враћена јој јс прво
битна намена. 

У току 1947. године заграда биоскопа јс 
реновирана, па је у њој био прво Раднички 
дом културе,52 а затим биоскоп "Славија". Фа

сада није мењана, а опрема ентеријера сведена 

је на неопходне елементе. Од 1958. године 
спомен-плоча на фасади подсећала је пролаз
нике да је та зграда била Социјалистички на

родни дом и да су ту радиле управе Српске 
социјалдемократске партије и Главног рад

ничког савеза, као и редакције Радничких но

вина и Борбе.sз 

Иако је одnуком Скупштине града Београда 

од 17. IX 1981. године. проглашена за културно 
добро,54 зграда биоскопа "Славија'' срушена је 
1991. године. Тако је, после нешто више од сто 
година, завршена немирна историја Сале мира. 

Мењајући намену и кориснике, зграда је мењала 
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и спољни изглед и унуrрашње уређење. За спо
љашњост грађевине свака преправка значила је 
губитак у естетском смислу, јер ни један од но-

вих облика зграде није достигао ону одмереност 
детаља и склад целине којима се оЈЏЈиковала из
ворна архитектура Сале мира. 

Скраћенице 

ИАБ - ОГБ - ТД - ГО = Историјски архив 
Београда. ОП11ПИна града Београда. Техничка 
дирекција. Грађевински одсек. 

Јовановић, Некадацрьа = Живорад П Јова
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МР СВЕТЛАНА В. НЕДИЋ 

ТНЕ НALL OF РЕАСЕ· 

Svetlana V Nedic 

The ball known as the » Hall of Реасе« was constructed 
according to the plan of Eng. Svetolik Popovic (1852-1942) in 
1889. It was located at Slavija (today Dimitrije Tucovic Square). 
It was а well proportioned architectural work which, Ьу its 
appearance remindcd to ап antique Greek temple. The base of 
tlre building was rectangular with its shorter side facing the 
square. Тhе building was covered with а gаЫе roof. Тhе fщ1de 
was dominated Ьу а Ьig, triangular tympanum with а clock in 
the middle. The entrance door was in the ra~ade, while the win
dows were placed in the 1eft side walL The (a~de and side walls 
were decorated with pilasters and comice. 

The Гirst owner of the building was Francis Mackenzie 
(1833-1895), who assigned the Hall of Реасе to cultural-educa
tional purposes. In it were held lectures and courses. After 
Mackenzie's death the building changcd several owners and 
purposes алd iл this connection underwent fcw changes and re
constructions. 
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Ал cxtensive reconstruction о( the Hall of Реасе was car
ried out in 1910, when the building passed to the ownership of 
the SerЬian Social-Democratic Party and Main Workers Union. 
Тhе reconstruction was directcd Ьу Ranko Zivkovic, а construc
tion worker. The fa~ade changed its арреаrапсе through the 
opeпings for windows. The building was extended so that it Ье
саmе one of the largest halls in the town. The building recon
structed iп this way was renamcd the »Socialist People's Ho
mc«. ln it were held congresses, 1ectures and evening parties. 

The secoпd extensive reconstruction took place in 1935. 
Тhen the building Ьесаmе а cincma according to the plan of 
Eng. Svetomir l..azic. lt was enlargcd Ьу the addition of new ro
oms, the buildiпg was supp1ied with а gallery of reinforced соп
сгеtе and the fa~de was chaпged to Ье in the spirit о( modem 
architecture. From this time оп the building did not change its 
exterior until its pulling down iп 1991. 


