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ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ ДЕЛАТНОСТИ АРХИТЕКТЕ 
ВАЛЕРИЈА ВЛАДИМИРОВИЧА СТАШЕВСКОГ 

У БЕОГРАДУ 

Живот и рад архитекте Валерија Ста

шевског, до сада, нису били тема посеб
них истраживања. Фрагментарне подат

ке о његовој личности и делу налазимо 

у текстовима посвећеним руским еми

грантима у Београду или у оквиру поје

диних монографија посвећених одређе-
. . 

ним стилским тенденцијама у српској ар-

хитектури.1 Сташевски је рођен 9. мар
та 1882. године у Санкт-Петерсбургу, од 
оца Владимира и мајке Александре. У 

Санкт-Петерсбургу је завршио Никола
јевску војно инжењерску академију. Био 

је ожењен Јелисаветом, рођеном Ста

шенков, са којом је имао синове Ђорђа, 

Вадима и Всеволда. У досијеу о боните

ту Валерија Сташевског који се чува у 

1 К. В. Никифоров, Русскиј Белград, Сла
вјшюведење 4, Москва 1992; Б. Ракочевић, 
О. Латинчић, Руски емигранти у Београду 
(каталог Изложбе) Београд 1996, О. Латин
чић, Подизање дома, цркве и капеле, Поли
тика експрес, 21.6.1996, 9; В. Павловић -
Лончарски, Г. Гордић, Руски емигранти у Бе
ограду, Београд 1998, 34; А. Кадијевић, Је
дан век тражења н.ацион.алн.ог стила у срп
ској архитектури ( срединаХЈХ -средина ХХ 
века), Београд 1997, 133, 154, 156. 

Историјском архиву града Београда на

лази се податак да је Сташевски дошао 

у Београд као руски избеглица 1925. го
дине. Међутим, из пријаве пребивали

шта која се чува у истој установи, види 
се да је он већ 1924. године становао у Бе
ограду, у Хаџи Продановој улици бр. 3. С 
обзиром да први евидентирани пројекти 
Сташевског у Београду потичу из 1921. 
године, може се закључити даје он у Бе

оград стигао или те године или нешто 

раније. О његовом успешном уклапању 

у српску средину сведочи податак да Је 

једно време био запослен као чиновник 

у Министарству грађевина које је било 

центар окупљања најспособнијих и нај
перспективнијих руских стваралаца у Ју

гославији. Од његових колега сународ
ника у Министарству грађевина били су 
запослени Андросов, Лукомски, Баум

гартен, Мишковски, Олејников и други. 

Из документа који се чува у Историјском 

архиву града Београда сазнајемо да је 
Сташевски самосталну делатност запо

чео после 1925. године, а да је 1927. го
дине регистровао сопствену фирму. Из 
истог документа види се да је имао и спе

цијалну радиоmщу за израду бетонских 
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конструкција у Кајмакчаланској улици бр. 
51. Његово име и адреса стана у Београ
ду налази се на списку руских архитеката 

у Југославији кој и је сачинио архитсп Ге

оргиј Јеремејев. Према његовим подаци

ма, Сташевски је становао у Улици Стра

хињића бана бр. 54. У пријави пребива
лишта Валсрпја Сташсвског КОЈЗ се чува 

у Исторщско\1 архиву града Београда на
воде се и друге адресе у Београду на ко

ј ~ша јс Сташсвсrш боравио: Хаџи Прода

на 3, Војводе Протића 19, Кљсгшье Љу
бице 33, Страхињића бана 53 11 Синђели
ћева 18. Сташевски је прим110 југословен
ско држављанство. Године 1950. напушта 
Београд и одлази у Мароко. 

Валериј Сташевски је био један од . . 
на1продуктивни1их руских архитеката 

емиграната који су радили у Београду. У 

Историјском архиву Београда налази се 
преко хиљаду његових пројеката. Објек

ти стамбене намене чине највећи део ље
говог архитектонског опуса. У једном пе

риоду радио је у заједници са својим си
ном Ђорђем. Најдрагоценије сведочан

ство о љеговом раду јесу објекти на те

рену, богата архивска грађа и текстови 

из међуратне дневне штампе, захваљу

јући којима смо у прилици да реконстру

ишемо ток настајања појединих јавних 

објеката Сташевског, од идеје о подиза

њу, преко прикупљања средстава, избо

ра локације, измена у току грађења, све 

до реализације. Нажалост, није сачува
на заоставштина овог архитекте која би 

нам пружила увид у скице и цртеже не-. . 
изведених пројекта КОЈИ по правилу ода-

ју стварни сензибилитет аутора и њего-
. . 

во најинтимније стваралачко опредеље-

ње. Стога смо остали ускраћени за це

ловитију слику о његовом градитељском 

опусу која би обухватила увид о развоју 
идеје једног пројекта и његове трансфор-
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мащtје, јер је често првобитна замисао 

услед утицаја различитих чинилаца, у 

изведеној варијанти готово непрепозна

тљива. Ilнjc сачувана ни документација 

за сва изведена дела Сташевског те смо 

тако остали и без ближих података о љи
ма. Стога \1е преглед његовог пројектант
ског рада, КОЈИ следи, неизбежно б11т11 
непотпун н мањкав, јер ес заснива само 
на ~·рађи којаје сачувана. То је узрокова
ло 11 непропорцнопашюст у анализи по

једшшх објеката, која није у складу са 

њнховю1 значајем већ са они:-.1 што је о 

њима сачувано. 

llpe:-.ia подацш"ш које налазимо у бо
гатој архивској грађи Историјског архи
ва града Бе01-рада Сташевски је своје пр
ве архитектонске пројекте израдио 1921. 
године. То су две приземне зграде за лет

ње становање у Београду. Једна од њих 

припадала је Ани Вибек, у Улици Јове 

Илића 40, а друга Јовану Пешићу, на углу 
улица Кајмакчаланске и Брегалничке. 

Умерена декорација и изломљена кров

на конструкција карактеристични су еле
менти на згради Ане Вибек. Зграда Јо

вана Пешића такође има сложену кров

ну конструкцију, алије љена архитектон

ска обрада нешто богатија. Она се састо

ји од рустично обрађеног, монументал

ног портала, украсних профила изнад 
прозорских отвора и орнамената у обли
ку полумесеца, који ће бити један од пре

познатљивих елемената декорације на 

многим објектима Сташевског. 
Исте, 1921. године, Сташевскије про

јектовао и двоспратницу са мансардом 

за Душана Ристића у Булевару краља 

Александра бр. 126. Окосницу архитек
тонске композиције чине квадратно и 

лучно завршени, декоративно профили

сани прозорски отвори. Декоративности 
фасаде доприносе и рустично обрађени 
камени квадери. 
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Сл. Ј - Kyl13 Милована Спасојсвиl1а у Доситејевој ул11ци бр. 21 , 1922. 
Fig. 1 - House of Milovan Spasojcvic in Dositejeva sti-eet no. 2 l , 1922. 

За Милана Манојловића, исте године, 

Сташевски је пројектовао изузетно жи

вописан приземни објекат у Ужичкој 
улици. Изломљена кровна конструкција 

интересантних обриса украшена је ор
наментима у облику полумесеца. Комби
нација полукружш1х и квадратних отво

ра, примењена на овом објекту, још је

дан Је од карактеристичних елемената у 

архитектонском рукопису Сташевског. 
Главни акценат у изгледу фасаде чини 

украсна трифора са надстрешницом у 

опеци, док су украси испод прозора у об
лику детелине и троугаони забат додат-

. . 
ни елементи у њеноЈ декорацији. 

Наредне, 1922. године, Сташевски је 
пројектовао монументалну двоспратну 

зграду за Косту Стојановића у Булевару 

краља Александра бр. 1О1 . Изузетно де

коративна обрада фасаде концентрисана 

је у приземљу око улазне партије, фланки
ране удвојеним дорским стубовима. Зону 

првог и другог спрата повезују јонски пи

ластри између квадратно обликованих 
прозорских отвора, КОЈИ су у зони првог 

спрата надвишени троугаоним забатима. 

Камене вазе чине додатну декорацију на 

веh богато украшеној атици, док зона при

земља, као и на претходном објекту, садр

жи елементе рустичне обраде. 

За Петра Вујића Сташевски је исте го
дине пројектовао двоспратну зграду у 

Булевару краља Александра бр. 136. Из
узетно богата пластична декорација по

седује елементе сецесијског начина об

ликовања. 
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Једноспратница у Стишкој улици бр. 

60, пројектована за Војислава Мирића 
1922. године, има сличне елементе де
корације. То су украсни венчићи и ру

стично обрађени камени квадери. Пра

воугаоно обликовани прозорски отвори 

надвишени су полукружним луцима. 

На једноспратници пројектованој, 
исте године, за столара Николу Атанац

ковића, на Гундулићевом венцу бр. 8, пи
ластри и подеони венци чине једине еле

менте декорације. Средњи ризалит по
себно је наглашен заједничким оквиром 

. . 
КОЈИ повезује прозорски отвор приземља 

и спрата, као и декоративним завршет

ком у зони кровне конструкције. Асиме

трично постављена и украшена улазна 

партија подарила је изгледу фасаде из

весну живост. Пројекат за измену и пре
правку ове зграде радио је 1934-35. го
дине, такође руски архитекта емигрант, 

Леонид Макшејев. 

Сташевски је 1922. године, пројекто
вао за Бориса Кепена, на углу улица То

полске и Которске, спратну зграду са све

деним програмом декорације. Известан 
контраст изражен је између средњег ри

залита хоризонталне поделе и бочних 

ризалита рустично обрађеним вертика

лама тесаника. Сви отвори су квадрат

ног облика, док су дорски пиластри у 
приземљу и украсна ограда на балкони

ма првог спрата, уз дискретне кружне и 

цветне орнаменте, Једини елементи де

корације. 

Сташевски је, исте године, пројекто

вао једноспратн'и објекат са мансардом, 
за породицу Стефановић, у Приштинској 
улици бр. 42. Рустична обрада и комби
нација правоугаоних и лучних отвора у 

приземљу типични су елементи архитек

тонског речника Сташевског. Фасаде из 

Приштинске и Златиборске улице разли-
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чито су обрађене. Вертикална подела из

вршена је стилизованим дорским пила
стрима, необичног облика, између којих 
су правоугаони прозорски отвори. Изло
мљена линија крова и низ квадратних 

прозора на мансарди, надвишени троу

гластим забатом, доприносе динамици 

зидног платна КОЈе Је декорисано кру

жним и ромбоидним украсним елемен

тима. 

Врло сличан објекат, по општој кон

цепдИЈИ и примењеним елементима де

корације, Сташевски је, 1922. године, 
пројектовао за грађевинара Ђенадија Де

јановића, на углу улица Радничке и Гун
дулућеве. Пиластри, комбинација право
угаоних и лучних отвора, као и, с па

жњом обрађено, рустично приземље, 

елементи су који повезују ову зграду са 

претходним пројектом Сташевског. У од
носу тај објекат, зграда је добила један 
спрат више. 

Једноспратница у Макензијевој ули

ци бр. 23, коју је Сташевски пројекто
вао Даницу Кедровић, има врло сличну 

архитектонску композицију, са широким 

дорским пиластрима, комбинацијом по

лукружних и правоугаоних отвора и ру

стичном обрадом. Нови елементи на фа

сади су балкони испред прозорских отво
ра првог спрата. 

Те 1922. године, Сташевскије пројек
товао и низ врло скромних, углавном 

приземних објеката. Они су или у пот

пуности лишени декорације, или је она, 

уколико постоји, крајње сведена. То су 
једноспратница породице Грбић у Војво

ђанској улици бр. 4 и приземни објекти 
Александра Милошевића у Ужичкој 

улици бр. 17, Ђенадија Дејановића и 
Илије Богдановића у улицама Даниловој 
бр. 55 и Милешевској бр. 19, Милисава 
Милошевића и Борислава Ристића у До-
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Сл . 2 - Руска црква Св. Тројице на Ташмајдану, 1924. 
Fig. 2- Russian Clшrch of the St. Trinity at Tasmajdan, 1924. 

брачиној улици бр. 63, кројача Милана Осим пројеката за нове зграде, Ста
Недељковића у Гробљанској улици бр. шевски Је те године израдио и неколико 

19 а и Катарине Грбовић у Војвођанској пројеката за измене и дозиђивање веh по-
улици бр. 10. стојећих објеката. 2 

Из исте године су и пројекти за згра- Једноспратну зграду за Илију Богда-

де у улицама: Дубљанској 87 за Грегора- новића у Будимској улици бр. 34, Ста
вић Душана, Хаџи Рувимовој 1 О за Јова- шевски је пројектовао 1923. године. Пи
на Миленковића, Јеврејској 25 за тргов- ластри повезују зону приземља и првог 
ца Коена, Крајинској 27 (29) за технич- спрата, док су прозорски отвори надви
ког чиновника Министарства вој ног Ни-

колу Савељев Петровича, Краљице На-

талије 6, 23 и 52 за Селимира Јанкови
ћа, Даницу Кедровић и молера Стевана 

Паланка, Нишкој 4 за Димитрија Тана
сковића, Поцерској 19 за Владимира Ко
стића, ПриштИнекој 42 за Марицу и Пан
ту Стефановић и Досµтејевој 21 за Ми
лована Спасојевића, Далматинској 17 за 
трговца Александра Николића. 

2 То су објекти Алексе Алексиhа на углу 
Стишке и Хаџи Ђсрине улице, Теодора Ка
меновића у Хаџи Ђериној улици бр. 13 и 15, 
Младена Савића у Авалској улици бр. 11, 
Душана Ристића на углу Васине и Добрачи
не улице, Душана и Ђорђа Ристића у Буле
вар краља Александра бр. 192 и Данице Ан
ђелковић у Улици Страхињића бана бр. 58. 
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шени лучним тимпанонима. Асиметрич

но постављена улазна партија, решење 

је које смо видели и на објекту на Гун

дулућивом венцу бр. 8. 
Исте године Сташевски је пројекто

вао и две, готово идентичне, приземне 

зграде, у Шуматовачкој улици бр. 12 за 
Светозара Деспотовића и у Улици Љубе 
Дидовића бр. 18, на Хаџи Поповцу, за 
Ђорђа Величковића. Оба објекта лише
на су декорације, док су квадратни про

зорски отвори и спољно степениште за

једнички елементи њиховог архитектон

ског решења. 

Из 1923. године су и пројекти за згра
де у улицама: Краља Александра 89 за 
дрварског трговца Ристу Малишића, Му

таповој 14 за Милеву Јовановић, Ратар
ској 71 за кафеџију Крсту Ћурића, Зори
ној 78 за Илију Богдановића. 

Исте 1923. године Сташевски је из
радио неколико пројеката за измене већ 
постојећих зграда.3 

Наредне, 1924. године,Сташевскије 
израдио неколико пројеката за нове згра

де и неколико за измене и преправке већ 

постојећих објеката.4 

У дворишту, на имању "хлебара" Ми

лоша Сиљамовића, у Мекензијевој ули

ци бр. 44, Сташевскије 1924. године про
јектовао два објекта, од којих је један ре

презентативна једноспратница, а други 

скромна приземна зграда. Обе носе пре

познатљив рукопис Сташевског. 

3 Зграде Милеве Јовановић у Мутаповој 
улици бр. 14 и породице Таушановић у Зо
риној улици бр. 73. 

4 Године 1924. Сташевскије израдио про
јекте за измене на зградама Милана Павло
вића у Улици мајке Јевросиме, Јосифа Ђор
ђевића, пуковника, у Капетан Мишиној бр. 
5, Илије Богдановића, предузимача, у Ско
пљанској улици бр. 27. 

156 

Скромну приземну зграду, без деко
рације, Сташевски је, исте године, пројек

товао за Ћему Богојевић, на углу ушща Не
бојшине бр. 30 (32) и Рудничке бр. 2. 

Фебруара месеца 1924. године Ста
шевски је пројектовао, такође, један при
земни објекат на Гундулићевом венцу бр. 

1, за трговца Милорада Павловића. Аси
метрична композиција, често присутна 

на здањима Сташевског, обогаћена је, 

овог пута, интересантном надстрешни

цом у облику пирамиде, док су квадрат

ни отвори и удвојени пиластри стандард

ни елементи у архитектонском речнику 

овог градитеља. 

Три месеца касније, за Косту Дукића, 

абаџију, Сташевски је, на углу улица Ла
мине бр. 23 и Краљице Наталије бр. 26, 
пројектовао угаону једноспратницу са 

мансардом. Контраст између врло деко

ративно обрађене чеоне фасаде и безор

наменталних површина бочних зидова 

није реткост у градитељском опусу Ста

шевског. Квадратни отвори, јонски пи-
ластри и тесаници камена, препознатљи-

ви су мотиви примењени на већини ње

гових објеката. 
Исте елементе налазимо и на репрезен

тативној једноспратници, сведене декора
ције, коју је Сташевски 1924. године, про
јектовао у дворишту имања Боже Вучко

вића, у Улици краља Милутина бр. 5. 
Из 1924. године су и пројекти за згра

де у улицама: Драгачевској 13 за месара 
Петра Богдановића, Драгачевској 16 за 
књиговођу Београдске занатске банке 
Лазара Малишића, Копаоничкој 12 (14) 
за Балуџић Љубицу, Мајке Јевросиме 7 
за трговца Милана Павловића. 

Једноспратницу са мансардом Ста

шевски је пројектовао почетком наред

не, 1925. године, за Ђорђа Грбовића у Бу-

• 
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Сл. 3 - Kyl1a Јована Стсфанов11lш у Његошевој 
улици бр. 24, 1928. 

Fig. 3 - Housc of Jovan Stefanovic 
in Njegoseva street no. 24, 1928. 

левару краља Александра бр. 123. Троу
гаони забати над прозорским отворима 

и дугачак балкон првог спрата једини су 

елементи декорације на чистим фасад

ним површинама. 

Сличну зграду, такође једноспратну са 
мансардом, Сташевски је пројектовао у 

септембру исте године, за Љубомира 
Вучковића, кобасичара у Булевару кра

ља Александра бр. 135. И овде су карак
теристични елементи сведене декораци

је прозори са троугаоним забатима. Ру
стична обрада у каменим квадерима пре-

Сл. 4 - Зграда трговца Милисава Јовановића 
у Балканској улици бр. 31, 1930. 

Fig. 4 - Building of the inerchant Milisav 
Jovanovic in Balkaпska st1·eet по. 31. 1931. 

познатљив Је елемент ауторовог рукопи

са који је видљив и на приземном објек

ту са мансардом, којије Сташевски исте 

године пројектовао за господина Мила

на Гроздановића, "хлебара" у Кичевској 

улиuи бр. 12. 
Низ скромних приземних објеката, 

без декорације, Сташевски је 1925. го
дине пројектовао за кафеџију Даничића, 

на углу улица Позоришне бр. 40 и Гун
дулићевог венца бр. 44, Николу и Васу 
Наумовића у Небојшиној улици бр. 36, 
Радета Лукића у Трнској улици бр. 2 и 
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Стевана Ланга у Граховској улици бр. 23. 
Овај последњи објекат издваја се по 

украсној капији и рустичној обради на 

ивицама фасаде. 

Из исте године су и два једноспратна 
објекта сведене декорације. Један од њих 

Сташевскије пројектовао у јуну месецу, 

за Анушку Марковић у Мутаповој ули

ци бр. 28, у стилу академизма са симе
тричном, трочланом организацијом фа

саде. Лучни тимпанони изнад правоуга

оних отвора, балкон, рустична обрада у 

каменим квадерима. неки су од елеме

ната декорације чији је акценат троуга

они забат па средљем ризалиту спрата. 
Ромбоид уписан у правоугаоник елемент 

је надпрозорске декорације, присутан па 

још неким објектима Сташевског. 
Другу једноспратницу коју смо поме

нули, из 1925. године, Сташсвскије про
јектовао за господина Новака Миниhа, 

бравара-инсталатера, на углу улица Сит

пичке и Манасијске, на Ђурђевом брду. 

Она има и мансарду, али јс у односу на 

претходни објекат још скромнија у де

корацији, која је концентрисана око ква

дратно обликованих прозорских отвора. 

Из исте године су и пројекти за згра

де у улицама: Златиборској 98 за Јована 
Бацкиlш, Кичевској 12 за хлебара Мила
на Гроздановића, Каленићевој 6 за кро
јача Драгомира Петровића, Сарајевској 

27 за Грацију Јевремовић, Приштинској 
94 за браћу Јаковљевић, Приштинској 88 
за Оливеру Бранковић, Интернационал
них бригада 89 за Даницу Хаџи-Серафи
мовић, Новопросеченој за Ота Трутнов

ског, Мутаповој 9 за Зорку Вујановић, 

Милешевској 11 за браћу Поповић, Кра
ља Милутина 5 за Божу Вучковића, Кра
ља Александра 144 за Радета Лукића. 
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По обичају, ни те 1925. године, нису 
изостали пројекти за измене веh посто

јећих зrрада.5 

Година 1926. је у стваралаштву Вале
ри а ја Сташевског обележена изузетном 

продуктивношћу. Стамбени објекти Ста

шевског у том периоду могу се подели

ти у трн групе. Прву би чинили амбици

ознији пројекти богате декорације, дру
гу - скромни безорнаментални пројек

ти и трећу - пројекти за измене већ по

стојећих зграда.6 

У прву групу, амбициознијег пројек

тантског приступа, спада приземни обје

кат у Кичевској улици бр. 41, пројекто
ван за бравара Миленка Марковића. 

Украсна партија изнад средњег ризали
та у вис1ши кровне конструкције, nила

стри и флорални елементи декорације, 

главне су каракгеристикс овог објекта. 
Монументални ји замах присутан је и 

на двоспратшщи Јеленка Петровиl1а, на

челника Министарства финансија, на 
углу улица Ратарске и Челоnечке. Пра- • 

5 То су зграде Арона Елазара, трговца у 
Солунској улици бр. 8, Аце Јовановића у 
Далматинској улици бр. 57, Боже Вучкови
ћа, управника банке "Славија" у Улици кра
ља Милуrина бр. 5, породице Гаговић у Со
качету Великог Богдана бр. 3, Љубнце Ба
лугџић у Копаоничкој улици бр. 12 и зграда 
на имаљу Универзитета на Коса11чиl1свом 
венцу бр. 16. 

6 Пројекте за измене већ постојећих згра
да Сташевски је 1926. године пројектовао 
за Светозара Живковиhа у Баба Вишњиној 
улици бр. 9, Самуила Сему на углу Солун
ске и Израиљеве, Светозара Бранковића у 
Улцињској (Ивиној) улици бр. 20, Димитрија 
Танасковића, трговца, у Нишкој улици бр. 

6, Зарије Старчевића у Бацетиној улици бр. 
3, за дуl1ан Петровића, Викторовиhа и Па
вловића у Балканској улици бр. 19. 
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Сл. 5 - Kyl1a браl1е Н11колс и Васе 
Наумовиl1 у Булевару краља Александра 

бр. 177, 1930. 
Fig. 5 - House of brothers Niko\a and Vasa 
Nauшovic in King Alexander Boulevai·d no. 

177, 1930. 
воугаоне вертикале уоквирују прозорске 

отворе првог и другог спрата, док ЈС ру

стична обрада каменим квадерима при

сутна у приземљу и бочним ризалитима 

спрата. Акценат декорације је на сред

њем ризалиту, који се, као и на претход
ном објекту, завршава украсним елемен
тима у кровној конструкцији. 

У овој групи објеката је и спратна 
зграда са мансардом поручника Видоја 

Аћимовића, у Ламартиновој улици бр. 

41. Изломљена кровна конструкција, 
украсна надстрешница над прозором 

мансарде и камена декорација у призе

мљу и око прозорских отвора, кара кте-

Сп. 6 - Руска капсла на Новом гробљу, 

1930. 
Fig. 6 - Russian Chapel in the Town 

Ceшetery, 1930. 

ристични су елементи декорације на 

овом објекту. 
Богато декорисану, монументалну тро

спратницу, Сташевски је пројектовао за 

породицу Петровић у Ламиној улици бр. 
69, док су јонски пиластри и лучно завр
шени прозори приземља главни елемен

ти декорације на једноспратници госпо

дина Љубомира Лешјанина, пуковника у 

пензији, у Крунској улици бр. 11 а. 
Сигурно најбогатија по декорацији, из 

ове групе објеката, јесте монументална 

двоспратница са мансардом, грађевина

ра Александра Петровића, у Јевремовој 

улици бр. 77. Удвојени дорски пиластри 
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повезују зону првог и другог спрата, док 

се над прозорски\1 отвори\1а првог спра

та налазе троугаони забати . Ila декора
цији коју чине венчићи, вазе, флорални 

мотиви и маске препоз~~аЈемо еле\1енте 

сецесије. 

Другу групу скромних објеката без де

корације Сташевски је пројектовао за ду
ванџију Милића Брадића, у I Iевесињској 
улици бр. l 9, Косту Анђелковића, меха
ничара у Расивској улици бр. 2, Григо
рија Симића, у Милоша Великог бр. 91, 
Горчу и Милића Поповића, браl1у грађе
винаре у Кочиној улици бр. 46, Марка 
Миљановића, бравара, у улицама Краин

ској бр. 22 и Златиборској бр. 76, Влади
мира Мирчића у Шуматовачкој улици бр. 

89, Арона Елазара у Јеврејској улици бр. 
15, Зорку Васиh у Далматинској улици 
бр. 74 и Љубицу Цекић~ Молеровој ули
ци бр. 82. 

Скромне приземне зграде господе 

Александра Стојковића у Сарајевској 
улици бр. 87, Илије Јанковића у Престо
лонаследниковој улици бр. 3 1 и Јовано
вића у Милешевској улици бр. 55, издва
јају се из ове групе по израже~rиЈОЈ деко

ративној обради. 

Неколико објеката насталих те 1926. . . . 
године не припадају ни Једној помену-

. . . 
ТОЈ групи зграда, Јер по димензијама ни-

. . 
су скромни, али им ЈС декорација изузет-

но сведена. То су једноспратнице госпо

де Коена па углу улица Господар Јова

нове и Вишњићеве, Љубомира Плавши

ћа у Млатишуминој улици бр. 30, кафе
џије Цекића у Господар Јовановој ули

ци бр. 29 и вила Руже Ковачевић на Се
њаку, у Мајданској улици. 

Извесно је да је Сташевски пројекто

вао 1926. године и зграду за Владимира 
Костића у Улици војводе Богдана бр. 52, 
али планови нису сачувани . 
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Из исте године су и пројекти за згра

де у ушща\tа: Шуматовачкој 97 за Радо
вана Васиљевића, Бацетиној 3 за инспек
тора Министарства ф1111а11сија Старчеви

ћа, Дубљанској 80 за Јелену Марковић, 
Гвоздићевој 36 за Обрада Радуловића, 
Хаџи Рувимовој 14 за Лазара Симића, 
Јанка Веселиновића l 5 за трговца Или
ју Зечевића, Јовановој 29 за кафеџију 
Атанасија Цекића, Кнез Милетиној 87 за 
Милана и Зорку Сладојевић, Книћани
новој 14 за Џају Левија, Которској 17 за 
Настасију Костић, Крунској 11 а за пуков
ника Љубомира Лешјанина, Кумановској 
13 за обућара Јована Стефановића, Ла
мартиновој 31 за Војислава Коњовића, 
Ламартиновој 41 за поручника Видоја 
Аћимовића, Милоша Великог 4 7 за Дра
гу Марковић, Молеровој 38-40 и Нишкој 
4 за Димитрија Танасковића, Новосад
ској 13 за хлебара Јакова Симјановића, 
Чарли Чаплина 8 за трговца Бранка Ма
тића, Солунској 1 О за Џамила Кабиља, 
Сарајевској 87 за трговца Александра 
Стојковића, Улцињској 20 за трговца 
Светозара Бранковића, Љегошевој 22 за 
Василија Костића, Његошевој 44 за ме
сара Селимира Јанковиl1а, Зориној 79а 
за обућара Светозара Стојановића Вој
воде Протића 19 чији је сопственик био 
сам Сташевски. 

Најскромнију зграду, наредне, 1927. 
године Сташевски је пројектовао за по

родицу Илић у Улици војводе Богдана бр. 

25. Приземни објекат украшен је једино 
тесаницима камена између прозорских 

отвора. 

Декоративни тесаници камена и ром
боиди уписани у квадрат изнад прозор

ских отвора на једноспратној згради го
сподина Јована К. Стајића, кафеџије, у 
Баба Вишњиној улици бр. 34-36, неки 
су од често присутних мотива на фасада

ма Сташевског. 
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Сл. 7 - Ку\ш граlЈсв1шара Владим11ра 
Китановића, Алексе Нснадовиlш бр. 5, 1937. 

Fig. 7 - House of tћс constructoI" Vladimiг 
Kitanovic i11 Alckse Ncпadovica strcet по 5, 1937. 

За Миладина Поломца Сташевски је 

1927. године пројектовао једноспратну 
зграду у Мекензијевој улици бр. 68. Кон
ц еп циј а безорнаменталног фасадноr 

платна заснована Је на три низа верти

кално уоквирених прозорских отвора и 

балконе првог спрата. 
Пројекат једноспратне зграде за Ацу 

Стојановића, "ликоресца", у Захумској 
улици бр. 29, може се упоредити са, го
дину дана рани Је насталом, двоспратни

цом у Јевремовој улици бр. 77. Флорал
ни и геометријски украси, вазе и маске, 

неки су од заједничких елемената у де

корацији ове две зграде. 

Из 1927. године су и пројекти за згра
де у улицама: Златиборској 98 за Дани-

Сл. 8 Зграда рсшијсра Лоренца Ота у 
Призренској улици бр. 6, 1938. 

Fig. 8 - Hollse of tће businessman Lorenzzo 
Oto in Prizreпska street no. 6, 1938. 

цу Куртовић, Захумској 46 и 51 за лико
ресца Александра Стојановића и стола

ра Љубомира Марковића, Задарској 8 за 
Тодора Станисављевића, Његошевој 20 
за Владимира Спасића, Војводе Савати

ја 20 за Владимира Спасића, Војводе 
Протића 21 за начелника директора Др
жавних железница Душана Трифковића, 

Слободиној 3 за земљорадника Светоза
ра Димитријевића, Браничевској на углу 

са Лавачком за Игњата, Улице 141 на 
углу са Ламартиновом за трговца Јако

вљевића, Призренској на углу са Зеле

ним венцем за трговца Драгомира Неши

ћа, Ратарској 129 за Димитрија Радиво
јевића, Синђелићевој 15 за Димитрија 
Хаџи-Минића, Улици 144 за чиновницу 
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Даницу Стојковић, Војводе Миленка 42, 
Ивиној 22 за Марију Теодоровић, Ква
дерској 8 за шофера Светозара Манди
ћа, Которској 6 за кафеџију Тодора Пе
ришића, Краинској 2 за грађевинара Ми
рослава Петровића, Краља Владимира 

53 за Јелицу Давидовић, Млетачкој 13 
за столара Младена Бугарског, Молеро

вој 47, Молеровој 88 за потпуковника Ве
лимира Томашевића, Каленићевој 1 за 
ћурчију Јована Бацковића, Нишкој 52 за 
Светозара Рашића, Престолонаследника 
Петра 63 за механичара Душана Стоја
новића, Јанка Веселиновића l за Михај
ла Петровича, Реон ској 191 а за ћевабџи ју 
Манасију Николића, Шумадијској 15 за 
трговца Владимира Шишковића, Баба 
Вишњиној 34-36 за кафеџију Јована Ста
јиl1а, Бој аниној 15 за Стојана Бабића, Бо
љевачкој 8 за трговца Драгутина Попо
вића, Деспота Ђурђа 8 за трговца Авра
ма Ауретија, Доситејевој 35 за трговца 
Ристу Васиљевића, Дринчићевој 27 за 
свештеника Брану Цветковића, Грахов
ској 11 за Берту Вебер, Гундулићевом 

венцу 11 за кожарског трговца Боривоја 
Станића, Хаџи Милентијевој 61 за теса
ра Василија Петровића. 

Велики број пројеката Сташевски јс 
1927. године израдио за измене и пре
правке већ постојећих зграда.7 

7 На зградама Живка Тодоровиhа у Буле
вару краља Александра бр. 92, Симиl1а у 
Улиuи Хаџи Рувимовој бр. 14, Аврама Аурс
тнја, трговца, у Улици деспота Ђурђа бр. 8, 
Светозара Стојановића, обуhара, у Зориној 
улиuи бр. 79, Јеленка Петровиl1а у Челопеч
кој улици бр. 1, коју је сам пројектовао 1926. 
године, као и на два дуhана у згради Стане 
Поповнh у Улици краља Милана бр. 122 и 
згради Раде Лукиl1 у Булевару краља Алек
сандра бр. 144. 
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Изразита обележја српско-византиј

ског стнла носи кућа Јована Стефанови
ћа у Његошевој улици бр. 24, коју је Ста
шевски пројектовао 1928. године.8 Три 
различито обрађене хоризонталне зоне 

чеоне фасаде доживљавају се као засеб
не целине. Једноставна обрада приземља 

и поткровног дела зидног платна, у сре

дишњој зони је обогаћена знатно деко
ративнијим приступом. Онје изражен у 

вертикалним аркадним нишама са пила-
. . 

стрима КОЈе уоквираваЈУ по вертикали 

прозорске отворе првог и другог спрата. 

Капители, аркадни луци и парапетне 

плоче главни су носиоци орнаменталног 

украса КОЈИ ЈС допуљен и националним 

декоративним мотивом српске средњо

вековне уметности у облику шаховског 

поља. По начину примене националних 

мотива, овај објекат може се поредити 

са годину дана раније пројектованом 

оближњом зградом пуковника Елезови

ћа коју је у Његошевој улици бр. 22 по
дигао Александар Дероко, као и са поје
диним стамбеним објектима Богдана Не

сторовића и Душана Живановиhа.9 

Године 1928. Сташевски је пројекто
вао и зграду на имаљу Душана Пантића, 

на углу улица Жоржа Клемансоа и Би

тољске, за коју је љегов син, Ђорђе Ста
шевски, пројектовао склониште, 1940. 
године. 

Из 1928. године су и пројекти за згра
де у улицама: Његошевој 30 за трговца 

8 А. Кадијевић,Једа11 век тра.жења ... , 156. 
9 Елементе националног ст1mа Богдан Не

сторов11l1 јс применио на објектима у Улици 
маршала Бирјузова 8, Српских владара 6, као 
11 на углу улица Загребачке и Карађорђеве, а 
Тома Живановиh на куhи Б. Цветковиhа, на 
углу улнца Доситејеве и Скендербегове. О 
томе в: А. Кадијев11h, Једа11 век тра:же
ња ... , 155, 325. 
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Сл. - Зграда идустријалца Милана Д11миl1а у Булевару краља Александра 
бр. 81-83, 1938. 

Fig. 9- Building of thc factory owncr Milan Dimic in King Alexandcr Boulevard 
ло. 81-83, 1938. 

Јована Стефановића, Војводе Богдана 3 
за Јелицу и Јефту Гаговић, Војвођанској 
23 за трговца Радета Лукића, Престоло
наследника Петра на углу са Новом за 

М11ленка Марковића, Крунској 71 за ми
нистра Марка Трифков~:Ља, Крајинској 

1 О за ликоресца Бендли Азелија, Дубро

вачкој 7 за хлебара Милана Јанковића, 
Сврљишкој 18 за протођакона Бајзарен
ко Јоана, Синђелићевој 6 за трговца 
Аранђела Недића, Престолонаследнико

вој 35 за Јакова Савчића, Престолона

следника Петра 57 за кафеџију Благоја 
Трпковића, Петрињској 21 за литографа 
машинисту Ђорђа, Павиној 76 за гене
рала Милосава Живковића, Новосадској 
11 за генерала Ратка Ракетића, Нишкој 

23, Невесињској 11 за Мандил Жулија, 
Милешевској 18 за Перка Стевановића, 

Краљевића Томислава 85 за породицу 
Миљковић, Краља Александра 144 за Ра
дета Лукића, Југословенској 18 за хемиј
ског лаборанта Богосава Ђурића, Хаџи 

Милентијевој 78 за браћу Шмидлинг, 
Далматинској 8 за чиновника Министар
ства поште Божидара Шутића, Ђевђелиј

ској 12 за породицу Костић, Шумадиј
ској 11 за правника Љубомира Бајалови
hа , Шафариковој 6 за предузимача Јако
ва Савчића. 

Пројекат за приземну зграду трговца 
Ристе Милишића, из 1929. године, у За

хумској улици бр. 56, по примењеним 
елементима декорације може се пореди-
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ти са, такође, приземном зградом у Ско
пљанској улици бр. 27, коју је Сташев
ски пројектовао за господина Илију Бог

дановиhа, 1924. године. Квадратни отво

ри, декоративна обрада тесаницима ка

мена, орнаменти у правоугаоним пољи

ма, заједнички су елементи у концепци

ји ова два објекта. 
Још једну приземну зграду Сташев

ски је 1929. године пројектовао за Ми
лана и Ђорђа Милојевиhа у Улици вој
воде Добрњца бр. 48. Рустични: квадери 
тесаног камена, украси изнад квадрат

них прозорских отвора, вазе и полукру

жни, рустично обрађен лук изнад про

зора, главни су декоративни елементи на 

фасади овог објекта. 
Из 1929. године су и пројекти за згра

де у улицама: IЬегошевој 38 (44) за ме
сара Селимира Јанковића, Војводе Бог
дана 54 за трговца Алексу Станишића, 

Војислава Илића 29 за трговца Саву Ми
трашиновиhа, Војводе Богдана 26 за тр
говца Косту Веселиновића, Милешев

ској 43 за инспектора Министарства фи
нансија Зарију Станчевиhа, Призренској 
17 (15) за Јову Пејовића , Престолона
следника Петра 59 за бравара Миленка 
Марковиl1а, Краљице Наталије l 9a за 
грађевинског предузимача Александра 

Миленковића, Краља Владимира 18 за 
трговца Бору Чкољевнћа, Косовској 15-
17, за проту lI и колу Божића, Копаонич

кој 18 за Војислава Ристића, Кајмакча
ланској 40 за трговца Драгољуба Васи
ћа, Кајмакчаланској 27 за хлебара Јова
на Цветковиl1а, Француској 7 за абаџију 
Јована Поповића. 

Две изузетно скромне приземне згра
де Сташевски је пројектовао за Тодора 
Перишића, кафеџију, 1929. године, у Ко
торској улици бр. 6 и у дворишту имања 
господина Милана Милојевиl~а у Улици 

војводе Добрњца бр. 46, 1930. године. 
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Године 1930, Сташевски је пројекто
вао и једноспратницу потпуно безорна

менталног фасадног платна за браћу Ни

колу и Васу Наумовића, кафеџије, у Бу
левару краља Александра бр. 177. Окви
ри прозорских отвора и гвоздена ограда 

балкона првог спрата, једини су елемен

ти декорације. 

Из l 930. године су и пројекти за згра
де у улицама: Балканској 3 l за трговца 
Милисава Јовановића, Далматинској 8 за 
Божидара Шутића, Драгачевској 8 за по
родицу Станимировић, Ивиној 8 за Ми
лоша Симића, Краља Алексндра 157 за 
Стојана Величковића, Краља Алексан

дра 224 за столара Љубомира Маркови
ћа, Краљице Наталије 30 за трговца Ду
шана Мирковића, Курсулиној 35 за пу
ковника Божидара Туцаковн'hа, Млати

шумипој 9 за Олгу Стефановић, Новој 
73 за зидара Александра Секулића, По
жаревачкој 29 за Ђуру Бањца, Пришпш
ској 98 за Милисава Обрадовића, Битољ

ској 49 за Јелу Стевчић, Синђелићевој 2 
за Јоксима Вуковића, Војводе Добрњца 

46 за столара Милана Милојевића, За
хумској 56 за дрварског трговца Ристу 
Малиши ћа. 

1 lаведени стамбени објекти Валерија 
Сташевског могу се поделити у три гру

пе. Прву би чинили богато декорисани 
монументални објекти амбициознијег 

пр0Јскта1пског приступа, другу-скром11и 

безорнаментални објекти и трећу про

јекти за измене већ постојеlшх зграда. 
Да богатсво декорације на фасадама Ста

шевског није било условљено само имуh

нош11у инвеститора већ и њиховим уку

сом показују монументални објекти 
сведеног пластичног украса. Препозна

тљив архитектонски рукопис Сташев-
. . 

ског најочигледније ЈС изражен на првој 

групи објекта монументалног замаха и 



ПРЈ \ЛОГ ПРОУЧАВАЊУ ДЕЛАТНОСТИ APXllTEKTE 
ВАЛЕРЈIЈА ВЛЛДifМЈrРОВНЧА СТАШЕВСКОГ У БЕОГРАДУ 

богатог архитектонског украса. Живопи

сности ових објеката допринели су из

ломљена кровна конструкција, рустич
на обрада дела фасаде (најчешће призе

мља) декоративним тесаниuима камена 

и широк репертоар мотива другостепе

не пластике. Карактеристични елемен

ти декораuије на већини ових објеката 
јесу пиластри (често удвојени), троугао
ни забати, украсне надстрешниuе, бал
кони и пластични украси у облику кру

га, полумесеца, четворолиста и ромбои

да, често уписаног у квадрат. На поједи

ним објектима попут оних изграђених за 

Александра Петровића у Јевремовој ули

ци или Ацу Стојановића у Захумској ули

ци присутни су елементи сецесије: вен

чићи, вазе, флорални мотиви и маске. 
Асиметрична композиција фасаде при

сутна на многим објектима елемент је ко
јим Сташевски видно одступа од посту

лата архитектуре академизма. Посебно 

омиљен мотив Сташевског па овим 
објектима јесте асиметрично поставље
на улазна партија. Низ вертикално уокви

рених прозорских отвора, често прису

тан елемент на фасадма наведених стам

бених објекта, типичан је за рану фазу 

развоја београдског архитектонског мо
дернизма. 

Сташевски је пројектовао и типско 
чиновничко насеље "Вождовац". У Исто

ријском архиву града Београда сачуван 
је извод из уговора Задруге државних и 
самоуправних службеника за подизање 

станова у Београду и задругара са архи

тектима Сташевским и Баумгартеном из 
1930. године. У Историјском архиву гра

да Београда чувају се и пројекти за око 
двеста двадесет и осам вила у овом на

сељу, у улицама Новој, Воје Илића и Шу

мадијској, из 193 1, 1932. и l 933. године. 
На само два пројекта, за виле доктора 

Мике Лукића у Улици Јове Илића из 

1931. године и Војислава Поповића у 
Улици новој из 1932. године налази се и 
потпис Баумгартена. У предмету поме

нутог пројекта из 1932. године који но
си Баумгартенове иницијале "БВ" нала
зи се и увереље извођача у коме наводи 

да је извео радове у сарадњи са Сташев
ским и Баумгартеном. 

У годинама када је пројектовао чинов
ничко насеље "Вождовац" и у наредном 

периоду, све до 1944. године, Сташев-
. . 

ски ЈС пројектовао преко сто тридесет и 

пет стамбених објската. 10 

10 У улицама: Зориној 56 за предузимача 
Ангро Стевана, Војвођанској 16 за трговца 
Борисава Милосављев11l1а, Видској на углу 
са Варваринском за Вацлава Павличека, Та
ковској 43-45 за породицу Стојановић, Сти
шкој 9 за Радивоја Јанковиlш, Старца Вуја
дина 15 за винарског трговца Дим11трија Ве
селrшовића, Сш1ђелићевој 7 за Петра Ђор
ђевића, Пое11каревој 28 за Танасија Ристи
ћа, Нишкој 19 за Катарину Живковиl1 и На
талију Стефановић, Молеровој 38-40 за Ди
митрија Танасковића, Крунској 36 за Ружу 
Јовановић, Краљевом тргу 7 за трговце бра
ћу Леви, Кајмакчаланској 59 за директора 
Југословенске експрес агенције Данила 

Ђорђевића, Јужни булевар 40 за Бранка Да
видовића, Јанка Веселиновића 1 за трговца 
Михајла Петровића, Драже Павловића 7 за 
Јулију Шуфлај, Доситејевој 35 за трговца 
Рвсту Васиљевиl1а, Зеленом венцу 8 за Бо
гољуба Стоја11ови l1а, све из 1931. године; 
Војводе Степе 14 за трговца Уроша Јешиhа, 
Војводе Добрњца 34 за трговца Душана 
Мирковића, Маруниl1евој 5, Теслиној на 
углу са Александра Глишића за Ристу и Ду
шана Поповића, Коперниковој на углу са 
Браћом Грим за Јелену Шљивиl1, Калениће
вој 9 за трговца Живојина Милошевића, Та
бановачкој 24а за чиновника Федора Пал
кина, Стишкој Ј 1 за чиновника Младена Ђу
ричића, Новопазарској 25 за саветника Ми
нистарства финансија Зарију Старчевића, 
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Новој за породицу Саковиh, Миодрага Да
видовића за инжењера Николу Пушкарсва, 

Краљице Марије 62 за трговца Владу Ми
ловановиhа, Господара Вучића за чиновни
ка Милорада Радовановића, Браничевској 18 
за капетана прве класе Јована Антиl1а, Бо

рисављевићевој 5 за банкарског чиновника 
Љубомира Јовановића, Беличкој 30 за бра
вара Александра Балуџића, Беличкој 19 за 
браћу Шмидлинг, Бацетиној 14 за јувелира 
Александра Михаиловиlш, Албанској 26 за 
Александра Русимовиhа, све из 1932. годи
не; Престолонаследника Петра 1 Ј 2 за Вуко
сава Спасојевића, Златаревићевој 1 за инжи
њеријског потпуковника Јована Аранђело
вића, Бул. војводе Мишића на углу са Ман
сијевом за народног посланика Илију Сав
ковића, Тузланској за пород11цу Убавкић, 
Пиротској 7 за учитљицу Лучиh Зорку, Пе
ке Павловића за породицу РадовановиЬ, Но
вој 110 за Стевана Скокнића, Краљевића То
мислава 3 за Александра Копиловског, Ко
чиној 43 за Ленку Живковић, Иванковачкој 
6 за Драгољуба Живковића, Хаџи Ђериној 
23 за предузимача Милорада Радојчиhа, 
Александра Глишиhа 4 за Карла Клоса, све 
из 1933. године; Владетиној 7 за грађевина
ра Андреју Лесинграда, Вардарској 15 за чи
новника Калаба Угљешу, Учитељској на углу 
са Марчанском за керамичара Спасоја Па
вловића, Гођсвчевој на углу са Душана 
Алимпиl1а за Стевана и Владимира Јакши

ћа, Доситејевој 37 за трговца Ђорђа Илића, 
Браће Ивковића на углу са Горичком за ме
сара Радисава Атанацковиlш, Ђурђевској на 
углу са Ђакома Авакумовића за пекара Си

моновића, Шуматовачкој 35 за грађевинара 
Зарију РадисављевиЪа, Тешићевој за поро
дицу Чечер, Румунској 26 за Богољуба Пе
тровиl1а, Љубљанској 14 за типографа Ми
лована Вукосављевића, Новој 182 за грађе
винског инжењера Бориса Гансона, Косте 
Јовановића 172 за вишег контролора Гене
ралне дирекције државних железница Ан
дреја Чока, Коче Капетана 43 за трговца Бран
ка Чолића, Каћанског 12 за кројачког мај
стора Симеона Јовановића, Хрвојевој 33 за 
градитеља Милића Борисављевића, Церској 
94 за предузимача Тому Стојиљковића, 
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Бранковој 24за Полсксију и Љубицу Тодоро

вић, све ш 1934. год11не; Захумској 28 за ин
дустријалца Милана Димића, Светозара 
Марковиl1а 21 за вишег чиновника Речне 

пловидбе Димитрија Петровића, Стефанко
вој на углу са Новом за кафеџију Милорада 
Анастасијевића, Средачкој 5 за Милорада 
Павловића, Прерадовићевој на углу са Све

тозара Марковића за месара Танасија Ми
хајловића, Прерадовиhевој на углу са Ми
лашсвском за зидара Меновића и ћевабџију 
Јосифовиhа, Раваничкој за чинов11ика По
штанске штедионице Светослава Латинки
ћа, Новопројектованој 176 за Нину и Татја
ну Долонски, Новој за Милутина Петрови
ћа, Панчићевој 8 за породицу Станисавље
ви:ћ, Ламиној 5 за Алексу Стефановића, Кру
пањској 15 за Стефановић Гина, Краља Ву
кашина 8 за Стевана и Владимира Јакшића, 
Коче Капетана 32 за рентијера Живојина Ца
кића, Хајдук Вељков венац 8 за Даницу Бо
шковић, Шумадијској 11 за директора Му
шке учитељске школе Марка Крстиl1а , 
Шуматовачкој 12 Ј , Алексе Нснадовиl1а 5 за по
родицу грађевинара Китановића, Бул. војво
де Степе 346 за рентијера Николу Ђорђев11-
ћа, Душана Алимпића l за чиновника Алек
сандра Штајна, све из 1935. године; Војво
де Глигора 3 за бравара Миленка Маркови
ћа, Вишеградској 16 за рентијера Николу 
Ђорђевића, Варовничкој 22 за Косару Ди
нић, Варшавској 30 за индустријалца Перу 
Гњсча, Пчињској на углу са Дебарском за 
Василија Марковића, Милоша Поцерца 5 за 
трговца Николу Станчуловиl1а, Кнеза Арсе
на на углу са Видрићевом за месара Лазара 

Стефановића, Француској 55 за инжењера 
Уроша Дојчиновића, Тиквешкој за породи
цу Пароци, Суботичкој 21 за чиновника По
штанске штедионице Светомира Ристиl1а , 
Приштинској 61 за професора Лазин Ђор
ђа, Патријарха Димитрија 28 за чиновницу 
Народне скупштине Јелену Поповиh, Новој 
за професора Маринковић Рајицу, Лимској 
19 за Котараш Милоша и Наталију, Краља 
Александра 310 за Фјодора Шаламова, Кра
ља Александра 201 за Милицу Лоренц, Ко
сте Јовановића 29 за Даницу Јовановић, Ка
танићевој 15 за Херцог Иду, Хаџи Милен-
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тијевој 68 за Пароци Петра и Јозефа, Хаџи 
Милентијевој 4 за Ванђела Дончевиhа, Дра
гачевској 28 за рентијера Николу Ђорђсви
hа, Цвијићевој 66 за Добрилу Јаковљевић , 
Беличкој 8 за Живка Трифковиl1а, Боже Јан
ковића 20 за Зунани Сару, Бул. ослобођења 
9 за трговца Живојина Милошевића, Бул. 
војводе Степе Ј 45 за управника Дома мало
летника, све из 1936. године; Војводе Про
тића 27 за инспектора Министарства финан
сија Милана Манојловиhа, Владе Маркови
lы 12 за чиновника Министарства саобра
hаја Симу Станкови\1а, Заплањској на углу 
са Новом за Славка Јовановића, Бистричкој 
20 за инсталатера Драгутина Антића, Пре
столонаследника Петра 147 за рентијера Ни
колу Ђорђевића, Николе Стефановића на 
углу са Новом и Метохијском за Лепосаву 

Митић, Небојшиној 22 за предузимача Ду
шана Радојчиlы , Таковској 7, Станоја Гла
ваша 21 за трговачког посредника Предрага 
Крстиhа, Синђелићевој 2 за Петра Јовано
ви\щ Љубе Давидовића 25 за Лазара Вита
са, Прешсрновој 17 и 19 за бравара Милен
ка Марковиlш, Новобрдској 8 за Петра Ми
хајлова, Новој за Иванку Владњал, Мите Ра

юf11а 30 за Димитрија Јамандијевића, Новој 
за Галину Мељникову, Миљковиhевој 9 за 
Андрију ШалиновиЬа, Место звано код бу
нара за инжењера Анатолија Виноградова, 
Ломиној 27 за Мару Недељковић, Косте Та
ушановића 11 за Славка Митричевића, Ко
сте Главинића 25 за фармацеута Каган Мо
деста, Млетачкој 41 за рентијера Милана Не
дељковића, Јужни булевар 5 за стаклара Ми
хајла Ратковића, Јанка Вукотиl1а 18 за Нину 
Мннић, Другој железничкој колонији за Все
волда Драчанског, Доситејевој 37 за тргов
ца Ристу Васиљевиhа, Цвијићев булевар за 
Добрилу Јанковић, Царице Милице 7 за рен
тијера Милорада Радојчића, Баба Вишњи
ној 5 за катицу Дом јан, Алексе Ненадовића 
5 за грађевинара Владимира Китановића, 
Четничкој 25 за Вијислава и Љубицу Нико
лић, Шуматовачкој 167 за машинисту Душа
на Жупанског, све из 1937. године; Злати
борској 1 за Миленка и Христину Марко
вић, Војводе Драгомира за трговца Милију 
Станојевића, Видовданској 4 за Живану Ло-

У периоду од 1928. до 1942. године 
Сташевски је израдио велики број про

јеката за измене већ постојећих зграда, 

као и неке помоћне објекте. 11 

шац, Видовданској 3 за Катарину Милетић, 
Вардарској 15 за приватног чиновника Уг ље
ш у Калаба, Заплањској на углу са Новом за 
Славка Јовановића, Војводе Саватија 31 за 
Ђорђа Латаса , Сазоновој на углу са Новом 
за Косту Секулића, Хаџи Милентијевој на 
углу са Престолонаследника Петра за Тодо
ра Максимовића, Престолонаследника Пе
тра 14 7 за рентијера Николу Ђорђев11hа, Но
вој за жандармеријског наредника Матију 
Војновића, Младонагоричанској на углу са 
Видовданском, Крфској на углу са Марибор
ском за оптичара Милана Јаковљевића, Ка
ленићевој 4 за рентијера Бору Чкоњовиl1а, 
Кабларској на углу са Козјачком за судију 
Томаша Пуљевића, Сомборској 23а за зида
ра Милана Костића, Синђелићевој 32 за Љу
бицу Минчић, Пуковника Лешјанина 2 за ле
кара Илију Ћорлукића, Призренској 6 за рен
тијера Лоренца Ота, Петра Мркоњића 9 за 
Миљу Пандуровиlщ Новој за Олгу Лапче
виh, Новој за Драгомира Михајловића , Но
вој за бравара Димитрија Јамандијевића, 
Младе Босне за Софију и Јелену Петровић, 
Милоша Милојевића за чиновницу банке 
Љубицу Митровић, Ластовској 27а за Сте
пана Ђапиl1а, Краљевића Томислава 55 за 
министра правде Милана Симоновића, Кра

ља Александра 81-83 за индустријалца Ми
лана Димића, Краља Александра 470 за Ан
ку и Томчета Пејчића, Јанка Вукотића 14 за 
Наталију Радојевић, Грчића Миленка 62 за 
Звонимира Младеновића, Димитрија Туцо
вића 91 за Булста Стојановића, Алексе Не
надовића 37 за трговца Будимира Милова
новића, све из 1938. године; Слоге 1 за Бо
рисава Милетића из 1939. године; Јове Или
ћа 201-203 за Марију Ђурић из 1940. годи
не ; Крфској 36 за Камџијаш Јелену и Мило

ша из 1941. године; Хаџи Милентијевој 12 
за Јосифа Стојиљковића из 1942. године. 

11 Пројекте за измену већ постојећих згра
да Сташевскије 1929. године израдио за Бра-
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Иако објекти стамбене намене, пре

познатљивог архитектонског рукописа, 

чине највећи део стваралачког опуса Ва

лерија Сташевског, он је у Београду из
градио и неколико врло значајних објек-

ниславу Протић у Далматинској улици бр. 
73, Сару Коен и Берту Мунку у Солунској 
улици бр. 6 и Милу Мудриновић у Улици 
~раљ~ Милана бр. 11. Године 1929. израд110 
ЈС пројекат за степениште за подрум у згра

ди Драгомира Петронића у Мутаповој ули
ци бр. 15, а 1930. године пројекат за измену 
зграде господина Душана Михаилови11а у 
Гвоздић.евој улицп бр. 2. Преправку бравар
ске радионице у стан на имању господина 

Миленка Марковића, на углу улица Престо
лонаследника Петра 11 Златиборске, Сташев
ски је пројектовао 1932. године. а 1934. го
дине пројеh-товао јс измене за зграде госпо
дина Лазара Ђорђевнћа у Будимској у,11щи 
бр. 8 и госпође Насте Нсди\1 у Албанској 
улици бр. 16. Пројекте за измену постоје
ћих зграда радио јс за породицу Коњовић у 
Улнци цара Уроша бр. 23, Божу Вучковиl1а 
у Улици др Ксстсра бр. 5 и Александра Стај
ковиl1а у Сарајевској улици бр. 87, 1935. го
дине, а за Виктора Лихвенцова, грађевина
ра у Церској улици бр. 50 коју јс пројекто
вао Булински, 1937. године. Исте године из
радио је и пројекат зимске баште на имању 
Ђорђа Рашиl1а, генералног директора Упра
ве монопола у Улици Коче Капетана бр. 38. 
Осим пројекта за измену зграде господина 
Драгомира Петровића на углу улица Кале
нић.све и Тополске, 1938. године јс Сташев
скн пројектовао и гаражу за Добривоја и Ла
зара Лазаревића у Милоша Великог бр. 35 и 
измену нзлога на згради Марка Бањца на 
углу улица Цара Николе II и Молерове. За 
Милана Димиl1а, индустријалца, Сташсвски 
је 1941. године израдио измену пројекта ко
ји је 1939. године пројектовао Ђорђе Ста
шевски, у Космајској улици бр. 46. Исте го
дине, за истог поручиоца, израдио је и про
јекат за измену зграде на Топличином вен
цу бр. 17. Године 1942. Сташевски јс изра
дио пројекат за измену зграде на имању ко
месаријата за непокретну јеврејску имови
ну у Улици Милорада Драшковића бр. 14. 
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те јавне намене. Међу њима, Руској цр

кви св. Тројице на Ташмајдану припада 

посебно место. 12 

Пре подизања своје цркве Руси су се 

молили у једној просторији Руске мензе 
у Улици краља Милана, као и у Цркви 

Александра Невског у којој се и данас 

чува плоча на којој је златним словима 

исписано "Николају П цару мученику". 13 

На месту на којем је подигнута црква Св. 

Тројице налазио се шатор, а потом бара-

ка са крстом у којој су се руске избегли-

це молиле Богу. 14 Пошто је данашњи Та
шмајдан подигнут на месту старог бео

градског гробља, уместо шатора-цркве 

планирана је само капела. Према речи-

ма старешине цркве митрофорпа прото

јереја Василија Тарасјева, првобитно је, 

према пројекту Сташевског, подигнута 

само једна дугачка лађа са косим држа
чима са страве и једним кубетом. Храм 

1е проширен у току саме градње када су 

му додати апсида, олтар и припрата. Ка-

да је патријарх Димитрије стигао да 
освешта капелу није био задовољан, али • 
је захваљујући великом утицају митро

полита Антонија и Николе Пашиhа, цр
ква ипак, 1924. године, свечано освеће
на. Руси, али и Срби у Београду сакупи-

ли су за њену изградњу добровољне при
логе. Прилог је дала и влада Николе Па-

12 О цркви Св. Тројице на Ташмајдану в: 
В. Павловнћ-Лончарски, Г. Гордиh, иав. дело, 
34; Аноним, За храм руских избеглица у Бео
граду, Полzтп11..-а, 20. 3. 1924, 6; Аноним, Про
јекат нове руске цркве на београдском Старом 
гробљу, Пол~rrика, 30. 10. 1924, 5; Аноним, Ру
ска црква на старом гробљу, Вре.ме, 12. 12. 
1930; Аноним, Пред освећењем нове руске цр
кве у Београду, Правда, 5. 7. 1931. 

13 О. Латинчић, Подизање дома." 9. 
14 М. Кубуровић, Седам деценија руске 

цркве у Србији, Политика, 11. 11. 194, 17. 
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шића, док је Пашиl1 лично поклонио зво

но за храм. И Београдска општина је по
могла довршење руске цркве. У овом 
храму су се чувале заставе и барјаци ста

рих пукова руске армије. Овде је у мер
мерној гробници, десно од улаза, сахра

њен генерал, барон Врангел, последњи 

белогардејски врховни командант. 15 

Сачувана је копија плана зграде у дво

ришту црквеног имања ЧИЈИ Је власник 

црква Св. Марка. 16 Копија пројекта пред
ставља презиђиваље капеле на старом бе

оградском гробљу у размери 1: 1 ОО са 
основом, јужном и западном фасадом, 

пресеком и ситуацијом нове и старе ка

пеле у размери 1 :500. За сопственика је 
потписан старешина цркве Св. Марка, 
протојереј Милан Милугиновић, а за про

јектанта Валериј Сташевски. Регулација 

је урађена према Генералном плану. Про
јекат јс прегледан и усвојен од стране Гра

ђевинског одбора Општине града Београ
да. Црква је у старом новгородском сти

лу. Унутрашњост је украшена иконоста
сом у дуборезу којије радио познати умет

ник православне иконографије кнез Пу
ћапин, који је живео и радио у Паризу. У 

њене темеље уместо светих :моштију, ка
кав је православни обичај, уграђен је гру
мен руске земље "који је за руске избе

глице највећа светиља. " 17 

На пројекту за Платонов конак у ма
настиру Раковици 1 8 из 1925. године, Ста-. . 
шевски Је, као и на пројекту руске цр-

15 Врангел је умро 1928. године у Брисе
лу, али према завсштањ у, његов прах је 1929. 
год11нс био пренет у Београд, у руску цркву. 
О томе в: К. Н. Никифороф, 11ав. де.ло. 

16 О томе в: О. Латинчиl1, Подизање"" 9. 
17 М. Кубуровиl1, Седа.м децеllија"., 17. 
18 О томе в: А. Кадијевиh, Један век тра-

жеља"" 133. 

кве, показао завидан степен контексту

алног приступа пројектанта који не ре
мети затечени амбијент, већ га простор

но и духовно обогаћује. Конак је изве
ден као симетрична подужна грађевина, 
са Јако истакнутим улазним делом, завр

шеним троугаоним забатом, док се еле
менти националног стила огледају у де

корацији и начину зидања (камен и опе

ка као имитација српско-византијског 
грађења, шаховска поља у лунетама про

зора централног ризалита). Складним и 

ненаметљивим, али питорескним реше

њем, Сташевски је, несумњиво, дао под

стицај будућим градитељима сличних 

објеката у портама српских цркава. 

Иако, према сећањима сународника, 

Сташевски није био политички ангажо
ван19 , његов пројекат за Руску капелу на 

Новом гробљу у Београду из 1930. годи
не протумачен је као политички а"'Т који 
је достојан уметника.20 Исту такву капе
лу су бољшевеци срушили у Москви. У 

спомен на ово рушење Сташевски је са
градио капелу посвећену Иверској бого
родици. 2 1 

Осим ових сакралног објекта,22 Ста
шевски је у Београду пројектовао и не
колико објеката профане намене, међу 
којима су и Дом руских ратних инвалида 
Цара Николе П 1929. године,23 свлачи-

19 О. Латинчић, Подизаље до.иа"" 9. 
20 Исто 
21 Аноним, У Београду је сазидана мала 

руска капела по угледу на Иверску, у Мо

скви, Вре.не, 12. 3. 1931. 
~7 с . -- ташсвски ЈС радно и преправку згра-

де црквене општине св. Вазнесења у којој 
је раније била смештена Женска учитељска 
школа; в: О. Латинчиl1, нав. де.10, 9. 

23 Аноним, Освећење камена темељца ру
ског инвалидског дома на Вождовцу, Прав
да , 6. 7. 1931. 
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анице Руског јахтинг клуб императора 

Петра Великог на десној обали Саве код 
Топчидерске реке 1933. године, основна 
школа на Чукарици,:!-! Дом веслачког клу

ба "Београд" ва Ади Циганлији 1935. г~~ 
дине, заједно са Ђорђем Сташевским,
Англо чехословачку и Прашку кредит

ну банку у Палцаковој улици бр. 1 на Ба
њици 1935. године, Клуб чиновника На
родне банке на Топчидеру 1938. године 
и др. Руководио је и радовима на изград

њи "Новог универзитета" у Београду на 

Краљевом тргу бр. 7.26 О овим активно
стима Сташевског немамо ближих пода
така. 

Архитекту Валерија Сташевског, као 

и већину најзначајнијих руск.их гради
теља који су стварали у нашој средини, 

красили су таленат, свестраност и вели

ка радна дисциплина. Његова свестра

ност и способност огледала се нс само у 

пројектовању свих врста објеката, од мо

нументалних јавних зграда различитих 

намена до стамбене архитектуре, већ и 

у подједнако успешној примени елеме

ната различитих стилских опредељења 

на овим објектима. Валерије Сташев~ки, 
као ни други руски градитељи, СВОЈИМ 

деловањем није битно утицао на токове 

24 Аноним, Освећена нова основна шко
ла на Чукарици , Време, 8. 2. Ј 931. 

2s Аноним, Дом веслачког клуба "Бео
град", Време, 18. Ј 1. 1935; 

Аноним, Пројекат веслачког клуба "Бео
град", Bpe.i1e, 25. 3. 1936. 

26 О томе в: Т. Миленковић, Руски и11же
њери у Југославији 1919-1941 , Београд 1997, 
114; Аноним, Г. Вал. Сташевски, Рус - из

беглица инжењер на новој грађевини Уни
верзитета, Политика, 28. 6. 1922; Аноним, 
Нови универзитет, Политика, 9. 3. 1933, 4; 
Аноним, Нова зграда универзитета, Београд, 
18. 1. 1927, 3. 
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развоја међуратне српске архитектуре и 

владајуће стилске оријентације. Све
страно образован и флексибилан, попут 
осталих колега сународника, лако се 

уклопио у већ постојеће стилске тенден
ције српске архитектуре - академизам, 

српско-византијски стил и модернизам. 

Архитектура академизма највише је од

говарала сензибилитету руских градите
ља, па стога највећи број љихових оства

рења носи одлике овог стилског опреде

љења. Такође велики број значајних 

објекта руских неимара носи српско-ви

зантијско стилско обележје. Једино је 
модернизам који је у српској архитекту
ри преовладао у четвртој деценији, остао 

на маргини интересоваља већине руских 

градитеља. Само мањи број Руса из мла

ђе генерације прихватио је изазове нове 

архитектуре. Међу љима је био и Вале
рије Сташевски. Пројеl\.-тујући у оквиру 
сваке од наведених стилских тенденци

ја Сташевски је у сваку од њих утиснуо 

специфичан лични печат. Остаје нам да 

га и даље препознајемо и изучавамо као 

драгоцено сцедочапство о деловању овог 

руског неимара у нашој средини и њего

вом допроносу развоју архитектуре у Ср
бији. 
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CONTRIВUТION ТО ТНЕ RESEARCH OF WORK OF ARCHIТECT V ALERIY 
VLADIMIROVICH STASНEWSKY IN BELGRADE 

Магiпа EJuгilevic 

Life and work of Valeriy Stashewsky 
has not Ьееn. so far. subject of special research. 
The most valuaЫe testimony regarding his work 
аге the objects on tl1e field, numerous docu
meпts from the archives and the articles from 
the daily newspapers puЫished between the 
F irst and Second World War. Thanks to all that, 
we аге аЫе to reconstruct course of construc
tion of some puЫic buildings constructed Ьу 
Stasl1ewsky, starting with the construction idea, 
through raise of the funds, clюosing of tl1e lo
cation, changes during the buildiпg process, 
until the final realization. Valeriy Stashewsky 
had been one of the most productive Russian 
emigrant architects working in Belgrade. Al
though the housing buildings, with architectonic 
signature easy to Ьс recognized, rcp1·esent thc 
majority of his creative opus, he had built in 
Belgrade coup\e of very important building of 
puЫic importance, such as Russian Church of 
St. Trinity at Tasmajdan dated from 1924, Pal
ace of Platoп in the monastery Rakovica from 
1925 and the Russian Chape l on the Town Cem
etery dated from 1930. Architect Va leriy 
Stashewsky, as wel) as the majority of the most 
important Russian constructors that had worked 
in our sun·ouпding, had Ьееn adomed with ver
sati lc talent and st1ict worki пg discipline. Не 
was сараЫе not 011\у to make pr·ojects for a ll 
sorts of objects. from the monumental puЬlic 
buildings meant for various purposes to the 
housing arcl1itecture, but also to apply in hi s 

projects the elements of the various styles. 
Valery Stashewsky, like the other Russian ar
chitects, had not had important influence on 
course of the development of the SerЬian ar
cl1itecture Ьetween the Wars, neither to the pre
vailing sty le orientation. With many-sided edu
cation and very flexiЫe, like the rest ofl1is com
patriots, he had easily adopted into the exist
ing tendencies of the SerЬian architecture -
academism, Serbian-Byzantiпe style and mod
emism. Thc architecture of academism was the 
most s uitaЬlc for sensiЬi lity of the Russian con
structors; f or that reason, the majority of their 
projects had had the characteristics of this par
ticular style. The large numЬer of very impor
tant buildings coпstructed Ьу the Russian archi
tects Ьеаr the characte1istics of the SerЬian-Byz
antine style. Only modemism, prevailiпg in the 
SerЬian architecture in the f ourth decade of the 
twentieth century, had Ьееn left in the margiп of 
interest of tl1e majority of Russian arcl1itects. 
Only the small numЬer of Russians, memЬcrs of 
the youпger generation, had accepted challenges 
of the пеw architecture styling. One of them was 
Valeriy Stashewsky. Creating his projects in the 
frame of each above mentioned style tendencies, 
Stashewsky gave his particular sign to each of 
tl1em. It is left to us to recognize and research 
f urther 11is work, as valuaЫc testimony regard
iпg the wшk ofthis Russian architect in our sur
round iпg and his contJiЬution to development 
of the arc11itecture in SerЬia. 
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