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КУВА ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИВА 

ПОВОДОМ с'Гогодмшњице рођења Лазе 

Лазаревиh.а, Српско лекарско ДРУШТВО обе
лежило је 13. маја 1951. године спомен

-пл'очом његову кућу у Хилендарској ули

ЦИ бр. 7. На фасади зграде је и плоча За
вода 'За заштиту ,споменика културе града 

Београда. 'у овој кући је лекар Ј1 писац 

Лаза Љазаревић живео ,ОД августа 1887. ДО 
краја децембра 1890. године. 

Двориште куће у Хилендарској бр. 7 
има два у лаза - лево ОД <куће је мала ка

пија 'За пешаке, а десно велик·а .капија за 

кола. 1 Кућа има три собе окренуте према 
улици (у средини је једна велика соба а 

бочно ·су две мање) и једну салу окренуту 

према дворишту. 'у средини ,куће је трпе

зарија. Лево ОД трпезарије је предсобље и 

мали ХОДНИlК хоји води У WC и У просто
рију оа 'степеништем за таван. Ово пред

собље могло је да служи као чекаоница, а 
соба која је с њим повезана, каоординаци

ја. у предсобље 'се улази преко малог сте

пеништа, док,ојег ,се долази кроз капију 

за пешаке. Десно од трпезарије је просто

рија 'која је могла да буде кухиња, а мала 

просторија до ње - остава. Једна врата 

воде из трпезарије на терасу, lКojca је сте

пеницама повезана ·са двориштем. За 'Ову 

терасу искоришhен је пад терена, 'Као и за 

подрум у који се улази из ДБоришта.2 

Кућа у Хилендарск,ој бр. 7 постојала је 

1878. године што се види на плану Београ
да који је израдио ·Стеван Зариh.З На овом 

плану се види да на простору између Хи

лендарске, Цетињске, Милетине (Улица 29. 
новембра) и Болничке улице (Џорџа Ва

шингто.на) није 'било улица к'оје данас по-

стоје, тако да куће у Хилендарској бр. 5 
и 7 имају веома дугаЧiка дворишта к-оја се 

граниче са двор.иштима :куће у Милети

ној улици. У Хилендарокој улици, између 

дворишта куће бр. 7 и линије којом данас 
иде. Улица Јелене Ћетковиh, била је Ми

тропољитова башта. Кућа у Х:илендаРClкој 

бр. 7 помиње се у "Српским новинама" од 
2. септембра 1ЩЏ. године у огласу који је 

дала њена влэ:6ница Софија Л. Ивановиh. 
Она издаје под .кирију кућу И башту заса

ђену разним воћем.4 

Лаза Лазаревиh је за време школова

ња у Београду становао код своје сестре 

Милке и зета Милорада Поповиhа Шап

чанина.б Кад је завршио Велику ш·колу, 

отишао је као државни стипендиста у Бер

ЛИiн да студира медицину. Фебруара 1879. 
године пр.омовисан је за доктора медицине 

и хирургије. Кад се IВратио у Србију, по

стављен је 26. августа 1879. за лекара о
круга ·београдског. На свој тридесе'I1И ро

ђендан, 1. маја 1881. године, постављен је 

за шефа одељења за унутрашње болести 

у Општој државној болници.6 Десетог маја 

оженио се Полексијом Христић,7 сестром 

свог побратима Косте Н. Христиhа.8 

Поред редовне дужности у болници, Ла

за Лазаревиh је имао много других обаве

за ј]{ао што ,су - лечење глумаца Народног 

позоришта, шегрта Београдске трговачке 

омлад%не, питомица женског друштва и 

приватних болесник:а.9 Да би стигао да се 

одазове свим тим 'обавезама, ,кУПИО је ко

ла и коње, о чему сведочи писмо .к'оје је 

писао жени 16. јула 1884. године из Рога
шке Слатине, где се ,налазио на лечењу.tо 
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После женидбе, Лазаревић је становао 

прво у Влајlковиfiевој улици, а затим у 

Абаџијској чаршији (Улица Народног 

фронта)." У писму које ј е 18. фебруара 

1887. послао своме пријатељу Ватрославу 

Јагиfiу, Лазаревиh \каже: "Ја сам све моје 
планове растурио 'и у један једит.и ,ску

пио, а то, ако да Бог, да .купим Јкућу" .12 Ову 
овоју намеру Лазаревиh је убрзо остварио. 

у листу "Видело" изашао је 19. априла 
1887. године, о глас у којем се каже да се 

у Хилендарској улици бр. 7 продаје на'Ме
штај због селидбе.1З 

После ·исељењ'а дотадашЊ'их станара , 

Лаза Лазаревић је поверио предузима чу 

,----- -------------- --- , 

ь 

2 

----- - - ----- - ---- _ .-
Основа Ky1te Лазе Лазаревunu из Koњuze: Јова'Н. 
Секулu1i, - Жељко Шк.а.аа.м.ера, Архитектон
ско иас.ае!:)е zpada Беоzрада. 1I. Корuштење, 
на.м.е1iа и nрезе1iтацuја, Беоzрад, 1966, стр. ЗО, 
са UaK1iadUO обележеuо.м. eepOBaT1iOJ(. naMeHO~ 
просторија: 1. Велика соба. 2. Соба. З. Ордu
"Нациј а. 4. Предсобље - чекао'Н.uцu. 5. Трnеза
рија. 6. Кухиња. 7. Остава. 8. Ход1Щ'К:. 9. WC. 
10. Сала . 11. Степениште за таваn, 12. Тераса. 

Тће base 0/ Laza Lazarevic's house set ощ in 
the Ьоо'" »Arhitektonsko Naslede атааа Вео
атааа 1I, K oriscenje, Namena i Prezentacija«, 
Beograd, 1966, раае 30 (Тће Architectonic Не
ritage 01 (ће City 01 Веоатаа II - Use, Purpose 
аnа Presentation) with а later marking оЈ 
possible use 0/ tl1-e rooms: 1) Large тоот, 2) 
Room, З) Doctor's o/fice, 4) Antecl1-aтber -
waiting тоот, 5) Dining тоот, 6) Kitchen, 7) 
Pantry, 8) Passage, 9) Toitet, 10) НаП, 11) Stair-

case Leading to the attic, 12) Теттасе. 
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Андреј.и Ј анковиfiу преправку куће И уре

ђење баште. Подаци о тим радовима нала

зе се у писмима која је Лазаревић писао 

жени из Рогашке Слатине, где се лечио 

јула 1887. године.14 У 'Овим писмима он се 
распитује за оправљ·ање куће и даје пред

логе за уређење баште. 

у писму које је писа·о жени 17. јула 

1887. г. Лаза Лазаревиfi каже: "Пишеш ми 

за нашу грађевину, али 'Го је мени све ма

ло. Ја бих хтео да знам како свака цигла 

изгледа. Је ли авлија и ·башта много окр

њена, је ли проход за .млађе начињен, је 

ли зид обијен, олуци промењени, терае:а 

бетонована, врата на чекаоници пробијена 

Детаљ фасаде ~ c1iU...Itax: аутора. 

Photo ој а detail оп the ja~ade, taken Ьу the 
author ој this рарет. 

Фотozрафuја 'Купе Лазе Лазаревunа 'Која се 
чува у Одсеку за урбаnuза.њ u архитектуру 

Музеја zрада Беozрада. 

Тће photo ој Laza LazareviC's house which is 
preserved in the Odsek za Urbanizam i Arhitek
turu Muzeja Grada Beograda (Department јот 
City Planning and Architecture ој Ље Museum 

ој the City ој Beograd). 
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[ ... ]. Јесу ли тапетари променили канапе 

на жалузијама, јесте ли енглески проход 

О'правили", итд . итд. Питање, да ли је ав

лија и башта много окрњена - свакак.о је 

у вези са подизањем зграде у којој се на

лазе штала за !Коње и шупа за кола, а 

која је смештена између авлије и баште.15 

у писму од 23. јула Лазаревиh даје упут
ство да се земља извађена из темеља оипа 

у дно баште, али тако да ,се да пад, да 'Вода 

по'сле кише· не отиче према куhи ,к<омшије, 

него према његовој башти. Он предлаже да 

се "штала и шупа не кречи белим, него да 

се како друкчије 'обоји [ ... ] или да се чак 
не малтерише, него што они кажу да се 

фугује између цигаља".16 Лазаревић се 

распитује ,њад ће моћи к,оњи да се пресе

ле'; и даје предлог за 'калдрмисање 'авли

је: "Г. Јанковића моли да пред шупом кал

дрмишеколико треба за прање кола, али 

у 'исто време да тој калдрми даде пад или 

у проход за млађе, или у коњску рупу, 

или где зна, јер ће иначе цела авлија и у

лазак у башту бити Jl!BeK ,каљавиод оне 

воде к:ојом ,се кола перу. Г. Јанковић ће 

иначе претресати калдрму, па сад как,о га 

Бог учи?" 1 8 Лазаревић се распитује да ли 

су у башти намештене љуљашке за лежа

ње и предлаже да се у башти направи lКy

глана'9 и да се сломљена кајсија прете

стерише па да се на пању ·седи.2О "у' башти 

је било још дрвећа, али су сачувани само 

подаци о' ораху21 и липи.22 

"у' писму од 13. јула Лазаревић тражи да 
му Ј анковић нацрта план велике 'ообе и да 
му да податке ,а висини и ширини прозо

ра и :врата iJ1 простора који заузима пећ. 

Ови пО'даци су му потребни да би у Бечу 

на,бавио намештај и тепих за ту собу. За 
куповину .намештаја тражио је ,савет ад 

Ватрослава Јагића и његове жене. Пошто 

није био сигуран да ће у Бечу бити у иста 

време кад IИ Лазаревић, Ј агић му скреће 

пажњу на изложбу намештаја која се у 

подаци о ораху21 и липи.22 

"у' току боравка у Рогаштој Слатини Ла

заревић је писао и сестри Милки и зету 

Милараду Шапчанину, и у једном од тих 

писама каже да је куповина ·куће главни 

разлаг што је у току лечења био дабра ра

·сположен.24 Кад се вратио у Београд, Ла

заревић је 9. августа објавио у листу "Ви
дело" следећи 'оглас: "др Л. К. Лазаревић 

седи у Хилендарској ул. бр. 7 (близу "Два 
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бела голуба") - ;код iKyhe прима ка,о и до 

сад сваки дан од 12- 1 ,сат."25 

у писму :к,оје је 19. марта 1889. године 
писао Ватрославу Јагићу,26 Лазаревиh ка

же: "Боље да Вам се хвалим својом куhи

ЦОМ, и тиме, каК'а чекам да 'се мало про

суши, па да гледам своју баштицу, где 

ми деца по цео дан играју. Истина, Ви и 
не знате да имам троје деце, два момка и 

једну цуру, а све троје ',су ми хвала Богу 

добро и здраво. "27 

Лаза Лазаревић је одлазио на посаО', у 

болницу, стазом IKoja је водила кроз Ми

тропаљитову башту.28 Рада у болници .није 

се одрекао ни ,К!ада је 1889. године добио 
место личног лекара краља Милана. Ово 

место су му издејствовали пријатељи, у на

ди да ће му такю абезбедити лакши по

сао, јер му је здравље било озбиљно угро

жено туберкулозом. Исцрпљен напорним 

радом и многобројним обавезама, Лаза Ла

заревић је умро 29. децембра 1890. године.29 

Полексија Лазаревић је са децом ста

новала у Хилендарак,ој бр. 7 још нека вре
ме, а онда ј е кућу издала Општини за сме

штај канцеларија Палилул·сК<ог ,кварта. Па

лилулС'ки кварт је ,каристио зграду од 1896. 
до 1912. године.3О У међувремену, Полек,си

ја Лазаревић је продала кућу Палилул'окој 

штедионици.31 "у' Адресјој 'К'Њuзu БеО'l.рада 

1912. као власник зграде помиње се Пали
лу лска штедионица, а као корисник зграде 

Палилулоки кварт. ПОЧе'I1КОМ 1912. године 
показало се да кућа у Хилендар.сюојбр. 7 
више не одговара потребама Палилулског 

кварта, па је Суд Општине беагр'адске тра

жио преко "Београдских {)ПШТИНQКИХ но

вина" зграду са 7- 8 соба за смештај Па
лилулског IКBapTa. 32 Из записника са ,сед

нице Општинског адбора, одржане 21. мар
та 1912. године, види се да је узета под за

куп одговарајућа зграда за Палилулски 

кварт .33 Како је после првог светокаг рата 
зграду у Хилендарској бр. 7 користила Па

љилулока штедионица,34 која је била и вла

сник зграде, може ·се закључи'I1И да је по
сле исељења Палилулск,ог кварта Пали

лулока штедионица уселила у ову зграду 

своје канцеларије. Приликом уређења згрt!4 
де за СОПСЂВене потребе, Палилулска ште

дионица је могла да изведе и преправљање 

фасаде. у литератури је изречена 'М'ишље

ње да је фасада преправљена око 1910,35 а 

на основу изнетих података 'о коришћењу 



зграде може се закључити да је то пре

прављање извршено 1912. године. 

На фасади су четири прозора, од којих 

два у .средини припадају великој соби. По

ред прозора велике собе налази ·се вајани 

украс у облику стилизованих глава. Изнад 

сва четири прозора налазе се троугласти 

тимпанони. Зграда је, неуобичајено за бео

градоку архитектуру, окренута забатом 

према ул:ици. Средњи, највиши део 'за5а

та , завршен је лучно, .и има у средини про

зор тавана. Поред прозора еу шаховска 

поља, из-над прозора лоза .с-а лишћем и 

плодовима, а на лизенама између средњег 

и бочних делова забата налазе се вајани 

орнаменти. Бочни делови забата таКОђе су 

украшени црвено-белим шаховс.ким пољем, 

а заВРШ3Јвали су се палметама, које више 

не постоје. Троугласти тимпанони и пал

мете представљају елементе неоренесансе. 

Шаховок:о поље је једна од карактеристика 

српско-византијског стила, .као "и -облик 

лучног завршетка забата. Вајани YlКpac је 

сличан декорацији која ,се јавља на згра

дама у стилу сецесије. Мешавина елемена

та различитих 'стилова представља једно 

ОД битних својстава београдс,ке архитекту

ре тога времена, али је у овом 'случају ре

зултат те 'комбинације необичан, тако да 

међУ сачува.ним београдским зградама тог 

периода нема ни једног сличног примера. 

КУЋА ЛАЗЕ ЛАЗАРЕ8ИЋА 

На земљишту :к:оје је заузимала Митро

политова башта 'и башта Лазе Лазаревића, 

просечене су нове улице. Из прегледа оп

штинских радова обављених од 1903. до 

1905. године види се да је у том периоду 

"УТВРђена регулација за просецање улица 

кроз бив. Митрополитову башту".36 На пла

ну Београда из 1909. године37 види се да је 
извршено просецање Теодосијеве улице 

(Јелене Ћетковић), Копитареве градине и 
Уљице Ђуре Даничиhа. Шафарикова ули

ца је представљена испрекиданим линија

ма, што значи да ј е просецање ове улице 

било планирано. На катастарском плану 

Београда мз 1921. године38 види се да је 

.просечен део Шафарикове улице м да је 
тиме пресечена башта која је припадала 

куhи Лазе Лазаревиh.а. 

Питање одговарајУћег коришћења згра

де још није решено. Стручњаци Завода за 

заштиту 'споменика културе града Београ

да предложили -су да се мемориј ални ка

рактер зграде истакне на тај начин што би 

се ту сместила нека посебна библиотека 

или легати српских књижевника.39 Ако би 

се искористила на овај или сличан начин 

(за 'смештање неког -књижевног музеја или 

излагање .неке збирке), згради би било о

безбеђено одговарајуће ·одржавање и била 

би доступна посетиоцима. 
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ђено. На техничком снимку сала има непра
вилну основу, што на лицу места нисам могла 

да приметим. 
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3 Пдаn Беоzрада. Удешен за потребу бео 
градских основних шк'ола. Саставио Стеван 
3ариh; 1 :4000. 1878. 
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4 Српске новине, 2. IX 1881, XLIX, бр. 191, 
С'llР. 1180. 

На огласе у дневним листовима у вези са 
кућом Лазе Лазаревиh.а, скренуо ми је пажњу 
Бранимир Живојиновиh, коме нај топлије за
хваљујем. 

6 Јеремиј а Живановиh, Лаза К. Лазаре
виn. Живот и рад. [У књизи:] Лаза К. Лаза
ревиh, ЦеЛО1<уn-н,а дела, Београд, [1929], стр. 
XXVIII. 

6 Владан Недиh, Хроnодоzuја Лазе К. Ла
зарев·нћа. [у књизи:] Лаза Лазаревиh, Изобра
па дела, Београд, 1958, стр. 270-271. 
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Жељко Шкаламера, 

ТНЕ HOUSE OF LAZA LAZAREVrC 

Svet!ana V. N edic 

Тће house јп which Laza Lazarevic, physic
јап and writel', lived from the middle о! 1887 
until the end of 1890 is located in Hi1endar 
Street No. 7. This house was bought Ьу Laza 
Lazarevic јп 1887 and necessary reparations 
were done оп it Ьу the builder Andreja Janko
vic. It is ј п this bui1ding \Vhel'e Laza Lazarevic 
and his [аmНу lived and \ућеге ће received his 
patients. Оп the fatade, renewed јп 1912, there 

аге elements of the Serbian-Byzantine style, 
Neo-Renaissance and Secession. Тће house was 
surl'ounded Ьу а lЗl'gе garden \ућјсћ was des
troyed Ьу а later jn tersection о! the streets. 
When the family Lazarevic left the house, it 
\vas used Ьу var ious institutions, which is the 
case today as well, but the mеmогјаl character 
о! Ље building has no t Ьееп pointed out јп ап 
appropriate mаппеl·. 




