
Злата М. Вуксановић-Мацура
Владимир М. Мацура
Друштво за унапређивање ромских насеља
Раваничка 34, Београд

УДК     711.58(497.11)”18/19”
        316.334.54(497.11)”18/19”

Годишњак града Београда
Књ. LXI‒LXII, 2014‒2015.

Zlata M. Vuksanović Macura
Vladimir M. Macura

Society for the Improvement of Roma Settlements
Ravanička 34, Beograd

ИСТОРИЈА ЧУБУРСКИХ РОМСКИХ ЕНКЛАВА

АПСТРАКТ: У раду је анализирана једна од најпознатијих групација ромских суседстава 
у Београду, на подручју званом Чубура. Текстом је обухваћен период од краја XIX века, 
када су овај крај почели да насељавају Роми и од када је стицао глас „најживљег и најживо-
писнијег дела престоничке периферије“, до прве половине XX века, када добија другачији 
лик у наглој трансформацији града. Роми, њихов менталитет, веровања и занимања, били 
су подстицаји који су Чубури донели славу и са чијим је постепеним одласком у друге 
крајеве Београда она и нестајала. Приказано је како је крај настао и како се развијао, како 
је добио име, ко је ту живео, како је изгледала његова урбана морфологија, његове авлије, 
куће и комуналије. Рад је заснован на до сада мало коришћеним картографским извори-
ма и плановима, на описима Чубуре у најважнијим дневним листовима – Политици и 
Времену, те на грађи из Историјског архива Београда и Музеја града Београда. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Београд, Чубура, Роми, Цигани, сиротиња, становање, Бибија Зара, ур-
бана историја

THE HISTORY OF ROMA ENCLAVES AT ČUBURA

ABSTRACT: The study analyzes one of the best-known groups of Roma neighbourhoods in Belgrade, 
in the quarters called Čubura. The paper covers the period from the end of the 19th century, when the 
Roma began to settle in this region and when Čubura had begun to gain the name of “the liveliest and 
the most picturesque part of the capital’s periphery”, until the first half of the 20th century, when it 
was endowed with a different shape and appearance in the swift transformation of the city. The Roma, 
their mentality, beliefs and occupations were the impetuses that earned fame for Čubura. With their 
gradual relocation to other parts of Belgrade that fame waned. The paper deals with the emergence 
and development of Čubura, the origin of its name, population, urban morphology, courtyards, 
houses and communal utilities. The study draws on cartographic sources and maps that have been 
little studied so far, descriptions of Čubura in major daily newspapers – Politika and Vreme, and 
materials from the Historical Archives of Belgrade and Belgrade City Museum.
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УВОД
Једно од најпознатијих београдских 

ромских сазвежђа – скуп малих ромских 
суседстава измешаних са неромским ста-
новницима – била је Чубура.1 Овај део Бе-
ограда је још крајем XIX века стицао славу 
„најживљег и најживописнијег дела пре- 
стоничке периферије“,2 али је она током 
прве половине XX века постепено нестаја-
ла јер је Чубура добијала другачији лик. 
Француски новинар и књижевник Жан Пе-
риго (Jean Perrigault), који је по завршетку 
Првог светског рата неколико пута посе-
тио Београд, 1932. године у једном пари-
ском дневном листу пише: „Један од најза-
нимљивијих београдских квартова је Чуб-
ура, у којој станују београдски Цигани (...) 
Ниске кућице, поређане ивицама кривуда-
вих улица са шиљатом калдрмом (...) Ови 
Цигани су одавно овде. Говоре језиком ос-
талих грађана, али при темпераментнијим 
разговорима прелазе на цигански језик, 
који често може да доведе до туче. Не-
колико модерних кућа у њиховој махали 
припадају кмету и угледнијим Циганима, 

1 У оквиру изложбе Живот на ивици: становање 
београдских Рома 1919–1941, коју су аутори овог 
рада приредили током априла 2015. у Галерији 
науке и технике САНУ, одржано је и тематско 
вече под називом „Разговор о Ромима са Чубуре“, 
у коме су учествовали проф. др Мирјана Ротер 
Благојевић, Радојка Стојановић, Миодраг Зупанц, 
Карло Кубичак и Зоран Станковић. Разговор, у коме 
су учесници говорили са много емпатије, али и 
носталгије за „старом и заборављеном Чубуром“ 
и њеним Ромима, био је инспирација за настанак 
овог текста. Злата Вуксановић-Мацура и Владимир 
Мацура, Живот на ивици: становање београдских 
Рома 1919–1941. (Београд: САНУ и Галерија науке и 
технике САНУ, 2015).

2 Х., „Чубура, најживописнији крај, лагано се пре- 
свлачи“, Правда, 20. август 1933, 12. У даљем тексту 
(Х., „Чубура“).

међу којима највише има музиканата. (...) 
Музику уче од малена, по слуху, и имају ве-
лике оркестре и чувене.“3 Од како је током 
XIX века у Београду поступно напуштан 
систем махала као начина организације 
градског ткива, и становништво је почело 
да се креће из једног у други крај града, да 
се меша и осваја нове периферије. Роми су 
из својих мала полако прелазили у друге 
крајеве Београда, што је и довело, поред 
осталог, до њиховог насељавања на Новом 
селишту, потоњој Чубури, која је неколико 
деценија важила за „цигански крај“.

ИМЕ И ЛОКАЦИЈЕ
У урбаним легендама о пореклу имена 

Чубуре помињу се разне приче.4 Једна каже 
да га треба тражити у речи suburra, као што 
се звала једна од четврти старог Рима. Фел-
дмаршал Ернст Гидеон Фрајхер фон Лаудон 
је, каже ова легенда, опседајући турски Бе-
оград 1789. године, а поштујући Гаја Јулија 
Цезара, који је одрастао у римској Suburri, 
одлучио да свој главни штаб назове тим 
именом. Штаб је био лоциран у близини да-
нашње Улице Стојана Протића, а цео крај је 
добио име Чубура, изведено од те латинске 
речи. Друга прича каже да је чубура назив 
за лековиту биљку плавих цветова, која је 
расла на влажним местима, уз потоке, па 
је отуда дошло име и потока и овог краја. 
Слична томе је и претпоставка према којој 
је чубура турски назив за врсту биљке која 
је у овом крају била распрострањена у бли-

3 Наведено према: Бор. Н. Гавриловић, „Штампа и 
књижевност Европе и Америке о лепотама новог 
Београда“, БОН 3 (1933): 192.

4 Добар преглед ових прича налази се у: Миша Д. 
Јовановић, Чубурски свици (Београд: Врачарски 
брег, 2006), 11−15. У даљем тексту (Јовановић, 
Чубурски свици).



159

ИСТОРИЈА ЧУБУРСКИХ РОМСКИХ ЕНКЛАВА

зини потока. Наредна прича реч чубура 
повезује са речју кубура. То подсећа на ми-
тове о настанку имена Јатаган-мале, које је 
потекло од јатагана, и о вези пиштоља и 
Пиштољ-мале, а према којима је сиротиња 
наводно отимала замљиште од београдске 
општине и ту се настањивала.5

Постоји и више одређења која нису у 
сфери досетки. Дивна Ђурић-Замоло и 
Светлана Недић бележе да је овај крај, који 
се на прелазу XIX у XX век називао Ново 
селиште, током времена спонтано добио 
име Чубура по извору који је био „на по-
четку Чубурске улице, на углу улица 14. де-
цембра [тада Орашке, касније Макензије-
ве] и Маршала Толбухина [тада Ново Бал-
канске, касније Приштинске]. Овај извор 
се налазио на имању Стевана Миљковића, 
саветника, под једним великим дудом“.6 
Оне се позивају на белешке Милана Ђ. 
Милићевића и на усмена сећања Алек-
сандра Ђурића.7 Извор је био уређен тако 
што је „народ на извор навлачио стублину, 
буре без дна. Из бурета се вадила земља 
и оно се пунило водом, па је вађење воде 
помоћу суда било лако“.8 Највероватније 

5 Злата Вуксановић-Мацура, „Јатаган-мала: наста- 
нак, развој и нестанак једног од најпознатијих 
београдских сиротињских насеља“, ГГБ LVII (2010): 
152−153; Ibid., „Пиштољ-мала: најзаосталије не- 
хигијенско насеље међуратног Београда“, ГГБ LIX 
(2012): 146; Zlata Vuksanović-Macura, Život na ivici: 
stanovanje sirotinje u Beogradu 1919−1941 (Beograd: 
Orion art, 2012), 190, 197.

6 Дивна Ђурић-Замоло и Светлана Недић, „Стамбени 
делови Београда и њихови називи до 1941. године“, 
ГГБ XL/XLI (1993/1994): 94. У даљем тексту (Ђурић-
Замоло и Недић, „Стамбени делови Београда“). Део 
чланка „Стамбени делови Београда“ насловљен 
„Чубура“ потписала је Дивна Ђурић-Замоло.

7 Ibid., 105, напомена 249.
8 У питању је традиционална народна техника 

захватања пијаће воде у пределима или местима 

је извор крајем XIX века, за време форми-
рања Новог селишта, био каптиран на овај 
начин, значи стублином, а касније, када је 
поменути дуд стасао, био је озидан и по- 
кривен како се вода лишћем и плодовима 
не би загађивала. Оваква конструкција 
каптаже приказана је на слици Луке Мла-
деновића, коју доноси Видоје Голубовић у 
својој књизи о београдским топонимима, 
уз одредницу Чубура.9

Географско средиште Новог селишта, 
касније Чубуре, било је на платоу где су се 
преплитале улице и раскрснице код Ки-
чевске улице (Максима Горког), Приштин-
ске (14. децембра, данас Цара Николаја II), 
Чубурске и Орловске (Орловића Павла). 
У наставку и околини пружале су се ка 
Црвеном крсту улице Златиборска (Вуки-
це Митровић) и Московска (Сазонова). 
Све до треће четвртине XIX века, простор 
Новог селишта био је ненастањен. Место 
су посећивали ловци идући за дивљим 
паткама, којих је било око баре у коју се 
уливала вода из тамошњег извора. У свом 
плану Београда из 1893. године, Бешлић 
наводи Бару Чубуре, коју је доста непре-
цизно поставио у западни део Новог се-
лишта (сл. 1), што би могло да значи да 
је била позната и да није било потребе за 
прецизнијим одређењем.10 

где извори нису издашни. Реч стублина се налази у 
Вуковом речнику: „Гдје вода на земље слабо навире 
ондје се одозго метне стублина и у земљу се око 
извора укопа, пак се на ње после вода захвата. [...] 2) 
(у Рисну) шупље велико дрво, од којега би се споме- 
нута стублина могла начинити.“ (Вук Стефановић 
Караџић, Српски рјечник: истумачен њемачки- 
јем и латинскијем ријечима (Беч: Штампарија 
Јерменскога намастира, 1852), 721. 

9 Видоје Голубовић, Стари Београд – Топографски 
речник (Београд: БеоСинг, 2006), 269.

10 План Београда удесио Бешлић 1893, Р 1: 10000, 
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Процес формирања и раста овог на-
сеља био је успорен јер је Београд у дру-
гој половини и пред крај XIX века почео 
да се шири ван Вароши у шанцу, те је ин-
тересовање за Ново селиште, које је било 
удаљено од Вароши, било мало. Читав крај 
је имао сеоски карактер, о чему говори и 
његово име.11 Улице су вероватно биле 
сличне онима у ма ком неушореном селу. 
Према Бешлићевом плану, 1893. године 

квадрат 54 (ÖStA, KA, GIb 057–05). У даљем тексту 
(План Београда удесио Бешлић). Хидроним Бара 
Чубура дата је само у легенди плана, у којој је 
наведено да се налази у квадрату 54.

11 Ђурић-Замоло и Недић, „Стамбени делови Бео- 
града“: 94.

улице су имале називе,12 али је сама Чубур-
ска улица добила име нешто раније, 1888. 
године.13 Према Бешлићу, Ново селиште 
је, осим кућа и башти, имало и неколико 
нестамбених садржаја. План наводи обор 
Ћуковића (уцртан у квадрат 55), затим ка-
фану „Код Чубуре“ (бр. 126 у квадрату 55), 
на углу Орашке (Макензијеве) и Мисир- 
ске (Мачванске) улице, „Бакалницу крајњу“ 
(бр. 140 у квадрату 55), која је очито била 
један од важних садржаја, те кафану „Нови 
Балкан“ (бр. 127 у квадрату 55, али број 
није уписан на карти). Никола Трајковић, 

12 План Београда удесио Бешлић, квадрати 54 и 55.
13 Ђурић-Замоло и Недић, „Стамбени делови Бео- 

града“: 94.

Слика 1. Бара Чубура је на Плану Београда удесио Бешлић, из 1893, уписана у квадрату 54 (ÖStA, KA, GIb 057–05). 
Figure 1 In the Map of Belgrade by Bešlić the Marsh of Čubura is shown in quadrant 54 (ÖStA, KA, GIb 057–05).
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један од хроничара Београда, пише да се 
„у врх Макензијеве улице а пре него почне 
Чубура, налазила кафана „Нови Београд“. 
Пре много година када је та кафана зида-
на, цео тај крај је стварно био нов, далеко 
од Теразија па чак и од Славије.“14

Но, извор на почетку Чубурске улице 
није био једини који је носио назив чубура. 
На Бешлићевом плану Београда из 1893. 
године, под бројем 137, Чубура извор ло-

14 Никола Трајковић, Споменар о старом Београду – 
Сто хроника о старом Београду (Београд: Слобода, 
1984), 111−112. У даљем тексту (Трајковић, 
Споменар о старом Београду).

циран је у Долини Чубуре,15 релативно бли-
зу потока, а између два прелаза – узводног 
моста на Великомокролушком путу (Мак-
сима Горког улица) и низводног прелаза на 
неименованој улици која је била наставак 
Чубурске улице, што би могло да одгова-
ра данашњој раскрсници Јужног булевара 
и Улице мајора Гавриловића. Вероватно 
се читав шири простор низ поток нази-
вао Чубура, тако да је на Ђенералштабној 
карти Београда из 1919. године топоним 
Чубура прекрио цео простор будућег Ко-

15 План Београда удесио Бешлић, квадрат 54.

Слика 2. Топоним Чубура је на Ђенералштабној карти из 1919. уписан на простору будућег Котеж-Неимара 
(ÖStA, KA, GIb 59–8).

Figure 2 The toponym Čubura had appeared in the General Staff Map from 1919 in the area where Kotež-Neimar was 
later built (ÖStA, KA, GIb 59–8).
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теж-Неимара (сл. 2).16 Земљиште је пре 
Првог светског рата припадало Панти Та-
дићу, који је 1907. године имао намеру да 
га регулише и „уситно“ испарцелише.17 На 
приказу из 1921. (сл. 3) јавља се и хидро-
ним Чубурски поток.18 Касније је Тадићево 
имање купило предузеће „Неимар“ А.Д. и 

16 Ђенералштабна карта Београда, Р 1:25000, Реам- 
булирано и умножено у 1919 год. По изричитом 
наређењу начелника штаба Врховне Команде 
Војводе Ж. Мишића, Топографско Одељење Врховне 
Команде, Аутографија (ÖStA, KA, Gib 59–8.3). 

17 Злата Вуксановић-Мацура, „План Емила Хопеа и Ота 
Шентала за Котеж Неимар“, Наслеђе XIII (2012): 83. 
У даљем тексту (Вуксановић-Мацура, „План Емила 
Хопеа“).

18 План града Београда, Р 1: 4000, Катастарско оделење 
Општине Београдске (МГБ, Ур-3859 до 3862).

уређење овог краја кренуло је другим то-
ком.19 На карти Београда рађеној за пот-
ребе железнице 1922−1923. године, топо-
ним Чубура налазимо на истом месту као 
и на Ђенералштабној карти.20 На плану 
Београда који је 1922. израдио П. Е. На-
војев, топоним Чубура се такође налази на 
падини на којој ће се касније развити Ко-
теж  Неимар, а испод речи Чубура пише и 
„участики Нејимар“ (сл. 4).21

Регулисање терена будућег Котеж-Неи-

19 Вуксановић-Мацура, „План Емила Хопеа“: 80, 84–88.
20 Карта Београда, Р1:10000, Издање Дирекције за 

грађење нових железница, Лист бр. 5 (Архив РГЗ, 
без сигнатуре).

21 План града Београда, Р 1: 8000, Издање Централног 
бироа Оглас, Урадио П. Е. Навојев (НБС, Кр II 818).

Слика 3. Хидроним Чубурски поток на Плану града Београда из 1921. (МГБ, Ур-3859 до 3862)
Figure 3 The hydronym “Čuburski potok” (the Čubura Creek) in the Belgrade City Map from 1921 (MGB, Ur-3859–3862)
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мара иницирано је крајем 1921. године, о 
чему су извештавале дневне новине. Време 
доноси текст под насловом „Нова Чубура – 
Проширење и улепшавање Београда“, што 
значи да у то време „нова котежа“ још увек 
није имала данашњи назив, већ се везива-
ла за стари топоним Чубура.22 То се још 
дуго задржало, при чему су коришћена оба 
назива. На Плану града Београда из 1930, 
издавача Центрогласа, топоним Чубура се 
и даље појављује преко простора Котеж-
Неимара, без обзира на то што је овај већ 
увелико био регулисан и изграђиван. Овде 
је реч Чубура уписана изнад Улице краља 

22 „Нова Чубура – Проширење и улепшавање Бео- 
града“, Време, 26. април 1922, 3.

Звонимира (данас Ђорђа Вајферта), значи 
по средини Котежа (сл. 5).23 

Једно од питања повезаних са простор-
ним обухватом топонима односи се и на 
значење речи Чубура. Света Милутино-
вић, новинар Времена, испитивао је 1939. 
године порекло речи чубура и своје налазе 
изложио у чланку „Откуд име Чубура?“24 
Његово истраживање се првенствено 
заснивало на теренском раду. Милутино-
вић у чланку описује како је међу Ромима 
у кафани „Струга“, у Чубурској улици број 

23 План града Београда, Р 1. 10000, Центроглас (НБС, Кр 
II 819).

24 Света Милутиновић, „Откуд име Чубура?“, Време, 
23. април 1939, 15. У даљем тексту (Милутиновић, 
„Откуд име Чубура?“)

Слика 4. Чубура је 1922. назив имања „Неимарa“ А. Д. (НБС, Кр II 818).
Figure 4 In 1922, Čubura was the name of an estate owned by the Neimar Joint-Stock Company (NBS, Kr II 818).
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3, покушавао да дозна нешто о тој речи, 
али не каже како је дошао на замисао да је 
реч можда ромског порекла, а не, рецимо, 
турског или персијског. Разговор је ишао 
доста траљаво јер је започет са млађим 
Ромима, чије је неповерење, према Милу-
тиновићу, додатно било оптерећено њихо-
вим непознавањем ромског језика. Десило 
се да се разговору прикључио Милорад 
Васић, музичар, басиста, тада човек од 60 
година, који је седео за другим столом. Ва-
сић се из времена свог детињства сећао 
разних детаља о тој, нејасној речи чубура: 
„Дакле то је било овако: тамо доле ... био 
је један извор. На тај наш извор наши ста-
ри наместили су једно високо буре да вода 
из извора остане у њему и не разлива се 

бадава, а ми, циганска и српска деца, увек 
смо са тестијом ишли на то буре да заваћа-
мо воду. Мени је онда био 9 година.“25 Била 
је то 1888. година. Милутиновић је потом 
питао Васића каква је веза између изво-
ра воде и речи чубура, на шта му је Васић 
одговорио да се на ромском за ову врсту 
каптаже каже „учобуре“, где „учо“ значи 
„високо“, а „буре“ значи „буре“. Роми су ту 
реч изговарали „гутајући“ прво слово у, 
тако да је у свакодневном говору коришће-
но чобуре. Милутиновић је затим питао 
Васића да ли су и Срби тај извор звали као 
и Роми, и овај је одговарио: „Па дабоме! И 
они. Јер то буре смо ми Цигани наместили. 

25 Ibid.

Слика 5. Име Чубура је уписано изнад Улице краља Звонимира на Плану града Београда из 1930. (НБС, Кр II 819).
Figure 5 The name “Čubura” can be seen above Kralja Zvonimira Street in the Belgrade City Map (1930) (NBS, Kr II 819).



165

ИСТОРИЈА ЧУБУРСКИХ РОМСКИХ ЕНКЛАВА

То је био наш „водовод“, па зато су га и они 
звали као и ми, само с разликом што смо 
ми говорили Чобуре, а Срби, ваљда због 
тога што им је тако било лакше, говорили 
су Чубура, или када иду по воду на високо 
буре (учобуре) они су говорили: идемо на 
чубуру!“26 Милутиновић је закључио: „Због 
тога бурета ваш крај је добио име Чубура и 
због тога је и онај поток назван Чубурским 
потоком.“27 

Очито је да реч стублина није била одо-
маћена у Београду крајем XIX века и да је 
за ову врсту каптираног извора коришћена 
туђица, реч изведена из ромског учобуре 
– чубура.28 Падина од Небојшине до Ули-
це Грчића Миленка била је крај богат под-
земним водама и изворима, и вероватно су 
још неки од њих били каптирани стубли-
ном или, на ромском, учобуретом. Један 
одборник Београдске општине је још 1890. 
године, на скупу свињарских и месарских 

26 Ibid.
27 Ibid.
28 Милутиновићев чланак има велики број ром- 

ских речи и реченица. Аутори су замолили Коко 
Љуана, политиколога и врсног познаваоца ромског 
језика, да изврши контролу тих реченица и речи. 
Он каже да је језик којим је говорио Милорад Васић 
потпуно граматички исправан, да су реченице 
тачне, а да је у једном случају дошло до спајања 
две речи у једну, што се може протумачити и као 
штампарска грешка. Такође, аутори су замолили 
Ирену Колај Ристановић, филолога из Историјског 
архива Београда, да анализира везу речи чубура 
са турским језиком. Њен одговор је био следећи: 
реч CÛ (F.) означава текућу воду (Mehmet Kanar, 
Etimolojik Osmanlı Türkçesi Sözlüğü (Istanbul: Derin 
Yayınları, 2005), реч BORU означава цев, вод (Mirjana 
Teodosijević, Darko Tanasković i Slavoljub Đinđić 
(prir.), Türkçe-Sırpça Sözlük (Ankara: Türk Dil Kurumu, 
1997). У савременом турском језику, за реч вода 
користи се лексема SU, а у османском и реч CÛ, која 
је персијског порекла. Данас се у турском језику за 
водоводну цев користи su borusu.

трговаца, на коме се расправљало о мо-
гућем положају марвених пијаца и клани-
це у општинском атару, рекао да је Чубура 
пуна извора и да има воде у изобиљу и да се 
приликом давања одобрења за постављање 
обора и свињаца на овом терену мора води-
ти рачуна да се они не загаде.29

Питање је који и колики простор је по-
кривао топоним Чубура? Дивна Ђурић-За-
моло и Светлана Недић бележе да се „као 
и за остале крајеве града, тачне границе не 
могу утврдити. Једино се може рећи да се 
простирао између Савинца [раније Енгле-
зовца] и Котеж-Неимара.“30 Но, ипак је то 
било много шире подручје. Литерарни и 
картографски извори показују да се топо-
ним Чубура, поред терена око Макензије-
ве, Приштинске (данас Цара Николаја II), 
Мачванске и других улица на платоу, ко-
ристио и за данашњи Котеж Неимар, као и 
за блокове око Улице престолонаследника 
Петра (данас Максима Горког). Закључили 
бисмо да је топоним покривао читав крај 
од некадашње Приштинске улице до Чу- 
бурског потока (данас Јужног булевара), од-
носно од Улице престолонаследника Петра 
и њене околине до Небојшине улице.

РОМСКА МЕСТА НА ЧУБУРИ
Широки простор Чубуре није био 

настањен само Ромима већ је постојала 
измешаност ромског и неромског стано-
вништва. Негде је, као у Улици Орловића 
Павла или у блоковима око Улице престо-
лонаследника Петра, било више ромских 
кућа и станова, а негде се радило о поје-

29 „Београдска хроника. Са скупа“, Мале новине, 22. 
април 1890, 1.

30 Ђурић-Замоло и Недић, „Стамбени делови Београ- 
да“: 94.
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диначним ромским авлијама окруженим 
српским двориштима. Међутим, урбано 
ткиво у коме је тај свет живео било је је-
динствено (сл. 6). Када се погледа тип кућа 
– а реч је о авлијским зградама – види се 
да су и једни и други становали у истим ус-
ловима: уске и дубоке парцеле, приземне 
зграде са више станова, заједничка чесма 
и пољски нужници итд.31

Имање Панте Тадића, каснији Котеж 
Неимар. Земљиште које је предузеће „Не-
имар“ А.Д. купило почетком двадесетих 

31 Катастарски план Београда, Кат. општина бр. 
4, Р 1:500, ИНО Града Београда, листови 17 и 
18. Картирано 1932, друга репродукција 1946, 
допунска снимања 1946−47, одржавање од 1967. 
(Архив РГЗ, без сигнатуре).

година XX века од трговца Панте Тадића, 
до изградње Котеж-Неимара било је под 
њивама, нешто су биле утрине, а нешто је 
служило за испашу говеда. На њему није 
било кућа, ни српских, ни ромских. Међу-
тим, Роми су га користили на специфичан 
начин и ту су славили богињу Бибију Зару, 
тетку, која је била заштитница деце и која 
их је спашавала од колере (сл. 7). На овом 
земљишту, на узвисини у долини потока, 
налазила се стара крушка – запис, која је 
имала значајну улогу током церемоније 
прослављања Бибије Заре и тиме је за 
Роме била свето место.32 У Политици је 

32 „Бибијин дан“, Политика, 2. април 1921, 2. У даљем 
тексту („Бибијин дан“). Постоје и друга тумачења 
зашто је ово место било свето за Роме, али су и она 

Слика 6. Урбано ткиво Чубуре током XX века чиниле су авлијске зграде (партаје), Катастарски план Београда 
(Архив РГЗ, без сигнатуре).

Figure 6 In the 20th century the urban fabric of Čubura consisted of homes with a courtyard, Cadastral Map of Belgrade 
(Archive RGA, without a catalogue number).
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1905. године писало: „Тачно у 12 сати сви 
престонички Цигани, Циганке и Циган-
чићи поврвеше са свију страна на одређе-
но место испод чубурске чесме (...) Један 
од Цигана, можда најречитији, држао је 
говор о значају ове свечаности (...) Затим 
се попео на крушку и под сам врх обесио 
колач, као религиозно знамење. Под том 
крушком запаљене су свеће и тамјан и тада 
се приступило призивању Девла у помоћ. 
На команду сви су изговарали молитву, а 
Циганчићи су поигравали и викали: „Ху, 
ху“, дувајући и терајући колеру од себе.“33

повезана са „циганском теткицом“, децом, болестима и 
чудотворним излечењем („Цигани су јуче прославили 
своју славу Св. Бибију“, Време, 26. март 1927, 5).

33 „Бибија“, Политика, 20. март 1905, 3. 

Бибијина свечаност под крушком по-
нављала се из године у годину, а да Роме 
„нико није сметао нити се ико мешао у 
њихове побожне манифестације.“34 Године 
1921. дошло је до шокантне промене: „од 
раног јутра јуче становници Чубуре кре-
нули су се, у мањим или већим групама, у 
емиграцију. У колико се подне више при-
мицало, групе које су Чубурском улицом 
силазиле ка Чубурском потоку биле су све 
чешће и многобројније.“35 Ишло се на све-
то место где је била стара крушка – али, 
на несрећу ромску, затекли су је посечену. 
Време о том инциденту овако извештава: 
„Избезумљени од страха да их „тетка“ 

34 „Бибијин дан“, 2.
35 Ibid.

Слика 7. У центру славе Бибије Заре су деца, коју она спашава од тешких болести, фотографија из 1924. 
(ИАБ, a-V-126).

Figure 7 The central place in the celebration in honour of Bibija Zara was occupied by children, whom she protected 
against grave diseases; photo taken in 1924 (HAB, a-V-126).
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због тога не казни, Цигани су пропали 
тражећи човека који се дрзнуо да удари 
на њихову светињу. И кад су га пронашли 
– шта се од њих још може сакрити – кућу 
су хтели да му запале, али, кажу, баш тада, 
овоме човеку умре троје деце. Сматрајући 
да га је то „тетка“ казнила, и да је та каз-
на довољна, Цигани га оставе“.36 Место где 
је била крушка одувек је сматрано светим, 
па су Роми ту подигли и споменик „Ци-
ганима – херојима који падоше у рату од 
1912−1918.“ На споменику је било урезано 
око 50 имена. Када је стара крушка посе-
чена, Роми су засадили нову, али се није 
примила. Но, и поред тога, место је и даље 
поштовано. Уз осушену младицу подигнут 
је „висок крст на коме је закуцана табла 
са натписом: Овај запис подиже циган-
ска омладина својој колеричној слави која 
се слави сваке године.“37 И крушка и крст 
били су ограђени бодљикавом жицом.

Постојале су извесне гласине да је 
стара крушка посечена у време када су 
почињали радови на котежу предузећа 
„Неимар“ А.Д. Да ли је то био начин да 
се ромско светилиште одатле протера? 
Политика пише како је 1927. котеж већ 
имао бетонске тротоаре, регулисане ули-
це и по коју кућу или вилу, и да више ту 
није било места за „колеричне славе“: „По 
оној пустој утрини која се спуштала од 
Чубуре и Савинца до Чубурског потока 
(...) ту су до преклањске године на прос-
траној ледини Цигани прослављали своју 
тетка Бибију (...). Лане су им то забранили, 
послали су их на Пашино брдо.“ Забрана је 
стигла 1926. године.38

36 Ibid.
37 Ibid.
38  „Чубурски поток некад и сад – Циганске прославе и 

модерне виле“, Политика, 27. март 1927, 10.

Славе Бибије Заре показују мешање и 
претапање ромске и неромске културе, 
при чему се ромска и православна тради-
ција преплићу, а можда и надопуњују. Тако 
је било и када је место окупљања за славу 
Бибије Заре измештено на Пашино брдо: 
„Искупљени на једном малом плацу у ули-
ци Незнаног Јунака [Војводе Пријезде] они 
су натезали полиће, јели погаче и ђувеч од 
рибе и певали „Боже правде“, чекајући да им 
дође свештеник да исече колач... На улазу у 
то мало циганско имање, стајао је јуче један 
званични представник Циганске општине 
и држао икону Св. Петке коју су сви ула-
зећи целивали“39 (сл. 8). Упркос мешањима, 
знало се ко припада ком свету, ромском 
или неромском делу друштва. Ове две суб-
културе су имале утицаја једна на другу, али 
без нужне интеграције вредносних система 
на нивоу породица или појединаца. Срп-
ска је, у сваком случају, била утицајнија од 
ромске. Станислав Винавер се 1924. године 
питао: „Каква би била култура наша да су 
у њој пресуднију реч могли имати Цигани? 
Зар не би имала више страсти, више бр-
зине, више разумевања за преломе у схва-
тању и заносу? Све нас, уметнике, привлаче 
Цигани. Можда, и свакако, то не беше из-
водљиво. Цигани остадоше по страни. Али 
ми их посматрамо у плесу и скоку, кад моле 
и просе, кад куну и благосиљају, кад ужаре 
очима (...) и кад ћемане полуди, занеми и 
искрха се у парампарчад нерава и осећаја.“40

Zigoiner Viertel – Циганска четврт.41 
Почетком XX века, између 1903. и 1906, 

39  „Чубура је јуче прославила тетка Бибију“, Политика, 
26. март 1927, 8.

40 Станислав Винавер, „Велика циганска забава код 
Новог Београда,“ Време, 10. септембар 1924, 5.

41 Zigoiner Viertel – Циганска четврт, превод аутора 
рада.
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позната картографска фирма Pharus-Ver- 
lages G.m.b.H. из Берлина штампала је је-
дан, за тему којом се бавимо занимљив 
план Београда42 (сл. 9). Фарус је био по-
уздана фирма која је радила планове за 
многе европске и ваневропске градове, и 
то на немачком језику. То је важило и за 
Београд. На Фарусовом плану, простор на 
самом рубу града, ниже чубурског платоа, 
преко неколико блокова и улица означен 
је Zigoiner Viertel. Овај топоним је захва-
тао подручје са обе стране Кичевске (да-
нас Максима Горког), гледајући од вароши 

42 Pharus-plan Beolgrad, M 1: 11000, Pharus Verlag 
G.m.b.H., Berlin (ÖStA, KA, GIb 58−200).

ка Чубурском потоку. Са десне, западне 
стране биле су улице Дубљанска и Шу-
матовачка (које се и данас тако зову). Са 
леве стране Кичевске, ка истоку, био је 
наставак Дубљанске (данас Церска), ниже 
од ње био је наставак Шуматовачке, а још 
ниже Аранђеловачка (данас Маруљева). 
Лево и паралелно са Кичевском биле су 
улице Граховска и Вардарска (истих имена 
као и данас). Ниједна од ових улица није 
у то време била просечена у дужини коју 
срећемо на плановима из 1930-их, већ су 
биле само зачете. 

Положај ромске четврти са Фарусовог 
плана поклапа се у целости са сећањима 

Слика 8. Слава Бибије Заре 1929. Фотографија је највероватније начињена на имању у Улици Незнаног јунака 
(Војводе Пријезде) на Пашином брду (ИАБ, а-V-125).

Figure 8 A celebration in honour of Bibija Zara in 1929. The photo was most probably taken in an estate in Neznanog 
Junaka Street (Vojvode Prijezde Street) at Pašino Brdo (HAB, a-V-125).
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поменутог Милорада Васића, о месту где 
су се Роми населили 1884. године, када је и 
његова фамилија прешла са Зерека (поче-
так Улице краља Петра код Душанове). На 
питање новинара како се тај крај тада звао, 
Васић каже: „Никако! Како да се зове? Ту 
су биле пре педесет година само три куће, 
од којих једна и данас постоји у Престоло-
наследника Петра 55 и у њеном дворишту 
још се налази онај велики орах, који је онда 
био када сам ја ишао на учобуре.“43 Било 
је то негде на половини Кичевске (данас 
Максима Горког), између кафане „Кике-
вац“ и Чубурског потока, отприлике преко 
пута места где данашња Улица Јанка Весе-

43  Милутиновић, „Откуд име Чубура“, 15.

линовића излази на Максима Горког (сл. 
10). Новинар Времена својом интерпрета-
цијом допуњује Васићеву причу: „У то вре-
ме на тој пустој пољани налазило се само 
неколико кућа. У тим кућама становали су 
Срби и Цигани. Срби су се бавили земљо-
радњом, а Цигани помало земљорадњом, 
а помало гатањем и свирањем. Цигани су 
међу собом говорили својим, матерњим, 
циганским језиком, а са Србима српски 
са циганским нагласком, који се код дана-
шњих чубурских Цигана све више губи.“ 
Zigoiner Viertel никада није успео да окупи 
већи број ромских фамилија. Васићи, који 
су се међу првима населили у овај крај, ка- 
сније су се преселили у Орловску улицу бр. 
21, на врх Чубуре.

Слика 9. Приказ Циганске четврти почетком XIX века на Pharus-plan Beolgrad (ÖStA, KA, GIb 58−200)
Figure 9 The Gypsy Quarter in the early 19th century in the Pharus-Plan Belgrad (ÖStA, KA, GIb 58−200)
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Орловска / Орловића Павла улица. 
Насеље Ново селиште, у чијем центру се 
налазила Орловска улица,44 имало је пра-
воугаони облик, димензија око 400 m са 
250 m, што је површина око 10 ha (ценећи 
према Бешлићевом плану). Под претпо-
ставком да је бруто стамбена густина из-
носила око 30 становника по хектару,45 
укупно становништво могло је да броји 
око 300 особа или 50 до 60 породица, од-
носно кућа. Ко су били људи који су ту 
живели крајем XIX и почетком XX века? 
Међу првим становницима овог краја 
били су Роми, који су се ту населили већ 
око 1880. године, преселивши се из не-
кадашњег насеља у Скадарској улици  и 
са Дорћола и Зерека. Нестор Летописац 
1923. године пише да су Роми „имали своје 
насеље (...), иза Енглезовца, особито око 
данашње кафане „Чубура“, а било их је и 
по другим улицама.“46 Трајковић вели да 
је ту „становала сиротиња. Цигани су већ 
увелико били пресељени из Скадарлије 
на Чубуру“..47 Прецизније одређење прос-

44 У то време, она је била безимена; са њене 
западне стране била је Стражарска улица (касније 
Драгачевска, а затим Филипа Кљајића), а са источне 
Петровац улица (касније Московска, па Сазонова).

45 Уобичајена средња густина настањености пери-
ферних зона у градовима у Србији почетком XX 
века кретала се од 20 до 50 становника по хектару 
(Владимир Мацура, Град и урбанизовани предео 
(Београд: Универзитет у Београду, Шумарски фа- 
култет, 1989), 170−171.

46 Нестор Летописац, „Стари Београд – циганске 
махале Старог Београда“, Време, 14. август 1923, 5. 
Кафана „Чубура“, коју помиње Нестор Летописац, 
налазила се на углу Макензијеве и Мачванске и 
уцртана је на плану града из 1921. године. Кафана је 
срушена 9. јуна 1928. („И кафана „Чубура“ срушена 
је пре неки дан“, Време, 11. јун 1928, 7. У даљем 
тексту („И кафана „Чубура“).

47 Трајковић, Споменар о старом Београду, 166.

тора где су Роми живели на Чубури на-
лазимо у Политици из 1921, где се каже: 
„Јуче пре подне на Чубури су се, као неким 
чудом, испразниле све улице, чак и она 
која је иначе увек жива у све дане, у свако 
доба, и дању и ноћу. Мислим, разуме се на 
Орловску.“48 Године 1928. новинар Време-
на вели за Орловску улицу да је „насељена 

48  „Бибијин дан“, 2.

Слика 10. Милорад Васић показује новинару Времена 
Свети Милутиновићу место где се налазио један од 

учобуре извора (Милутиновић, „Откуд име Чубура?“).
Figure 10 Milorad Vasić showing to Sveta Milutinović, a 
journalist of Vreme, the place where one of the učobure 

springs could be found.
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поглавити Циганима“ и да „има највише 
стил и карактер Београда из шездесетих 
година прошлог века“.49 Ова улица је имала 
још једно име − Орловића Павла улица − 
које срећемо на плану града из 1930. годи-
не. Од ње се одвајао мали Орловски сокак, 
у коме је такође било ромских кућа, а који 
се налазио на простору данашњег Чубур-
ског парка. На плану из 1903. године оз-
начена је само Орловска, мада је у то вре-
ме највероватније постојало и Орловско 
сокаче50 (сл. 11). На плану из 1921,51 који 
поред регулације улица показује и парце-
лацију и разне врсте објеката, види се да је 
тај крај, уосталом као и већи део Београда, 

49 „Радови на Чубури: Раскопана је Орловска улица и 
отпочело калдрмисање“, Време, 23. октобар 1928, 9. У 
даљем тексту („Радови на Чубури“).

50 План вароши Београда, 1903 (НБС, Кр III 2438).
51 План града Београда, Р 1: 4000, Катастарско оделење 

Општине Београдске 1921. (МГБ, Ур 3859−3862).

са морфолошког стајалишта припадао, као 
што смо већ рекли, типу авлијских згра-
да − партаја.52 На детаљним геодетским 
секцијама са почетка 1930-их,53 на којима 
су означене куће са кућним бројевима, ова 
структура се јасно уочава.

Постоје документи који омогућавају 
поуздано утврђивање адреса на којима су 
Роми становали. Један је Петиција (молба) 
београдских Цигана председнику општи-
не Милошу Савчићу да г. Мијајла Стефа-
новића, старешину београдских Цигана, 
поново врати у службу, написана октобра 
1929. године.54 Стицајем околности, старе-

52 Владимир Мацура, „Београдске партаје и могућ- 
ности њихове обнове“, Изградња 7, (1996): 434−442.

53 Катастарски план Београда, секције Р 1:500, 
1931−1932. (Архив РГЗ, без сигнатуре).

54 Петиција (молба) београдских Цигана председнику 
ОГБ Милошу Савчићу, 2. 10. 1929. (ИАБ, фонд ОГБ, 
кутија 75).

Слика 11. Простор Новог селишта / Чубуре према Плану вароши Београда из 1903. (НБС, Кр III 2438)
Figure 11 The area of Novo Selište / Čubura according to the Belgrade City Map (1903) (NBS, Kr III 2438)
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шина Рома – кмет – био је отпуштен из 
службе, што је Роме довело у незгодан по-
ложај јер су изгубили опцију да низ мањих 
проблема, испада, конфликата или поро-
дичних несугласица решавају унутар своје 
заједнице, већ су, као и остали Београђани, 
били упућени на институције система. С 
друге стране, то им је отежавало и кому-
никацију са властима око најразличитијих 
питања – од бесправне изградње до туча и 
крађа. Петиција је садржала 86 имена, уз 
која су уписане адресе, а понекад и зани-
мање потписника. Од тога, 37 особа је жи-
вело на Чубури, а остали су били из Јата-
ган-мале и других крајева Београда. Из пе-
тиције дознајемо да је на 13 кућних бројева 
у Орловића Павла улици живела 31 ромска 
породица (табела 1), што је могло да буде 
око 160–180 особа.55 Било је ту, наравно, 

55 Петиција (молба) београдских Цигана председнику 

и ромских породица које нису потписале 
петицију и за које немамо податке.

Табела показује да су у Улици Орловића 
Павла живели претежно музичари. Били 
су ту и по један пиљар, ковач и рентијер 
Димитрије Симић, који је живео у броју 
21, а издавао је 3-4 мала стана у Орлов-
ском сокаку бр. 8.56 Из докумената из 1941. 
године дознајемо да су у Орловском сока-
чету бр. 4 живели Глишићи, а у бр. 8 Јова-
новићи.57 У Орловића Павла бр. 4 живела 
је породица музичара Цветка Глишића, а у 
бр. 7 биле су породице Ристића, Јоксимо-
вића и Божидара Симића, музичара.

ОГБ Милошу Савчићу, 2. 10. 1929. (ИАБ, ОГБ, кутија 75).
56 Ibid.
57 Документација историчара Милована Писарија из 

Архива Југославије, о страдању Рома у Холокаусту. 
В.: Milovan Pisari, Stradanje Roma u Srbiji za vreme 
Holokausta (Beograd: Forum za primenjenu istoriju, 
2014).

Име и презиме потписника Петиције Адреса Бр. станова

Стеван Ђорђевић, Живојин Ђорђевић, Лазар Стојановић Орловска 4 3
Јеврем Р. (презиме нечитко), Јеремић (име нечитко) Орловска 5 2
Урош Стојановић Орловска 9 1
Ковач Ђорђе Симић, музикант Салија Суљић, музикант Спасоје Глишић Орловска 11 3
Недељко Павловић Орловска 13 1
Музичар Милорад Стојановић, Милан Стојановић Орловска 15 2
Васа Стојановић, Владимир Марковић Орловска 17 2
Ковач Илија Савић, Вујица Божић Орловска 19 2

Музичар Ђорђе А. Симић, рентијер Димитрије Симић, Драгољуб Алексић, 
Александра Крстић, Иван Крстић, Никола Констандиновић, музичар Милорад 
Васић

Орловска 21 7

Бождар Васић, пиљар Стеван (презиме нечитко) Орловска 21а 2
Инвалид Марко Јовановић, Живорад Стојановић, Миодраг Вуковић Орловска 23 3
Ђорђе Николић, музичар Пера Пет (име нечитко) Орловска 27 2
Музичар Ђорђе Марковић Орловска 31 1

Табела 1. Преглед потписника Петиције (молбе) београдских Цигана председнику општине Милошу Савчићу, 
од 2. 10. 1929. године.

Table 1 Signatories of the Petition by Belgrade Gypsies to Mayor Miloš Savčić, October 2, 1929.
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У свим овим подацима се уочава да 
су се ромске куће налазиле у Орловском 
сокачету и на непарној страни Улице Ор-
ловића Павла (све то је на простору да-
нашњег Чубурског парка), док је парна 
страна била насељена претежно Србима 
(сл. 12). Упркос томе, никако се не може 
рећи да је то била изолована и од осталог 
света одсечена заједница. На другој стра-
ни блока, дуж Приштинске улице (данас 
Цара Николаја II), налазиле су се претеж-
но српске куће и имања, од којих наводи-
мо неке: дрвара Виде Крстић на „празном 
плацу“ у Приштинској 2,58 кућа Василија 

58 ИАБ, ОГБ–ТД, ф XXXVI–113–1931.

– Васе Петровића, тесарског мајстора, у 
Приштинској 6,59 затим кућа госпођице 
Босиљке Јовановић у Приштинској 10,60 
кућa Војислава Милићевића, активног 
пуковника, у Приштинској бр. 12,61 најзад 
кућа Милојка Ивковића, пуковника у пен-
зији, у Приштинској бр. 18.62 Роми су жи-
вели и у околним улицама у близини овог 
блока: Јовановићи у Московској 41 (данас 
Сазонова), породица кочијаша Васића у 
Московској 39, породица кочијаша Ма-

59 ИАБ, ОГБ–ТД, ф XXIV–15–1922.
60 ИАБ, ОГБ–ТД, ф XXIV–16–1930.
61 ИАБ, ОГБ–ТД, ф III–38–1923.
62 ИАБ, ОГБ–ТД, ф XV–38–1923.

Слика 12. Поглед низ Чубурску улицу, око 1930. Прва раскрсница с леве стране је улаз у Улицу Орловића Павла 
(МГБ, Ур 11343).

Figure 12 A view down Čuburska Street, ca. 1930. The first junction to the left leads to Orlovića Pavla Street 
(BCM, Ur 11343).
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рића у Московској 126, породица музичара 
Милосављевића у Дубљанској 75, породи-
ца пензионера Јоксимовића у Дубљанској 
101, Крстићи у Крајинској 7 (данас Вукице 
Митровић) и Маринковићи у Крајинској 
17. Роми су претежно живели на простору 
од Чубурске улице до Максима Горког и ју-
гоисточно од ње, ка потоку.

Овај детаљан опис показује, с једне 
стране, концентрацију ромских кућа, а 
с друге, да су цео блок од Орловске до 
Приштинске улице и други околни бло-
кови били настањени светом врло разли-
читих професија и статуса – од ковача и 
кочијаша до музичара и активних војних 
лица. Ту су се мешали етницитети, профе-
сије, друштвени статуси, старосна доба, 
родови, конфесије, боје лица. То је, дана-
шњим језиком речено, био пример поли-
валентне урбане културе на периферији 
Београда. О испреплетености ромске и 
неромске културе, али и лаганом прета-
пању мањинске у већинску, још је 1880. 
године писао Сретен Л. Поповић: „По-
сле моћи и силе турске, Срби и српска 
култура и насељавање дотле их [Роме] је 
потисла са једног места на друго, да су се 
најпосле не раселили, него тако измешали 
и претопили“.63

Ромска субкултура Чубуре привлачила 
је свет првенствено својом жестоком и на 
махове меланхоличном музиком. „Позна-
то је да су и најобразованији људи оног 
времена [прва половина XX века] често 
виђани по кафанама на Чубури, где су уз 
добру музику остајали дуго у разговору и 
весељу са својим пријатељима.“64 Али није 

63 Сретен Л. Поповић, Путовање по новој Србији (1878 
и 1880), ур. Ђуро Гавела (Београд: СКЗ, 1950), 106.

64 Трајковић, Споменар о старом Београду, 112.

само „циганска музика“ била та која је до-
водила људе у овај део града. „На Чубури је 
до пре Другог светског рата и познати Ца-
ревац, иако правник, имао своју кафану...“, 
каже Никола Трајковић у свом Споменару 
о старом Београду.65

Чубура је била „цигански кафански 
крај“. То је била најзначајнија одредница 
њеног идентитета. Наиме, још од среди-
не XIX века, Београд напушта некадашњи 
османски махалски систем организације 
града и прелази на зонски систем, близак 
европском друштвеном и економском ус-
тројству. Рађају се зоне болница и инду- 
стрије, „сити“ као центар града, после ус-
вајања Генералног плана из 1923–1924. 
године размишља се о „српском Ватика-
ну“ и концентрацији зграда Српске пра- 
вославне цркве око Храма Св. Саве, о 
резиденцијалним четвртима богатих, 
градским шумама и сл. У том контексту 
треба посматрати и појаву зоне у којој су 
предњачиле кафане, рестаурације, летње 
баште и пивнице, каква је била Чубура.66 
Не треба помишљати да су то била места 
на којима се само јело и пило. И то се ра-
дило, али су много више то били клубови, 
састајалишта, места претресања прошлих 
и будућих догађаја, свађа, расправа, шала, 
друштвеног живота у најширем значењу. 
„Код Чубуре“ и „Нови Балкан“, „Нови Бео-
град“, касније „Кафана и пивница Чубура“ 
(сл. 13), „Трандафиловић“, „Кикевац“, ка-
фана „Код Душанове круне“ (сл. 14) били 
су позната састајалишта.67 Поред старе 

65 Ibid.
66 Видоје Голубовић, Старе кафане Београда (Београд: 

Диамонд Медиа, 2013).
67 „Дуго је Чубура била начичкана бројним 

знаменитим кафанама, у којима су се окупљали 
песници, занатлије, боеми, сељаци с Каленића 
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кафане „Код Чубуре“, на углу улица Мач-
ванске и Макензијеве,68 Роми су имали 
још две „своје“ кафане – „Трандафиловић“ 
и „Струга“ у Чубурској 3 (сл. 15). 

и сви уживали иста права – свако је могао да 
говори штогод му је било на памети, само ако би 
било неког ко би га слушао”. Нестајале су, једна 
за другом, („Стара Србија”, „Соколац”, „Кикевац”, 
„Млава”, „Табор”, „Трандафиловић”, „Ловац”, „Вардар”, 
„Барајево”, „Сложна браћа”, „Бродарска касина”…), 
пред налетом ужурбаних грађевинара, сачувао се 
некако ресторан „Каленић”. Општом грађанском 
побуном, Чубурци су једино одбранили „Градић 
Пејтон”. Станко Стојиљковић, Валтер брани 
Учобуру, Српски умови/ Serbian minds, http://srbum.
rs/valter-brani-ucoburu/#more-826 (приступљено 
16. 07. 2015).

68 Кафана „Код Чубуре“, на углу улица Мачванске и 
Макензијеве, порушена ја 1928. године.

КРАЈ ЈЕДНОГ ВРЕМЕНА
Крајем XIX века Београд се ширио на 

југоисток формирањем Новог селишта, 
изнад Трга Славија. Део житеља били су 
и Роми, који су се доселили из старе Ва-
роши. Ова зона била је пуна извора, које 
је народ каптирао старом техником коју 
су Роми називали учобуре. Одатле је поте-
као топоним Чубура. Три места су у овом 
крају била чврсто повезана са Ромима: 
једно је било изнад потока, где се славила 
Бибија Зара (данас простор Котеж-Неи-
мара), друго, „Циганска четврт“, било је 
на простору северно од раскрснице да-
нашње Улице Максима Горког и Јужног 
булевара, а треће, најживље, на платоу 
данашњег Чубурског парка и у његовој 
околини.

Слика 13. Кафана и пивница „Чубура“ у Чубурској улици број 1, око 1929. (МГБ, Ур 11342)
Figure 13 The Čubura inn and beer hall in Čuburska Street No. 1, ca. 1929 (BCM, Ur 11342)
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Пишући о Чубури почетком XXI века, 
Миша Д. Јовановић, писац и адвокат, каже 
како се „овај део града у последње време 
све више мења и шири, захваљујући но-
вајлијама, дошљацима. Крај у који дођеш 
не би требало прекрајати, силом покршта-
вати. Једини начин да се понешто, што 
можда не ваља промени, угоди и дотера је 
бескрајно стрпљење.“69 Постоји и убеђење 
да је Чубура дефинитивно изменила свој 
лик и дух у догађајима с почетка 1970-их, 
када је срушен блок са ромским и нером-
ским кућама између улица Орловића Пав-
ла и 14. децембра, да би на том месту 1973. 

69 Јовановић, Чубурски свици, 14.

године био формиран парк. Међутим, 
процес трансформације Чубуре није био 
нов, већ је потискивање сиротиње, са њом 
и Рома, почело још у време између два 
светска рата. „У последње време Цигани 
су ређи становници, јер их потискују они 
који у близини подижу модерне и велике 
зграде“.70 

Грађевински бум из 1922. и 1923. годи-
не није захватио Чубуру на начин и у мери 
како је то било у средишту града. Теразије, 
улице Краља Милана, Кнеза Михаила и 
њихова околина биле су ударне локације 
на којима су нове „палате“ рушиле стари 

70  „Радови на Чубури“, 9.

Слика 14. Поглед низ Чубурску од Дубљанске ка Шуматовачкој улици. На углу је кафана „Код Душанове круне“ 
(МГБ, Ур 11344).

Figure 14 A view down Čuburska Street; the photo shows a view from Dubljanska Street towards Šumatovačka Street. 
The inn called Kod Dušanove krune can be seen at the corner (BCM, Ur 11344).
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и дотрајали фонд и избацивале на улицу 
њихове станаре. У тим годинама на Чубу-
ри се градило, али су нове куће и даље биле 
скромне, највише са приземљем и спратом, 
а било је и зграда са два и три спрата. У 
чланку о обиму изградње у Београду, лист 
Време је навео да и Дубљанска, што се веро-
ватно односило на део улице код Ранкеове 
и Браничевске, „добија 9 нових кућа“.71

Како је расла атрактивност Чубуре за 
нову и масовнију изградњу добро показује 
пример инвеститора Софронија Вељко-
вића, кафеџије, са станом у Макензијевој 

71 „Колико је нових кућа подигнуто после рата“, Време, 
24. октобар 1923, 5.

улици. Вељковић је имао имање на углу 
Чубурске и Мачванске улице, са три кућ-
на броја, у Чубурској 2 и Мачванској 1 и 3. 
На том имању општина му је 21. јула 1921. 
одобрила план зграде за становање.72 Но, и 
пре него што је овај административни про-
цес био окончан, Вељковић је 3. јуна 1921. 
затражио одобрење за изградњу сасвим 
другачије зграде, са приземљем, спратом 
и мансардом, са дућанима ка Мачванској, 
становима на спрату и собама на мансар-
ди. И овај пројекат му је одобрен, девет ме-
сеци након првог, 27. априла 1922.73 Треба-

72 ИАБ, ОГБ–ТД, ф IV–24–1921.
73 ИАБ, ОГБ–ТД, ф IV–49–1921.

Слика 15. Кафана „Струга“, у Чубурској 3, била је неформално ромско седиште 
(детаљ са фотографије МГБ, Ур 11342).

Figure 15 The Struga Inn in No. 3 Čuburska Street was an informal gathering place of the Roma 
(detail from te photo BCM, Ur 11342).
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ло је да дућани, извесно, буду рентабилнији 
од издавања станова. Београд је у том добу 
био обећавајући град, те се Софронију 
Вељковићу учинило да би најбоље било да 
подигне – кафану. Наручио је нови, трећи 
пројекат за зграду која је требало да има 
подрум и приземље, где би уз кафану били 
један дућан и један стан. Пројекат, који је 
одобрен 1924. године,74 Вељковић је на 
крају и реализовао.75 Такав предузетнич-
ки менталитет стајао је наспрам ромске 
и друге чубурске сиротиње и временом је 

74 ИАБ, ОГБ–ТД, ф IХ–16–1924.
75 План регулације Чубурске улице, ИАБ, ОГБ–ТД,  

кутија 1497.

постајао све снажнији како је инвестицио-
на привлачност Чубуре расла.

Атрактивност овог краја почивала је 
и на увођењу трамвајске линије Калемег-
дан–Чубура76 (сл. 16). Изградња Котеж-
Неимара, који је са својим становницима 
и вилама, иако млад, говорио да се ради о 
пожељном крају, утицала је на пораст при-
мамљивости Чубуре. Пример који то до-
бро илуструје је пословно-стамбена зграда 
висине По+П+4+Пк, у Улици престолона-
следника Петра број 34 (данас Максима 
Горког), коју је архитекта Миладин Прље-

76 Трамвајска мрежа града Београда – Шематична 
скица, Урадио П. Е. Навојев, 1920.

Слика 16. Трамвајска линија Калемегдан–Чубура је око 1930. скретала из Макензијеве у Новопазарску улицу 
(МГБ, Ур 10654).

Figure 16 About 1930, the Kalemegdan–Čubura tram line turned from Makenzijeva Street into Novopazarska Street 
(BCM, Ur 10654).
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вић пројектовао 1939. године за познатог 
београдског рентијера Младена И. Обрадо-
вића.77 На имању су претходно биле старин-
ска приземљуша и шупа, вероватно с краја 
XIX века. Нису прошле ни две деценије од 
скромне изградње у Дубљанској улици до 
Прљевићеве арт деко палате, те је Чубура 
таквим типом зграда из темеља потресена.

Да је са „старом циганском Чубуром“ за-
вршено требало је да буде јасно још 1928. го-
дине, када је порушена кафана „Код Чубуре“, 
„репрезентативна кафана свог краја чије је 
и име носила. Увек пуна циганске музике и 

77 ИАБ, ОГБ–ТД, ф XXIX-11-1939.

циганских гостију, циганског весеља и ци-
ганског темперамента, умела је да забавља 
као мало која у Београду“,78 а на њеном ме- 
сту направљен је мали сквер (сл. 17). Кафа-
на „Код Чубуре“ је била старински објекат, 
масивно зидан, са два крила која су прати-
ла линије улица Макензијеве и Мачванске79 
(сл. 18). На челу је била нека врста трема 
или лође, са три велика лучна отвора, под 
јединственим кафанским кровом. Изнад 
централног лука било је исписано име кафа-
не, а испред свега, на ивици тротоара, расло 

78  „И кафана „Чубура“, 7.
79 Ситуација Мачванске улице, Р 1:500. (ИАБ, ОГБ–ТД, 

кутија 1494).

Слика 17. Поглед дуж Макензијеве улице ка кафани и пивници „Чубура“. Са десне стране је сквер, паркиралиште, 
на коме се налазила кафана „Код Чубуре“ (МГБ Ур 11341).

Figure 17 A view from Makenzijeva Street towards the Čubura inn and beer hall. To the right, there is a square, a 
parking lot, where the inn Kod Čubure was located (BCM, Ur 11341).
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је раскошно дрво. Са рушењем кафане и оно 
је посечено. „Чубура пресвлачи своје рухо 
(...) она изумире лагано али незаустављиво 
и непрекидно (...) Возите се аутобусом кроз 
њену срж до Неимара. Аутобуске сирене ме-
сто кикота Циганчица, троспратне грађеви-
не место уџерица нахерених кровова, а оне 
каване у којој су Цигани, предвођени својим 
царствујућим кметом, гласали, певали, иг-
рали, сада више нема, и на њеном месту ши-
роки велеградски простор са травњацима, с 
аутобуском станицом, од које визави пењу 
се небу две вишеспратнице (...) Цела Чу- 
бурска низка малих, кратких, бучних улица 
крунила се и свела на једну једину улицу, на 
улицу Орловића Павла. Цео тај крај сведен 

је на оно мало кућних трпеза, који се ипак 
расељавају, празне, сагибају према земљи, 
издишу.“80 

Данас не постоје материјални остаци 
чубурске ромске енклаве из Орловића 
Павла улице. У овој улици, на њеној пар-
ној страни, заостала су још свега два дво-
ришта, у бројевима 16 и 18, која би могла 
да асоцирају на некадашњу структуру чу- 
бурског ромског краја. „Разлеже се песма, 
лутају Цигани као разбијена војска, ноћ 
одмиче, па ипак пријања за језик шапат о 
судбини Чубуре: Беше му, беше...“81

80 „Чубура, најживописнији крај“, 12.
81 „И кафана „Чубура“, 7.

Слика 18. Кафана „Код Чубуре“, „увек пуна циганске музике и циганских гостију, циганског весеља и циганског 
темперамента“, срушена је 1928. (МГБ, Ур 13200).

Figure 18 The Kod Čubure inn, which had always been “filled with Gipsy music and Gipsy guests, Gypsy rejoicing and 
Gypsy temperament”, was pulled down in 1928 (BCM, Ur 13200).
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 THE HISTORY OF ROMA ENCLAVES AT ČUBURA

SUMMARY

Čubura, as one of the most famous parts of the city, was gradually taking shape already in 
the late 19th century in what was then the outskirts of Belgrade. The Roma were among the 
first inhabitants of this area and they settled at Čubura already around 1880, having moved 
from Skadarska Street, from Dorćol and Zerek. Čubura was one of the most famous Belgrade 
Roma nests – a cluster of small Roma neighbourhoods mixed with non-Roma housing. Due 
to this, this part of Belgrade gained the name of “the liveliest and the most picturesque part of 
the capital’s periphery” already in the late 19th century.

Contrary to the belief that the name Čubura designated only a high plateau around today’s 
streets Cara Nikolaja II, Makenzijeva, Mačvanska, Čuburska, Orlovića Pavla, Dubljanska and 
the surrounding streets, the research carried out in this paper shows that from the time when 
the area took shape until the period around 1930, this toponym covered a considerably wider 
area, including both the upper plateau and today’s Kotež Neimar, as well as blocks on the slope 
towards Južni Bulevar (South Boulevard) along today’s Maksima Gorkog Street towards the 
Kralja Petra II school. The first area that emerged as an individual unit from the wide spatial 
framework called Čubura was Kotež Neimar, a new urban neighbourhood whose identity was 
so strongly and distinctly different that not even the attempt to name it “New Čubura” could 
take root.

The name Čubura was derived from the Romany word učobure (which is a combination 
of učo – high and bure – barrel; it was pronounced as čobure by the Roma and čubura by the 
Serbs), which corresponds to the Serbian word stublina, denoting a hollow trunk (or a high 
barrel) used to tap water from poor sources. There were many water sources in this area and 
some of them were tapped using the traditional technique, which was probably the reason 
why this wide area was referred to as Čubura in the maps of Belgrade and daily press until the 
1930s.

Both Roma and non-Roma populations (primarily Serbs), lived together at Čubura. Those 
were mostly poor people who lived in houses with a courtyard (partaj), which was the dominant 
house type in Belgrade at the beginning of the 20th century. Narrow plots, ground-floor building 
erected on the edge of the plot, with multiple flats consisting of a room and a kitchen, a shared 
courtyard, a fountain and, sometimes, shared outdoor toilets or sheds, were the structures, 
the environment and conditions in which they lived at Čubura. Communal facilities had been 
poor until the 1930s, when street were regulated and covered with cobblestones.

Three locations at Čubura were particularly important for the Roma − two were residential 
and one was public. The area surrounding Prestolonaslednika Petra Street (today’s Maksima 
Gorkog Street) was one of the first places where the Roma settled. On a German map of 
Belgrade it is labelled as the Roma quarter. Along with being a residential neighbourhood, 
Čubura was also an area abounding in shops and much more than that − with its numerous 
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inns, restaurants, pubs and outdoor restaurants. The Roma earned Čubura’s fame as “the 
liveliest and the most picturesque part of the capital’s periphery”. The estate of Panta Tadić, 
subsequently Kotež Neimar, was the place where the Roma celebrated every year the feast 
of their goddess Bibija Zara, “the aunt” who protected children from plague”. The feast was 
originally celebrated in the valley of the Čubura Creek, under a pear tree believed to be 
sacred, next to the monument dedicated to the Roma killed in wars between 1912 and 1918. 
After the Neimar Joint Stock Company had constructed a quarter with family homes (kotež), 
the celebrations were forbidden in this area and Roma continued organize their festival at 
Pašino Brdo. The plateau around Orlovska Street (subsequently Orlovića Pavla Street) was 
a residential area with the highest concentration of the Roma population. Roma also lived in 
other nearby streets of today’s Vračar (Dubljanska, Šumatovačka, Cerska, Sazonova streets), 
but Orlovska Street was the centre of their family and social life. The largest part of Roma 
families supported themselves as musicians but they also practiced other trades – such as 
grocery or horse cart driving.

Starting in the early 1930s, due to the process of modernization of Čubura, the Roma and 
other poor people were pushed away from this part of Belgrade. It was in those years that 
a journalist of the capital’s newspaper Pravda wrote: “In recent times, Gypsy residents are 
fewer in number because they are being pushed away by those who are building their modern 
and large building in the vicinity.” The tram connection between Čubura and the city centre, 
as well as the subsequent construction of Kotež Neimar, the introduction of a bus line, the 
development of a communal infrastructure and cobbling the streets were the factors that 
increased the investment attractiveness of Čubura. The process of eliminating Roma yards and 
houses was completed in 1973, when the city enclave in Orlovića Pavla Street was replaced by 
the Čubura Park. This part of the city was gradually losing its ethnic diversity for which it had 
been famous.


