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ДОМ СВЕТОГ САВЕ

У  августу 1989. године навршило ce сто 
година од почетка изградње значајне бео- 
градске грађевине познате под називима 
Дом светог Саве, Светосавоки дом или Дом 
Друштва светога Саве.

Друштво светога Саве основали су 1886. 
год. истакнути београдски културни рад- 
ници. Три нераздвојна пријатеља —  Све- 
томир Николајевић, професор опште исто- 
уије књижевности на Великој школи, сли- 
кар Ђока Миловановић, учитељ цртања на 
Великој школи и Срета Ј. Стојковић, про- 
фесор математике y Првој београдској гим- 
назији, дошли су на мисао о оснивању јед- 
пот патриотског удружења које би пома- 
гало Србима y Турској, где je после срп- 
ско-бугарског рата била јака бугарска про- 
паганда. Припреме за оснивање Удружења 
одвијале cy ce y кући Светомира Никола- 
јевића, која ce налазила y Вишњићевој 
улици бр. 10. Идеју о оснивању Друштва 
прихватили су београдски интелектуалци, 
и на збору одржаном 24. августа 1886. y са- 
ли Велике школе изабрали су прву управу 
Друштва које je  добило име Друштво све- 
тога Саве. За председника je изабран Све- 
томир Николајевић, за потпредседника 
књижевник Стеван Владислав Каћански, 
a за секретаре професор Прве ниже гим- 
назије Милован Р. Маринковић и учитељ 
Никола Поповић. Благајник je био прав- 
ник Тихомиљ Ј. Марковић, a књижничар 
Ђока Миловановић. Међу члановима прве 
управе Друштва истицали cy ce: књижев- 
ник Милан Ђ. Милићевић, ггрофесори Ве- 
лике школе Панта Срећковић и Михаило- 
-Миша Вујић, управитељ Учитељске шко~
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ле Љ уба Ковачевић, директор Прве бео- 
градске гимназије Ђура Козарац, профе- 
сор Богословије Фирмилијан Дражић, као 
и Срета Ј. Стојковић. Друштво светога Са- 
ве основали су и водили слободни зидари. 
Поред тројице оснлвача, масони су били и 
благајник Друпггва Тихомиљ Ј. Марковић, 
члан прве управе Друштва Михаило Ву- 
јић, као и индустријалац Ђорђе Вајферт, 
један од утемељивача Друштва светога 
Саве. Светомир Николајевић je био пред- 
седник Друштва од оснивања до 1904. год, 
када je изабран за доживотног почасног 
председника. Од 1904. до 1914. год. пред- 
седник Друштва je био правник Андра Ђор- 
ђевић, такође слободни зидар.1

Циљ Друштва светога Саве било je ши- 
рење просвете и неговање националних 
осећања и врлина y српском народу, као 
и помагање сународницима y неослобође- 
ним крајевима. Један од својих циљева —  
ширење просвете, Друштво je оства<ривало 
издавањем књига. Од 1887. до 1941. год. 
Друштво je  издавало зборник радова „Бра- 
ство“ , y којем су штампане биографије 
знаменитих личности, научни радови о ис- 
торијским догађајима, чланци о градовима 
и манастирима, огшси народних обичаја, 
народне умотворине и књижевна дела са- 
времених писаца.2

Друштво светога Саве основало je 1887. 
год. Светосавску вечерњу школу намење- 
ну општем образовању радничке омладине 
из неослобођених крајева. Школа je ра- 
дила до 1912. год. Настава ce одвијала y 
вечерњим часовима, јер су ученици преко 
дана учили занат или радили као зидари,
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циглари, пекари и пиљари. Основна шко- 
ла je имала три разреда. Учили су ce ре- 
довни школски предмети, a поред тога и 
зидарство, сриска историја и народно и 
црквено певање. Поред три разреда основ- 
не школе, постојала су и два приправна 
разреда y  којима су ce ученици припре- 
мали за упис y богословију или учитељску 
школу. Светосавска вечерња школа ради- 
ла je y просторијама Теразијске основне 
школе y Улици два јаблана (данас Улица 
Моше Пијаде).3

Канцеларије Друштва светога Саве на- 
лазиле су ce од марта 1888. год. y згради 
Митрополије, y просторијама које je Дру- 
штву уступио митрополит Теодосије, један 
од утемељивача Друштва. Београдсзси тр- 
говци и занатлије поклонили су потребан 
намештај за опремање ових просторија.4

Друштво светога Саве стипендирало je 
ученике Светосавскс приправне школе, као 
и ученике других средњих школа y Бео-
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граду и студенте Велике школе. Да би 
обезбедило смештај својим питомцима Дру- 
штво je 1888. год. основало пансионат, ко- 
ји ce налазио y изнајмљеним приватним 
кућама.5

Крајем 1888. године Главни одбор Дру- 
штва je решио да подигне дом y којем би 
ce сместили Светосавска вечерња школа, 
пансионат, библиотека и канцеларије Дру- 
штва. Следеће године Друштво je y бео- 
градској штампи објавило позив родољуби- 
ма да дају прилоге за подизање Светосав- 
ског дома.'1 Позиву су ce одазвали и Бео- 
грађани и становници других градова y 
Србији. Веће новчане прилоге дали су краљ 
Александар Обреновић и краљица Ната- 
лија, као и трговци Димитрије Стаменко- 
вић и браћа Никола и Јово Крсмановић.7 
Велимир Тсодоровић, с јш  кнеза Михаила 
Обреновића, послао јс из Минхена 1000 ма- 
рака (1250 динара).4 Део средстава потре- 
бних за грађење дома ирикупљен je на лу-

1. —  Дом светог Саве. Пројекат фасаде објављен y часопису „Босанска вила“ бр. 2, 1890, стр. 25.

1. —  Home »Sveti Sava«, design of the façade published in the periodical »Bosanska Vila«, No. 2,
1890, page 25.



тријама и добротворним концертима које 
je Друштво светога Саве приређивало y 
току 1889. и 1890. год.9 У исто време бео- 
градски предузимачи давали су Друштву 
светога Саве 1% од суме добијене за гра- 
ђевинске послове.10 Београдски циглари по- 
клонили cy по неколико хиљада цигли, a 
њима ce придружио и Ђорђе Вајферт, који 
јр поклонио 50000 цигли и обезбедио њихов 
превоз до градилишта.11 Бравар Пера Пет- 
ровић иоклонио je бунарски шмрк и наме- 
стио га на градилишту о свом трошку (у 
ово време још није постојао савремени бео- 
градски водовод —  он je прорадио 1892. 
год).12 Београдска општина одобрила je 
бесплатно вађење ташмајданског камена и 
ослободила Друштво светога Саве од пла- 
ћања таксе за узимање песка са дунавске 
обале.13 Министарство грађевина поклони- 
ло je лим и даске са крова Велике школе, 
који ce тада замењивао новим, a Мини- 
старство народне привреде одобрило je да 
ce на планини Тари бесплатно сече чамово 
дрво потребно за израду греда.14

Земљиште за подизање дома Друштво 
je добило од Министарства грађевина, за- 
слугом министра Мијајла М. Богићевића, 
који je 1888. год. постао потпредседних 
Друштва светога Саве. To je било земљи- 
ште Регулационог фонда y Улици цара 
Душана (на месту данашњег броја 13). Ту 
cy ce раније налазиле рушевине грађевине 
познате под именом „Пиринчана“ или „дво- 
ри принца Евгенија Савојског“ . Ова згра- 
да je y ствари каравансарај са безлстаном 
Мехмед-паше Соколовића, који je адапта- 
цијама y X V III веку претворен y палату 
аустријског команданта Београда. У  X IX  
веку зграда je  запуштена, поједини њени 
делови су рушени, a последњи остаци по- 
рушени приликом регулације Улице ца- 
ра Душана. У  пролеће 1889. год, када je 
Друштво светога Саве добило ово земљи- 
ште, оно je било празно.15

Управа Друштва светога Саве повери- 
ла je израду пројекта Светосавског дома 
архитекти Јовану Илкићу, који je бесплат- 
но израдио планове и предрачун, a касни- 
је и надгледао грађење дома. За овај рад 
Друштво светога Саве наградило га je све- 
тосавском медаљом. Средином јула 1889. 
год. почело je копање земље за поставља- 
ње темеља зграде. Почетком августа иза- 
бран je Грађевински одбор, чији je задатак

ђана и гостију из других градова. У  10 са- 
ти топовски пуцњи најавили су долазак 
тринаестогодишњег краља Александра О- 
бреновића са намесником генералом Јова- 
ном Белимарковићем и министрима. Све- 
чаности су присуствовали и државни са- 
ветници и председник Београдске општи- 
не Живко Карабиберовић. Госте je поздра- 
рио председник Друштва светога Саве Све- 
томир Николајевић. Темељ je осветио ми- 
трополит Михаило уз пратњу Београдског 
певачког друштва и певачког друштва 
„Станковић“ . У  темељ су положене две 
повеље на пергаменту —  једна краљева и 
једна Друштва светога Саве са потписима 
чланова Главног одбора, пројектанта и 
предузимача. Камен-темељац положио je

био да прегледа понуде предузимача. Пред- 
седник Грађевинског одбора био je Мијај- 
ло Богићевић, a један од чланова Јован 
Илкић. Примљена je понуда предузимача 
Стерије Јовановића.1®

Камен-темељац Дома светог Саве поло- 
жен je веома свечано 10. августа 1889. год. 
ка рођендан краља Милана Обреновића. 
Иако je био радни дан (четвртак), на Дор- 
ћолу су све радње биле затворене, a куће 
окићене тробојкама и ћилимима. На гра- 
дилишту украшеном зеленилом, заставама 
и грбовима окупио ce велики број Београ-
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2. —  Дом светог Саве. Данашњи изглед.

2. —  Home »Sveti Sava« today.
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краљ Александар. На крају свечаности у- 
ченици Светосавске вечерње школе пева- 
ли су народне песме и химну светом Са- 
ви.17

Грађење Светосавског дома одвијало ce 
под надзором архитекте Јована Илкића. 
Предузимач Стерија Јовановић завршио je 
темељ зграде, a онда га je на његову мол- 
бу Главни одбор Друштва ослободио fla
y e r  рада. Посао je наставио и завршио 
предузимач Матеја Сгшсић. У  јесен 1889. 
год. зграда je била сазидана до крова. Кров 
je покрио лимом београдски лимар Јован 
Сремац (брат кљижевника Стевана Срем- 
иа), који je од новца добијеног за овај рад 
поклонио 5%> Друштву светога Саве. Оста- 
ле занатске радове извели су београдски 
мајстори. Камене стеиенице и гвоздене пе- 
ћи набавтБене су y иностранству. Гвозде- 
не греде уграђене y зграду купљене су од 
фирме Гаиц и комп. из Будимпеште. По- 
ловину вредности греда фирма je поклони- 
ла Друштву светога Саве.18

Зидање Дома светог Саве завршено je 
августа 1890. год. У завршену зграду пре- 
сељене су канцеларије Друштва светога 
Саве, Светосавска вечерња школа и пан- 
сионат. Првог октобра исте године Дом je 
свечано отворен. За ову прилику фасада 
зграде je била окићена тробојкама, a на зи- 
довима сале на првом спрату висиле су 
слике владара из династије Обреновића. У 
овој просторији митрополит Михаило из- 
вршио je освећење Дома. После говора Све- 
тсмира Николајевића певачко друштво 
,,Станковић“ и ученици Светосавске вечер- 
ње школе извели су музички програм. По- 
ред министара и црквених великодостој- 
ника, евечаности je присуствовао и пред- 
седник Београдске општине Никола Па- 
шић. Гости су иосле званичног дела све- 
чаности разгледали просторије Дома.19

Зграда je имала сутерен, приземље ч 
два спрата. У сутерену су биле кухиња и 
трпезарија. У приземљу je лево од улаза 
био стан управника Светосавске школе л 
пансионата, a десно су биле канцеларије 
Друштва светога Саве, библиотека и сала 
за састанке Главног одбора. Просторије су 
повезане ходником који je спојен са вес- 
тибилом y средини приземља. Из вестиби- 
ла ce излазило на веранду окренуту пре- 
ма дворишту и постављену насупрот ула- 
за. Вестибил je засведен крстастим сводо-

вима. Десно од вестибила налазе ce степе- 
нице које воде на спратове. На првом спра- 
ту су биле слушаонице Светосавске школе, 
једна канцеларија и један кабинет. Једна 
од највећих учионица коришћена je и као 
сала за свечаности. Из хола на првом спра- 
ту излазило ce на терасу, која ce налазила 
изнад веранде y приземљу. Таванице из- 
над просторија приземља и првог спрата 
изведене су y виду пруских сводова. На 
другом спрату биле су собе за становање 
питомаца.20

Фасада Светосавског дома решена je y 
духу историзма. Архитекта Јован Илкић 
применио je византијске и раноренесансне 
елементе. На тај начин, како je истакао 
Светомир Николајевић y говору одржанодг 
приликом полагања камена-темељца, Илкић 
je симболично представио место српске 
културе на раскрсници између Истока и 
Запада. To je био покушај стварања наци- 
оналног стила y архитектури, али ce y о- 
вом Илкићевом остварењу види и утицај 
архитекте Теофила Ханзена, Илкићевог 
професора на Академији ликовних умет- 
ности y Бечу.21 На фасади Дома светог 
Саве хоризонтала je наглашена венцима и 
равномерним распоредом прозора. У  при- 
земљу су прозори завршени архитравно, 
a они на спратовима архитравно и лучно. 
Средњи део фасаде обликован je као вео- 
ма плитки двоструки ризалит завршен а- 
тиком, коју украшавају фриз аркадица и 
два врло мала кубета. Централни део кро- 
ва има облик пирамиде са јарболом за за- 
ставу на врху. Испред пирамиде био je  наг- 
гјис ,,Друштво св. Саве“ . Натпис je о свом 
трошку израдио и позлатио београдски ка- 
занџија Димитрије Наумовић. Изнад нат- 
писа било je предвиђено место за фигуру 
двоглавог орла, високу 2,5 m. Аутор ове 
скулптуре био je вајар Петар Убавкић. 
Гипсани модел орла био je јула 1890. год. 
изложен y београдској Реалци, a затим je 
послат y Војно-технички завод y Крагу- 
јевцу да ce излије од топовске бронзе. О- 
рао није никад био постављен на своје ме- 
сто, највероватније због сукоба између 
Друштва светога Саве и Владе, до којег 
je дошло због различитих мишљења о на- 
чину српске пропаганде y неослобођеним 
крајевима.22 Украсе на фасади Светосав- 
ског дома (венце, оквире прозора, калите- 
ле и грбове) извео je ликорезац Јован Хај-
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нрих Нокен. Грбове српских земаља, који 
cy ce налазили y лунетама изнад прозора 
на првом спрату, Нокен je израдио према 
нацртима сликара Ђоке Миловановића. Гр- 
бови су бшш позлаћени, посребрени и обо- 
јени масном бојом.23

Чим je саграђен, Дом светог Саве je 
ушао y ред знаменитих београдских гра- 
ђевина, које посетиоци из других гра- 
доба треба да разгледају. На Видовдан
1896. год. Светосавски дом су посетили 
краљ Александар Обреновић и црногорски 
кнез Никола Петровић. Фасада Дома била 
je y част високих гостију украшена вен- 
цима и грбовима Србије и Црне Горе, a на 
врху крова била je истакнута велика за- 
става. После поздравног говора Светомира 
Николајевића y свечаној сали je изведен 
уметнички програм, y којем су учествова- 
ли Београдско певачко друштво и хор у- 
ченика Светосавске вечерње школе.24

Иако je после подизања Дома светог 
Саве Светосавска вечерња школа пресе- 
љена y Дом, она je убрзо враћена y Тера- 
зијску основну школу, да би ученицима 
било лакше да долазе на часове. У  Дому 
je извесно време радила Богословско-учи- 
тељска школа, коју je Друштво светога 
Саве отворило крајем 1890. год, али je већ 
y августу следеће године морало да je за- 
твори. Питомци Друштва светога Саве ста- 
новали cy y дому до 1899. год, када ce пан- 
сионат угасио. Један део Дома узело je под 
закуп Министарство просвете 1900. год, да 
би сместило Богословију светог Саве. Бо- 
гословија je 1902. год. уредила двориште 
Дома о трошку Друиггва светога Саве. У 
башти су посађене саднице набављене из 
Топчидерске економије. Поред воћа (тре- 
шње, вишње, кајсије, брескве, шљиве, ду- 
ње, малине и рибизле), засађено je и цве- 
ће (јорговани и лале). После исељења Бо- 
гословије светог Саве 1904.год, један спрат 
Дома je бесплатно уступљен Друштву 
„Краљ Дечански“ за смештај Завода за 
образовање и васпитање глувонеме деце. 
Од 1. фебруара до 1. августа 1905. год, на 
првом и другом спрату Дома одржавао ce 
поштанско-телеграфски курс. Првог авгу- 
ста 1905. год. оба спрата су издата Мини- 
старству просвете које je ту уселило Пр- 
ву београдску гимназију.25

За време првог балканског рата y Дому 
светог Саве била je једна од болница Срп-

ског црвеног крста.2® У  првом светском ра- 
ту Дом je био оштећен y току борбе за 
одбрану Београда, која ce водила y овом 
делу града октобра 1915. год. После ове 
борбе Београд je био окупиран. За време 
окупације Дом светог Саве je користио не- 
пријатељ (за станозање војника, за војну 
болницу и хрватску основну школу). Тадз 
je страдао намештај дома, слике и библио- 
тека. Непријатељ je скинуо грбове српских 
земаља са фасаде Дома и спалио архиву 
Друштва свстога Саве. Од четири пуна ор- 
мана архивске грађе остало je само неко- 
лико непотпуних досијеа које су тзслужи- 
тељи успели да спасу.27

После првог светског рата зграда je 
оправљена и y њу ce поново уселила Прва 
београдска гимназија.28 Нешто касније уп- 
рава Друштва светога Саве решила je да 
сагради још један спрат на Дому. Пројекат 
за дозиђивање спрата био je завршен јуна 
1922. год. Аутор je био архитекта Петар 
С. Бајаловић, који je и надгледао догра- 
ђивање. Предузимачи су били браћа Мате- 
ја и Риста Спасић. Радови су били завр- 
шени почетком 1923. год. Дозидани спрат 
je изведен y истом стилу као и постојећа 
грађевина, али je кров измењен —  изо- 
стављен je део y облику пирамиде. Атика 
je добила полукружни завршетак са нат- 
писом „Дом св. Саве1'.29

Првог маја 1923. год. канцеларије Дру- 
штва светога Саве пресељене су из при- 
земља Светосавског дома y нову зграду 
Друштва светога Саве, саграђену на су- 
седном земљишту (Улица цара Душанз 
бр. 11) према пројекту архитекте Петра С. 
Бајаловића. Просторије y којима су биле 
канцеларије Друштва светога Саве и до- 
зидани спрат издати су Министарству про- 
свете за Вишу педагошку школу, која je 
користила ове просторије до 1. септембра
1933. год, када ce ту уселила Четврта жен- 
ска гимназија. Први и други спрат кори- 
стила je и даље Прва београдска гимнази- 
ја. У  пролеће 1938. год. обе школе cy ce 
иселиле из Дома. Министарство гтросвете 
je задржало зграду коју je уступило Град- 
ском поглаварству за смештај Статистич- 
ког одељења Општине и једног одреда 
жандармерије.30

За време бомбардовања Београда 6. ап- 
рила 1941. год. Светосавски дом je био ош-
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тећен, па je Друштво светога Саве извр- 
ишло неопходне оправке. Већа оштећења 
су настала приликом борбе за ослобођење 
Београда октобра 1944. год. Одсек за обно- 
в> НОО Трећег реона почео je оправку 
зграде y коју je требало да ce усели основ- 
па школа „Јанко Веселиновић“ . У јануару 
1945. год. НОО Трећег реона одустао je од 
употребе Дома за основну школу, па je 
оправка привремено обустављена.31

На основу одлуке Председништва 
АВНОЈ-а Друштво светога Саве престало 
je да постоји 22. маја 1945. год.32

Дом светог Саве оправљен je 1948. год. 
и од тада га je користила Виша педагошка 
школа.33 Следеће године y вестибилу je

постављена спомен-плоча посвећена народ- 
ном хероју Вељку Дугошевићу, некадаш- 
њем студенту Више педагошке школе. У 
дворишту je 1962. год. дограђен анекс који 
заузима скоро целу површину дворишта. 
Том приликом порушене су веранда и те- 
раса и на њиховом месту саграђен je део 
апекса. После укидања Више педагошке 
школе 1. октобра 1987. год. y Светосавски 
дом уселио ce Физички факултет.34

Одлуком Скупштине града Београда 
Дом светог Саве je 1983. год. проглашен 
спомеником културе35 У складу са овом 
одлуком зграду би требало обновити, како 
би њена споменичка својства дошла до из- 
ражаја.
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TH E HOM E »S V E T I S A V A « 

Svetlana V. Nedic

T h e  hom e »S v e t i S a va « (Saint Sava ) is an 
im portan t creation  o f the B elgrade arch itecture 
o f the n ineteenth century. It  is situated in Cara 
Dusana S treet No. 13 and was bu ilt in 1890 
accord ing to the p lan o f the em inent B elgrade 
arch itect Jovan  Ilk ic . Th e  author applied  B y 
zan tine and Renaissance sty listic  elem ents on 
the façade g iv in g  thus his contribution to the 
creation  o f Serb ian national sty le  in architecture. 
O r ig in a lly  the bu ild ing had basement, ground-

- flo o r  and tw o floors. A fte r  the F irst W orld  War 
the th ird floo r  was added according to the design 
o f the arch itect Petar Bajalovic. The hom e was 
built by the Society  »S veti S a va « for its own 
needs and its aim  was the spread o f education 
in Serbian People. The build ing o f the hom e was 
enabled by donations o f Belgraders. A fte r  the 
Society »S ve t i S ava « stopped its a c tiv ity  in  1945 
the bu ild ing was in use o f B elgrade educational 
bodies.
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