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ТЕЖЊЕ ЗА VВОБЕЊЕМ ЕСТЕТИЧКИХ ВРЕДНОСТИ V ПРОСТОРЕ 
БЕОГРАДА КРАЈЕМ ПРОШЛОГ И ПОЧЕТКОМ ОВОГ ВЕКА 

у српском урбанизму, већ у његовом: 
првом периоду, тридесетих година 19. века, 
КОд оснивања нових градова, изражавана 

је тежња за остварењем извесних естетич
ких вредности. То се нарочито огледало у 
правилним облицима тргова, блокова, број
ним односима њихових страна, у читаВD ј 
планској композицији, где кружнн, ква
Арапш или правоугаони трг постаје КОМ
ПОЭИЦиони центар и планска ДDминанта. 

Такав значај добијали су кружии тргови 
Карановца (Краљева) и Пожеге, квадратни 
тргови Лешнице и Лознице, правоугаони 
ТРГОВИ Деспотовице (Горњег Милановца) и 
Бајине Баште (сл . 1). 

Поред остварених планских композици
ја и у старим , писаним документима, често 
се наилази на простосрдачне речи којима 
се изражавала нада и тежња за лепшом, 

складнијом животном средином, за нечим, 
у основи новим, другачијим ОД онога што 
је било у теШЮiМ данима под турском 8ла
шћу. 

Морало је то бити велико одушевл,ење 
за лепоту свога града, када се, само годину 

дана после другог устанка, писало кнезу 

Милошу: 

"Ulабац се на Баиру начинио да ти око 
има шта гледати!", или, две деценије после 
тога, много конкретнији опис: 

" ... да је варош шабачка по вкусу евро
пејскоме устројена".1 

у многим архивским документима из 
тог, првог и каснијег периода српског ур

банизма наилази се, уместо сувопариог и 
мртвог канцеларијског стила, на срдачну 
бригу обичног чиновника за лепоту свога 

града. У образложењу тешкоћа, због којих 
се одустаје од реконструкције неких ста
рих, неправилних улица, изван Шанца, око 
Теразиј а, каже се, да би се "извоћењем 

ових сокака на правац .. . варош полепша
ла и много уреднија билаН • 

Када је кнез Милош изложио Боа-ле
-Конту свој ПОЛIПИЧКИ И урбанистички 
програм о стварању новог, српског Београ
да, на "западној падини Врачара, а поред 
непрегледних ливада", који ће постати "гла
вна варош" Србије, он је већ тада имао 
за собом искуство са оснивањем нових 
градова по плану. Тако ће се већ идуће, 
1835. почети са оснивањем и граћењем но
вог, српског Београда, с правим и широким 
улицама, какве ће се, после неколико де
ценија, па и с мањим шири:нама, просецати 
у светским метрополама, Паризу и Бечу. 
Тада су настали магистрални потези Београ
да - Фишекџиј ска чаршија (Булевар рево
i\.уције), Кнез Милошева и Немањина ули
ца, са по 20 хвати (38 М) ширине, које и 
данас обезбећују, по густини, сто пута већи 
саобраћај него за време кнеза Милоша. 

Кнез Милошев дворац (очуван све до 
1941. када је порушеи бомбардовањем), био 
је окружен мањим "енглеским" парком , на 
углу Кнез Милошеве и Немањине улице. 
Парк је, двадесетих година нашег века, био 
жртвован због подизаља зграде у којој је 
сада Извршио веће СР Србије. 

После првог периода СРПСКОГ урбаниз
ма, који је био усмерен највећим делом на 
оснивање нових градова, средином 19. века 
настају значајне промене и покрети у цело
купном животу Србије и у урбанистичкој 
делатности. Године 1850. још увек се, као 
"варош" сматрао стари Београд у Шанцу. 
Да би нови Београд пружио новим станов
ницима удобније услове живота, да могу 
да се освеже у природно ј средини, начи

њен је предлог да се на периферији стам
бених блокова подигне ноn парк ,.за шетњу 
и увеселениј е житеЛ:оа Београда". Парк је 
требало да се подигне на простору држав-
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ног винограда, код "Аокторове куле" , где 
је I ,-асније изграћен комплекс Опште др

;,кзнне болнице, садашњих универзитетских 

клиника. Претварање винограда у парк 
образложено је тиме, "што пуБЛИКУ~'1 бео
градски никаКI30Г јавног места за шетњу и 

увесеЛСI-Iнје нема". Аруштвена функција 
парка изражен а ј е у хитијенским и естс-

ватних добара од 1866. омогуnило је да се 

почне са остварењем замисли о преуреће

њу старе вароши Београда у Шанцу. Тај 
НОВИ и зна\.шјан задатак, први те врсте у 

Србији , подухвата се да реши , 1864. године 
Е~Нiлијан Јосимовић, професор Лицеја и 
Велике ШICоле, члан Српског ученог ДРУ' 
штва и први српски урбанист. 

Сл. 1 - Краљево. У npaaoyzaoHoj урбаној C'l-pyt:::'lypu r.cонтрасп-LO се UСПl'lе и делује еС'сен{<ц(u 
кружни rpz 

Kraljcvo. Dal1s [а slnfct1lre llf'bainc rcclangulai re, 'а place circulai"e est ressortie СО1nmе COl1tra· 
ste, еп produisal1l иl1 effel еSП1.еtiqце 

тичким вредностима изабраног зеМibишта, 
које "по своме положају на врло лепом , 
здраВОЈ\-! и изгледном месту лежи, а од Бео
града, као главне И столичне вароши не 

много удал.ено" ,2 

То ј е ш.шо да буде и први јавни парк у 
Србији , што се види из примедбе да, уз 
план, није могао бити ПОАнет и предрачун , 
уз аб јашњење "што се до сад овакови по
сао у отечеству нашем ниј е израћивао" , 
Аоношење закона о експропријацији при-
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Јосимовић је обја вио 1867. свој е значај
но дело о преображају старе вароши у 

којем је, уз свој пројект, дао и опширно 

образложеље своје заЈ\IИСЛИ , које је прво 

стручно и теоријско српско дело из урба

низма. Оно је, пре свега, било надахнуто 

великом л.убави за Београд и страсном ж.е· 

"'ом да ОД старе варошн начини НОIJ , УДО

бан и леп град, о чему он на више J\'ieCTa 

тавори. 



ТЕЖЊЕ ЗА УВОЋЕЊЕМ ЕСТF,ТИКЕ У ПРОСТОРЕ БЕОГРАДА 

Образлажупи свој пројект о венцу пар
кова и шеталишта око старе варОШI-I, на по

вршини од око 50.000 м2, ОД којих су изве
деиа само два мала острва, на ОбилиnеВШ,1 
венцу и пред ДОМОМ ЈНА, Јосимовић је 0-
стварењу те идеје, поред њеног ЖИВОТНО I' , 
х и гиј енског значаја - давао значајну уло
гу у лепоти градских простора: 

"Колико би се тим нареЬењем добило у 
лепоти вароши, у УАОВОтСТВУ житеiDа и у 

здрављу ... то ОСТ<1Втам суду СIЗа!'юга, који 
има и: најмање уобразне снаге и правог 
укуса".' 

Велики л,убител, зелене природе, Јоси· 
мовип је имао јасну визију будућег ypel5e
но!' парка Калемегдана. Осећајући изван
редну вредност истакнутог гребена Бео
града, он даје живу слику његових есте
тичких вредности: 

"Калеl\·lегдан од си са према Сави ... ка 
3индан-капији могао би се претворити у 
дивотан парк, с једне стране с изгледом на 
Срем, а с друге IIa Дунав и Банат. 3аса15ени 
и удоБНИ.i\·l стазама испресецани пристран
цИ градског брда, што гледају на Саву и 
Дунав, образовали би присне делове тога 
ларка" .4 

Његова борба за здравији, удобнији и 
лепwи Београд, уз оштру I<РИТИКУ Н борбу 
против старог, запуштеног, неудобног и ру
.жног урбаног наслећа, одјскнула је широ
ко у јавности и придобила следбенике и 
меЬу значајнијим личностима у државном 
апарату . О томе сведочи текст образложе
ња 11pojeKTa закона о регулисању вароши 
Београда из 1867. упућеног ДржашlOМ са
вету, ради његовог усвајања. YlI.·ICCTO струч
но Г, техничког, званичног начина излагања , 

аутор тог патриотски надахнутог предвића
ња лепше буд,:Љности Београда пита се, са 
забринутошћу, да ли !·l аЈ\·1 и з ДРУГИХ земаља 
неће пребацити "да још нисмо дозрел и за 
Европску поrодицу, да нисмо усвојили и
деј е и појмове напреднога, хрншћанскога 
света, ако и дэл ... е оставимо нашој престал
tlИUИ овај Азијатски тип?" 

Аутор, да.л:.е, повезује мисао о ширем, 
националнОј\<! значају престонице са кул
турном улогом љеног архитеКТОНСI<ОГ лика, 

као израза раЗВИТI<а слободе и напретка у 
Србији, дајући Tal<o естеТИl.lКИМ вреДI-ЮСТИ
ма града значај важног фактора др:жавне 
политике: 

"Нека се развитак слободе н напретка 
у Србиј и огледа и у напредовању ње l'l е пре· 
столнице, у пространим, широким , ВИДНИМ, 

правим улицама и леПИl!.1 граћевинаJl.-ta ње
ним, нек путници , које доводе паробро
ди ... собом понесу утисак, да смо народ 
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кој и је у свему раскрстио са старим, .Ј\'l рач
вим азијатским обичајњ\<1Э и лредраСУАа~1a 
и да за ю\с пријања све што је напредна 
н добро." 5 

У једном ранијем документу говори се 
о потреби реконструкције старе вароши 
дајући томе подухвату значај пионирског 
дела , које ће, својим ЖИВОТliИМ вредности
ма, привући l'раћане да они, демокраТСI,ИМ 
путем, постану привржени сарадници на 

том важном, зајеДНИЧКШ\i послу: 

"Уједно извршење реГУАације у овој 
части вароши послужило би и као образац 
за друге, јер жител,ство, уверивши се о ко
ристи и лепоти коју овим варош добија, 
много би склонитије било да се регулаuија 
по целој вароши изврши, па и с неком жрт
вом од његове стране." 

На крају акта аутор кратко изражава 
главну сврху закона: 

"Као што се из закона види идеја МИ 
је та : да се регулисање што брже, што 60-
те и правилниј е и најпосле што праведни
је извршава."6 

КРUТUЧ1СU nоzледu на лик Беоzрада 
u уношење естеПIЧ1СUХ вредНОСПL 

у пролазу кроэ просторе Београда, кра
јем 19. 11 почетком 20. века, човек ј е ДОЖИ
вЛ>авао вео.Ј\Ш раЭАичите и контраст не, по 

ЖИFОТ важне функционалне и естетичке 
вредности. Већ саi\Ю постојање новог Бео
града на Врачару, са правим урбанистич
ким СКЛОIl0М, потпуно У ДУХУ тадашњнх на

предних схваТ2\ња у најразвиј енијим зем
л,ама Европе, поред неправилне, запуштене 

старе вароши у Шанцу, деловало је на жи
тета Београда контрастно н изазивало кри

тичке МИСАИ О старој вароши. 

10симовић је своје дело добрим делом 
засновао на анаЛИЗ I1 и критици главних не

достатака старе вароши , што је и деТЗi\")НО 
изло.жио, на почетку кљиге, у поглавл")у: 

Мане ваРОИLке - 11.ред.А-tс1.·U реzулацuје: У 
својој критици оскудице градског јавног 
зеленила Јосимовић ј е био до те мере об
јективан, да је, одајући признање у том 
lIогледу турском Београду, то мо гло, за оно 
време да звучи скоро увредл>иоо: 

"дОК још Турци беху овде, њихове мно
ге баште, колико толико приносаху чишће
њу ваздуха; од како пак они одоше, њихове 

се баште утаманише и варош оста и без то 
мало вазДУШНИХ резервоара".7 

у критици уличне !·I еправилне Ј\·tреже 
10симовић наводи да су неке улице тако 
узане "да једва једна кола МОГУ проћи". За 
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око 40 ћорсокака он сматра да они не само 
"саобраштај збуњују и спречују, него су 
уједно колико ружни, толико и у сваком 
погледу несигурни и ... буџаци за свакоја
ку нечистоћу". 

Две деценије ПОСi\е Јосимовићевог дела 
јЭ13л,а се Владимир Карић са својом "Срби·· 
јом" У којој о урбаној СТРУКТУРИ и изгледу 
појединих делова Београда износи своје 

Сл. 2 - Пре једноz столећа остварена је ова 
складна apxu'reV:;ToHcICa целина на крају /(нез 

Мuхаuлове улuце, Снимак 1969. 

Cet ensemble archilectural d'aspect lшrmоniеuх, 
situe аu bout de lа Rue Knez Mihailova, а 
ele realise il у а иn siecle. Photographie еn 1969 

критичке погледе. Карић нам даје предста
ву о Београду осамдесетих година прошлог 
века: 

"Оних узаних, кривих, прл,авих улица . 
којима се "Дорћол" одликовао, нестало ј е; 
тамо се данас пружају праве, широке, свет-
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ле улиuе, које се све секу под правим у
гловима, а место плетара, блатом олељ'Ье
них, исподизане су иако не велике али ипак 

лепе, чисте и видне куће, све зида ве" .3 

Карићева запажања о неким структур
НИМ особеностима појединих делова Бео
града дају нам СЛИI<у која се битно разли
I<yje од данашње структуре тих крајева. 
Западни Врачар, по њему, "има особени 

Сл. З - Једна од најскладнuјuх zpynalfuja nо
родuчнux зzрада Беоzрада, у Смu.ъанићевој 
улицu, очекује да буде стављена под заUlТUТУ 

закона. Снимак 1966. 

L'un des plus harmonieux groupemenls de de· 
meures д. Belgrade, Rue Sтiljaniceva, atlel1d 

d'elre mise sous la protection de la LOl. 

тип" , тамо куће изгледају "као прави лет
њиковци, ј ер се ослањују на градине, а че
сто се находе и посред њих, осенчене шу

.мом разнога дрвећа, одабраним воћемl!. За 
Топчидерско брдо он каже да ј е било из
граћено "лепим ГОСПОДским кућицама ... 
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r)кружеНШ',I РОДНИМ виноградш.ш" !1 да је 
ОНО прави београдски летњиковаЦ,9 

Пун контраст Врачару и ТопчидеРСКО.\ 1 
nРдУ била је Палилула - некадашње сео
ско насеље - за коју Карић даје само овај 
податак: "Палилулци живе и данас најви
ше од зсмл:,орадње и рабаџијања," Од њи· 
хових кућиuа, у некэдэшњој Ратарској у
лици (данас 27. марта) остала ie i()[f1 по 

Јшари, јер ће човек Оllази'fИ да се та згра
да "находи у друштву какве старе llлетаре , 

или и какве тврде куће , али саграЬене са
Ј]ршено без укуса", Карићеоо даље критич

ко запаЖRње говори О ње говој развиј еној 
архитектонско-урбаl!Истичкој култури, Он 

је, несумњиво, био први и једини, који је у 

Србији употребио израз "эрхитеlПО НСI(Э ие
лина": 

Сл. 4 - Од 1ри С'l'aмбене зzраде, у ул. ]{не;ја Си.ме Марковића, ос'гварена је усклаhена ар
хuтек.тонска целина, истом йисино.М, заједничкuм завршни.М венцем и оБЛ[.ЩUЈ~ta -главНиХ 

елемеNа'l'а спољне apxu'ceK'l"ype 

пе trois immeubles, sis dans lа Rue du prince Sime Marko1Jic, est realise [.1/1. ensembIc агсhi
tectural Ыеn hагmоnisе, аует! Ја mеmе hauteur, 1а согniсhе final e СОn1l1иmе е ! les memes 

tormes des elen-1.el1ls d'architecture exterieure 

која до данас, уколико није ових дана 
Jlорушена. 

Карићу су нарочито сметали оштри кон
трасти у изгледу београдских улица, у ко
јима се "видн по која лепа граЬевина, пра
ва мала палата", али се тај утисак одмах 

25' 

"У Београду нема још ни ј едне, ни нај
краће улице, која би се могла похвалитн 

колико толико гушћим низом великих, ле

пих здања, а о каквој естетично архитек
тонској целини ма и најмањега крајичка 
нема ни помена" ,10 
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Кариh је y.tлак желео да истакне значај
нија "јавна здања", па је могао да наведе 
само "нови кра.ъев двор, позориште, здање 

Велике школе и железничку станицу", ОА 
кој их су у љегову књигу ушли бакрорези 
двора и железничке станице.Н 

Карић је у својој критици архитектон, 
СЮ1Х вредности Београда био сувише 0-
lUTap, говорећи, да не .може бити речи о 
каквој архитектонској целини, мада је 
много пре појаве његове књиге била изра
!Јева добро усклаћена архитектонска цели
на у Кнез Михаиловој улици бр. 46-50 од 
Зј'рада, ПОДИГII УТИХ 1869- 1870 (сл. 2). Наста· 
нак те целине није био плод з3l(онских 
прописа, нити vрбанистичке концепције, 
него је она настајала постепено, једино 
правилним схватањем н тежњама њихових 

градите.ъа да n.е вредност и лепота ново
Граоене купе ~ити већа, ако њена спол>на 
грхитектура буде усклаоена И ВИСИНСI<И 
подреЬена раније граћеној згради. IZ 

Такво схвю·:ање изражавано је и касни
је, још у понекој улици , где ни архитект, 
ни сопственик пороДичне куће IiИСУ мисли
ли да ће умањити естетичку вредност згра
дс ако у њено ј СПОЈЬној архитектури чак 
понове композициј у суседне зграде . Тако 
СУ , у оном малом Београду, чињени први 
покvшаји, истина сасвим на другој основи, 
HeIO што се то у новиј е време чини, са ти
Ilизопањем ста:мбених зграда. О таквом 
схватању стварања архитектонске целине 

од појединаца говори до данас очуван НИЗ 
гюроДичних , полуслобоДних зграда у Сми
.ъанићепој улици (сл. 3). Исто тако, по две 
суседне, СПОА.а истоветно КОмпоноване по

роди чне зграде у Кумановској улици , по
стојале су Ао пре НСI<У I-ОДИНУ, да би УСТУ
пиле место новим вишеспратницам:а. 

Преласком на изградњу вишеПОРОАИЧ
'-JIIХ, спратних и двоспратних зграда, оства 

риване су, такоое , просторно-композицио
не УСI<лаћености мећу суседним зградама. 
Данас би тешко било УТВРДИТИ којим пу· 
тем, чијом же.ъом и концепцијом је дола
зило до таквих усклаЬених групаuија, као 
што је пружа низ зграда , који се протеже 
целом страном блока у Улици кнеза Симе 
Марковића (сл. 4). 

Када се постав.л:,ао проблем изградње 
важније друштвене зграде, наилазило се на 
знатне тешкоће око проналажења ПОГОДног 
положај а за нову зграду, јер ниједан ре

гулациони план Београда, изузимајућн 
Камбонов план , који ннј е био усвој ен ре· 
ДОВНИМ путем, није решавао проблем раз

мештаја јавних граћеВИllа. О том пробле-
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Г:л. 5 - 3zpaua ОФЦЦUРСICОZ дома (iJшшс Сту
дентскоz КУЛ'гурно'l це/Н'ра), нодиZl-iута 1895. 
по пројекту Јована I1лкuћ.а. Снимак 1967. 

L e bii.timent Је /а Maison d'officiers (аијоurd'lшi 
lе Centre culturel d'eludianls), biit i ен 1895 se· 
/оn 'е руоје! t le Jovan ll kic. Pholographie 

еl1 1967 

Сл. 6 - СzпуаЦUОIlU план ОФUЦUРСКОl дома 
према zеоде1·СКО.1I плану uз 1921. који nоказује. 

стање из 1914. 

Le plan de situation. de lа Maison d'оffiсiегs, 
selon le plan geodesique de 1921, rергеsеntаnl 

/'е/ш Је 1914 
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Сл. 7 - 3zрада Беоzрадске задРУ'lе, подuzн.ута од 1905. до 1907. по пројеrпу Николе Несторо· 
аића и Андре Стевановuћа. ШUРОICUАf засецање.!tt уzла оссвареnа је MOZYnUOCT да се у цело
купној lсомпозuцuјu зzраде UС1-а1сн.е трећа фаr;ада, са lлавНU.Ј\.1 улазОАt, као центар архитек[он
еке и урбаНUС1'u'-лсе IСОА111Озuцuје. ,соји је добио доминантан значај у изzледу UШРОICОZ paClCpt.u-

па rzeICO/lUKO улица 

"edifice B eogradska zadruga, erige Је 1905 it 1907, selon les pJйl1S Је Nikola Nestoro
vic et de Andra 8tершtoviС. Раг иl1 large enlaillage de l'angle, а е/(} realise lа possibiliLe de јајуе 
ressol'fir, dans 1'ensemble de lа composili0l1 du hdtiment , lа troisieme fa{:ade el Ја porte d'en
(уее. соmmе centye Је [а composition architecllJ rale е! urblll1iste, ауаl1С la qualile dominllnte 

dans l'aspecf {[н cro isement large de pluiseurs rues. 

Сл. 8 - СаОбраћајнu и l'lриаред1-tU значај жел.·_~знuчке станице био је јасно истаЮiУl' lюстав
љањем zлавноz nортала у осовину LUUpOI(e zрадске маzuстрале, Не.мањuне улице, која је ста· 

ницу Сl1ајала са Славијо.М U центром 7рада 

L'im.pol'tance circulatoire е! economique de Ја Care de chemil1 cle Jer а ete nettement soulignee 
par la mise cle SOH por/ail pril1cipal dапs ['ахе 1е lа Jarge magislrale {[е vi1le, Яие Nemanjina, 

joignanl Ја gare т·'ес lа place Је Slavija е! lе се ntre Је lа villc 
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му ј е, почетком овог века, писао у СРПСН:ОЈ\I 
техничко.м листу аутор, с ПОТПИСОfl.'l Ј., за 
кога се може поуздано тврдити да је то био 
професор Техничког факултета Јефта Сте
фановић: 

"Јер ни данас ми за Београд немамо пла
на за размештај јавних граћевина по ва
роши. Ми ни данас не знамо где ћеЈ\10 по
дићи: зграду Министарства финансија, Ми
нистарства Ј-раћевина, Дирекциј е српских 
државних ,железница, зграду за Општин-
СКИ суд, за Митрополију, за остала мини
старства _ .. Ни данас се не зна : Ј'де ће се 
1l0дићи зграда за техникум, За Универзи
тет, за Универзитетске институте итд . итд." 

" ' .. онда ћсмо у Београду кроз низ го
дина истина добити известан број ја вннх 
граћевина, аЛ li ће исте бити распорећенс 
г ') ВОibИ случаја . .. а не по захтевима хар
;~н)није и естетикс" .13 

Код такве урбанистичке политике, која 
је још дуго трајала, за подизање јавне гра
оеВИI-lС тражена су, као ПОГОДI'!а места, у
главном на угловимз главних сабораћајнн
ца . Архитекти су таквим положајем ноое 

зграде обезбсћивали да она буде јаче Н
стаЮiута и сагледана тродимензионално, са 

ДВОСТРУКИМ перспеКТИВНИI\1 скраћењима , а 
богатијим архитектонским решењем и на-

Сл. 9 -- 3zрада Управе фондова (данас Народн oz музеја) заdржала је и данас после знатно' 
nрошuрења 'cpza значај аРХитектонске доминан 'се над цеЛUА1 I1POCTOPOJ\f, Тај положај је, Ilре,\f(I 

JocUMoeulIeaoAt nредлоzу био на,.мењен зzрадu Народ1l0Z 11.0зорuuпа 

L'edifice Uprava Fondo\la (aujourcl'11Ui Musee national) а garcle jusqu'a presenf, mеmе 
apres l'c'largissemenl considerable Је Ја place, sa qualite de domil1Qnt e ar chitecturale au-dessl/s 
du [Ои l l'espace. Сепе posit iol1, selol1 lа PI'oposi {јоn de Josimovic, ela ;! destinee д l'editice Ји 

TI7cdtre national 

Он је упозоравао државну управу и Оп
штину да се мора прекинути са CTapO~-1 

праксш.'l . Ако - се не поће новим путем , он 
је преАвиоао ону перспективу , која се у 
даibИћ'l деценијама и остварила: 
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rлашавањем угла. Истицање угаоног дела 
јавне зграде било ј е најчешће појачавано 

већим засецањем угла , чиме се омогућава
ло да зграда добије трећу фасаду, често и 
главну . 



ТЕЖЊЕ ЗА УВОЋЕЊЕМ ЕСТЕТИКЕ У ПРОСТОРЕ БЕОГРАДА 

КОМПОЗИЦИОНИ значај l(оји је архнтект 
давао самом УГЛУ јасно је изражен на згра
ДИ Официрског дш.'ta (данас Студентског 
I,УЛТУРI-IОГ центра (сл. 5, 6). Угао је у КОМ
позицији спо/Ьне архитектуре вишеструко 
искоришћен и различитим средствима на
глашен. У организа,\1 зграде и љен лик уве
ден је на углу контрастагl елемент - кру

жна кула, чији је функционалан и есте· 
тнчки значај истакнут глаВ!lИМ улазо~.1 са 
СПОiЬНИМ степеницама, канделабрима, купа
стим завршетком куле и двема симболи ч
Ј!ИМ, ратничким фигурама. Повлачењем. 
зграде од регулационе линије на обе ули
це, са уреl5еним УЛИЧНИМ вртом, такоl5е се 
доприносило њеној естетичкој вредности у 
којој се архитектонска композиција сједи
Ibзвала са ОКОЛНОl\1 зеленом природом. 

ШИРОКИЈ\'\ засецањем угла остварена је 
могућност да се у целокупној композицији 
з граде Беогр~дске задруге - трећа, угаонэ 
фасада - са главним улазом, сложено 
ком понован им отпорима кроз два спрата, 

са балконом испред љих, бочним нишама 
са скулптурама и кубетима - архитектон
ски истакне као композициони центар, ко

ји је добио доминантан значај у изгледу 
широког раСЈ<ршћа неколико улица (сл. 7) . 

На том композиционом принципу је ау
тор З1'раде KaCRpHe на углу Немаљине и 
улице генерала Жданова извршио засеuа
ље угла у ~ VЖИIIИ од око 40 М, ШТО му је 
Оi\·ЮГУПњ\о да развије главну, трећу фаса
ДУ, и С\а оствари шири слободан простор 
пред у ла?ом у зграду. 

Нај бол:е положај е, са гледањем из већ е 
дал,ине њихових фасада и ширим просто
РИl\Щ испред њих добиле су зграде У праве 
фондова (данас Народног музеја) и Желе
ЗlIичке станице. 

Зграда Железничке станице, са главним 
порталом постапл,еним: У ОСОБИНУ широке 

НеА'1ањине улице, као њен монументалан 
архитектонски завршетак, добила је ТИ1\'l 
својим , у Београду јединственим положа
јем , ванредну естетиуку вредност, која се 
контрастно издвајала од своје некадашњс 
веома неугледне околине (сл. 8). 

Да бнсмо имали јаснију представу о 
естетичком , емотивном деловању те зграде 

иа тадашњег београдског жител.а, требало 
би да имаJl.Ю и представу О тој давно иш
чезлој, неугледној околини. Поред своје ар
хитеКТQнске вредности, станица је изази
вала и другу врсту емоција: она је својом 
јединственом функцијом у граду и велико
градском архитектуром, преко које се Бео
град једино везивао са Европом и ИСТОКШ.1, 
деловала као исечак ИЗ неког далеког, ве

л иког европског града. 

Другим путем и уз друге урбанистичке 
компоненте развијале су се естетичке пред
НОСТИ на ПОЗОРИШНОЈ\1 тргу (Тргу Републ и. 
ке), који је, подизањем зграде Народног 
ПО30ришта и споменика кнезу Михаилу, 
почео да се развија као главни градски 
центар. Та његова градска функција, а 
још више н.егова естетичка предност, 
знатно ће се повепати после рушења не
угледних, приземних зграда , у којима је 
била и чувена кафана "Дарданеле" , тадаш· 
ље културно збориште. ГраЬењем по цеЛО1\'1 
фронту блока монументалне зграде У праве 
фондова дато је главно обележје тргу и 
она је постала његова зрхитеКТОI-Iска ДОЈ"IИ
нанта. Ова зграда то просторно-компози
I1ИОНО својство није изгубила ни до данас, 
после l'раl5ења новијих, пословних друштпе
ннх зграда (сл. 9). 

Ј(ОJllУНаАна делm'НОС1' у знш:;;у 
"уле11.Ulавања zрада" 

Крајем прве деценије OBor века прел 
Београдом су се отварале веоl'\1З гюв~л~не 

урбанистичке перспективе покретаљем пи
тэња закл,учења зајма од 60 милиона ДИ · 
l :ара. То ј е за оне прилике, с обзиром на 
йредност ЗАатног динара, представ/Ьало не

ом.а 60lЋТ финансијски извор за велике ко
муналне техничке радове. За историју 1(0-
м~налне политике Београда значајну НО
ј аву npeACTaBlr:>a ,)бјав_tbсна распрапа npe l 1.
седника општине Велисзва Вуловића () 
програму КОА'1уналних радова који би били 
реаАизовани средствима тог зајма. У обра
зложењу, аутор је наводио и предрачунске 
суме за поједине објекте. да би дошао до 
потребне суме зајма. 

Као "радове које свака културна варош 
треба да има" ... Вуловић наводи: болни
це, радничке станове, народно купатило, 

азил, дом за изнемогле старце и старице, 

музеј и библиотеку, зграду за изложбе, по· 
ред подизања општинског дома, модерних 

пијаца, пожарне касарне итд.l'; 
Кроз цело образложење, поред излага

ња потреба привредног, друштвеног и кул
турног живота, лровлачи се истицање по

требе за уво l5ењем естетичких вредности у 
rpaдCKe просторе, за "лепотом варошиll • У 
предлогу за изградњу нових пијаца, пре 
него што ће се истапи да се посто јепе "о
творене, неуреЬене - не могу одржавати 
у чистОМ стању" речено ј е да оне "не од
I 'оварају НИ прописима eC1-еТИICе, ни сани

тетско-полицијским", да би се на крају њи
,;овог описа рекло да оне "чине врло непо

вољан утисак; на zледаоца"15 (подвукао 
Б. М.) . 
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Сл, 10 - Зелени Ашсuв јаворовuх дрвореда у l лавној 110ду:лсној ,маZUС'l'ралu Еетрада 

Le rnassif vert Је rangees d'erables dans [а prin сјраlе magislrale fOl1gitudinale Је B elgra(!e 

Сл, 12 - Једна од СПlРUХ '!'РО'l'оаРСЮlХ uвuчних к:ривина, изведена са велuким радUУСОЛf, задо
вољава u nО'сребе MOTOpHOZ саобраћаја 

I .. 'иnе des anciennes courbes de Ьогduгеs, ехесu tce раг иn gгаnd уауоn, satisfait аих besoil1s (le 
!а c:irculation а mOleur 



Сл. 13 - Једини оч.увани к:анделабр 
из 1911. на заU/ТllТНО,,\t острву пред 

зzрадо.А1 Студен.тск:оz КУЛТУР1ЮZ 
центра 

Le seul candelabre СОl1sегvе de Ј9ЈЈ. 
sur ['ие de prolection devant Је btili· 
mеn! du Cel1lre culturel d'еtшliаnts 

Сл. 11 - Преко шест деценија уноси 
ритМички низ ЈСРУЖНUХ, .лtеПIЛfUIХ ре

щепси око јаворових СUlбала извесне 
деЈСораПlOне вредности у сиву асфал· 

тну nовришну 

Depuis plus de six decennies, la file 
cadencee de gril1es circulaires, failes 
еn metal autour des arbres d'erables, 
apporte cerlaines valeurs decoratives 

dans Ја grisatre surface d'asphalle 

Сл. 14 - Рuбар са змијо.М, као вода
скок, од Симе Роксандића, дао је nар
ковСlCој ротон.ди, на Калеltfеzдану, nо
ttеПСОАf oaoz века, nрuвла ~IНОСТ и зна-

чај zлавноz цен'гра пар/са 

Le peelzeur д. serpent, ине fontaine de 
Sima Roksandi6, а donne д. Та rotonde 
du раус de Kalemegdan, аи debut de 
се siecle, J'attrait ес lа qualite de centre 

prineipal du рауе 



Сл. /6 - Каnllја 
уз стам6ену 
сnратну 6tlлу, 

на )lZЛУ 

Бирчаниltове и 
Краља Милутuна 
улице (десно) 

La porle de 
I'imтeuhle sise д 
l ' аnјЈ1е des rues 
Bircaninova е! 
KI'alja Milutina 

Сл. 15 - МОflу.менталне стеllснице, изведене v првој деценији oaoz века, '10 пројекту apXUTel~
та Јелисавете На'1иli, за прилаз zлавНОАf Ј,uста :lUШТУ Калемеzдана. То је уједно и први обје~г 

nарковске архитектуре у Беоzраду, l<:Oju наnомuње на вртове uталијанскоz Ренесанса 

L'escalier mоnиmеn!аl d'acces а lа principale promen.ade du Kalemegdan, execute dans lа prc· 
miere decennie de се siecle selon {е руоје! de ['architect e Ielisaveta NaCic. C'esl еn тете temps 
la premiere conslructio/1. de ['arc!1ilcclure de parc а Belgrade, qui ,·appele les jardins de Ја Ren-

naissance italien l1c 

Сл. 17 - ЈСапија 
са оzрадом зzраде 
у Париској 
улици 

lд porte et lа 
gril/e du 
baliтent dans Ја 
Rue dc Paris 





БРАНКО МАКСИМОБИЋ 

t~ ,Ч 
tk УЈ1<"';);_ 

Сл. 18 - КаЛС lса ка/1ија уз nородuчну nрuзе.мну зzраду, на уzлу ДеЛllzрадСlCе LI Немањине ули· 
це. Један од реЬих npUAtepa, к:о.,щ1Qнованuх од архнтеlсса д . Т. Лека, у духу сецесије 

La porte cochere Је Ја (lem eure sise а l'аnџlе des rue Deligradska et Nemaniil1a. L'Ю1 des ехеmр· 
les rares, composes dans l'espnt Је secession, ра г l'arcllilecte D. Т. Leko 

у поглавл,у о парковима и скверовим.а , 

аутор им даје, пре осталих предности, есте
тички значај, као контрастним просторима 

у каменом мору града: 

"Монотонија вароши са великим згра
дама, правилно регулисаним улицама губи 
се подизањем лепих паркова." 

Скверови имају, по аутору, још већу 

естетичку функцију: они, поред тога, што 

"пружају граћанству прилику да се осве· 
ЖИ, покривају промену ширине улица ......:.... 
уопште улепшавају варош ... таква места 
украсна имају за ЦИљ што јаче истицање 

јавних граћевина . . . "16 
У поглављу о регулацији града, аутор 

критикује неугледну околину зграде пар

ламента, још недовршену, око које се на-
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лазе "КQвачннце , коларнице у једним згра

дама" а иа другој страни "оградии зид 

дворске баште (данас Пионирског парка) 

подсећа нас на турске домове, ограћене са 

свих страна ... " р Ово последње била ј е 

КРИТИI<а упућеиа управи краљевог двора и 

самом краљу Петру I. 
За извршење регулациј е предвићених у. 

лица утрошило би се око 8 милиона дина
ра, па Буловић отворено изјављује : "Ка
питал улажем на ту ЦИЉ - мртав ј е. He~ 

посредне користи од тог рада имали би 
сопственици имања." Мећутим, на почетку 

тог става он регулацији даје првенствено 
естетичку улогу : 

"Извршење регулације ових. .. УЛИЦ<1 

има за циљ улепшавање Београда." Ј8 



ТЕЖЊЕ ЗА УВОЂЕЊЕМ ЕСТЕТИКЕ У ПРОСТОРЕ БЕоrРАДА 

Сл. 19 - Оzрада уз nороди'lНУ зzраду на уzлу 
Аелuzрадске u н емањиие улице 

La gгi!lе de 1а dетеlле sise а l'al'lgle des пшs 
Deligradska е! Nemal1j il.la 

Радови на nреурећењу цeн-rpa Беоzрада 

Београд је, пред први светски рат, по
чео да добија , У централном делу, изглед 
европског града. Томе ј е највише допри
нела реконструкција Теразија, којом су 
унети нови, декоративни елементи у повр

шину тог простора. 

Главни подстицај за преурећење Тера
зија био је изазван потребама све јачих 
токова саобраћаја - пешачког, колског и 
трамвај ског и тежњом да коловоз буде из
веден у дрвеној коцки, ради смањења буке 
од запрежних кола. Поред тога, Теразије 
су, са изградњом најмодерниј е зграде хо
тела, с кафаном "Москва", постале главни 
друштвени центар Београда. Теразијама 
је, по Вуловнћевом програму, требало дати 
што бољи, великоградски изглед и значај-

Сл. 20 - У Оl'lштпј слици ДелuzрадС I.;;е улице 
капија ј е деловала као I'lријm'йН /.{Ј-/тервал. 

JJans la 1'ие d'ellsemble de lа Rue D eligradska, 
cette porte etait lII'l interval/e agreable. 

није естетичке вредности , које ће се оства
рити у облику централних, украсни х скве
рова. 

То су били главни разлози, који су на
вели Београдску општину на распише кон
курс за урбанистичко решење Теразија. У 
КОНКУРСУ ј е било истакнуто да ј е његова 
основна сврха да Београдска општина "до
бије решења, по којима би преуредила са
дање Теразије, с обзиром на садањи сао
браћај и на рашћење саобраћаја у скорој 
будућности ... ". 

Програмски део расписа конкурса јасно 
показује да је проблем преурећења Тера

зија био постављен и схваћен знатно шире , 
него што би само потреба саобраћај а за-
хтевала: 

"У поднесеним плановима треба озна
чити све оне појединости које се односе на 
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Сл. 21 - Не/садашља "lрокрuлна каnија, nре.иа 
'l'pzy АиА1итрија. Туцовнћа, данас је у nривре
.меном рову-три'оару, скоро без фУНl(Цuје. 
Капија је један од орuzuналнuх u најбољих 
17римера сецесије несумњиво раЈзена 11Ре.мо 
нацрту Hen03HaTOZ аРХШ:СЈСта. И зzлед из дво-

риunа 1968. 

L'ancienne porfe а trois battants, ЈОl7nаn! SIU 
1а place de Dimil rije Tucovic, se trouve ajourd'· 
hui dans иn foss e-trottoir, presque sans аисиnе 
fOl1ction . La рогl е est, рОllгtаl11 , ['un des ехетр
laires les plus originaux е! les plus Ьеаих de 
secessiol7, executee selol'l lе рlШ7 d'u/1. architecte 

јnСОnl1и. La vue (Је Ја соиу, 1968 

саобраћајне, хигиј енске и естетиуке захте
ве , као: баштенска постројења; трамвај ски, 
КОЛСКИ и пешачки саобраћај; означити ме· 
ста за поједине објекте, као споменике ... " 

Тежња за увоћењем великоградских и 
декоративних елемената била је најјаче из· 
ражена у урећењу Теразија 11 главне, цен
тралне магистрале, од Калемегдана до Сла
вије. Београдска општнна ниј е могла усме
равап·[ изградњу магистрале и централног 

дела Београда, па ни самих Теразија, ради 
стварања складних архитектонских целина, 
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јер ј е целокупна изградља зависила од во· 
ље и укуса појединих сопственика и кул
туре архитекта, његовог односа према по

стојепој изградњи од вредности. Стога је 
г;рограм великих ОГlштинских радова на 

преурећењу центраЛI-IИХ делова града био 
усмерен на ону врсту радова и на оне про

сторе који су имали јавни карактер - на 
површине улица, Трl'ова и паркова. 

Поред удобних, ЧИСТИ Х УЛИЧ J-l ИХ застора 
уносили су извесну естетичку вредност ДР· 

вореди ј авора, С равномерним РИТМОМ кра
шњи и стабала, пружајући уз то и nријат
ну зашт:иту лешацима од CYl-lчане жеге (сл. 
10). Естетич.ко деловање тог зсленаг РИТ
,'оlИчког поретка било је појачано другим 
РИТМИЧКИМ низом функционалних и деко
ративних елемената, који су били Ј<ОМПО
зиционо везани за ритам дрвореда. Безлич
ни асфал тни тротоар био је освежен рав
номеРНИЈ..1 рип"ю:м кружних решетки око 

стабала, кој е ј е пешак скоро ДВОСТРУКО 
перциповао : оком и глачај ући њихову по
вршину својИ 1\'! Ho ral"la (сл. 11). А код неких 
граnана ти метални квадраТI-IТИ могли су 

изазивати и ж:иве успомене на њихове шет

ње париским булсварима. 

Сл. 22 - У лична оzрада у Француској улици, 
у стилу сецесије, у којој се понавља комnозu, 

ција двокриЛl/е каnије, лево од ње 

La cl6lure de I'ue, {Ians Ја Rue de Fra nce, slylc 
de secessioll, dans laquelle la compositiolt de la 
pnrte il deux batumts, il gauc/7e {/е la сИtиге, 

est rel1011velee 
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3аштита тротоара од колског саобраћа· 
ја могла ј е бити заДОВО1Ъена знатно прости· 
јИ!l.I ивичњацима од оних који су биАИ из· 
недсни. Препизно сечене гранитне призме, 
местимично упечат 1ЪИВИХ величина, привла· 

че и данас пажњу својим :мирним, у једна· 
ченим обликом. Нарочито треба истanи да 
су ивичњаци на угловима извоћени с вели· 
КИМ радијусима кривина, што за тадашњи 
лагани запрежни саобраћај није било по
требно, али је данас добро ДОШЛО МОТОР
нам саобраћају (сл. 12). 

Посебна пажња била је обраћена вели
КИМ канделабрима у личног освет ЈЬења, од 
I\ојих је до данас остао само ј едан очуван, 
на заштитном острву IIред Студентским 
културним центром (сл. 13). И тај историј 
ски документ говори иаl\·1 о јакој тежњи да 
се у простор главне магистрале Београда у
несе још ј едан декоративан елемент, 

Београдски паркови, нарочито Калемег
дан , пружали су посетиоцима нове, разно

врсне естетичке вредности, поред уживања 

у свежини и лепоти зелене природе . Дру. 

штвени и КУАТУРНИ значај Калеме гдана био 
је наглашен у централном делу кружним 
простором, са IЮДОСКОКОМ и Роксандиће
вим "Рибаром(ј и лортретним СI<:У лптурама 
у њеl'овој близини (сл. 14). 

3а тадашње прилике у Београду, када 
су се ретке изло:жбе л ИКО13не уметности мо-

Сл, 23 - 4екорm'ивно обра15енu одбојнuцu, 
/Сод /СОЛС/СОl улаза у даорuuае Треће беоzрад· 
с/Се ZUЛfназuје, у улицu Све'Z'озара Марковuћа.. 

Les boulerOlfes decorQtives д. Ја porte cocl1 i!. r~ 
de la СО/Л dll TI'oisiem.e lусее de Belgl'ade, dans 

lа Rue (Је S,'elozar МШ'kоvi6 

гле одржавати само по двораиама основ

них школа и rИ!l.1назија, Калемегдан је по
стао, са својим скулптурама на OTBopeHO~'1 
простору, сваком приступачном, своје вр
сте друштвени и културни центар . Његове 
човеку блиске предности, везане за један 
од најлепших природних положаја меЬу 
европским парковима и за зидине историј
ске тврnаве, давали су Калемегдану драго
llене, ванредно хумане, естетичке вредно

сти, по којима је постао најпривлачниј [Ј 
простор Београда . 

Друштвено-културну вредност Калемег
дана и његовог главног шеталишта поред 

Саве требало ј е што бол,е истаћи и СI10ЈЬа, 
прикладним објектом парковске архитек
туре. Решење тог задатка ДОШЛО ј е у руке 
архитекте Јелисавете НаЧЈ1ћ. која ј е, веро
ватно , сама дала подстицај за израду мо
нументалних , камених степеница , којима 
би се прилазило из Париске улице главном 
шеталишту Калемегдана (сл. 15), 

Тим мај сторски компонованим јавним 
степеницама, у ДУХУ итаАијанских ренесан· 
сних вртова, добили су и Калемегдан и цео 
Београд јединствен архитектонски споме
ник, стваран са одушевл,ењем и јаком же
ЈЬОМ да се Калемегдан обогати још једнш.1 
УII:Јетничком вреДЈlOшћу. 

Естетuчке вредностн некнх елеменm:а 
УЛLLЧflUХ простора 

Један елемент некадаuльих уличних 
простора , који се све више губи У неповрат, 
а који је уносио у њих извесне естетичке 
вредности , очуван је до данас у неким ка· 
пијам:а и оградама од кованог гвожћа (сл. 
16-17). Данас би било тешко УТВРДИТИ ко 
су били аутори тих капија и које су им 
биле стручне квалификације, али се за не
ке од њих може да утврди да потичу од 

руке архитекта, То се, у првом реду, може 
рећи за колску капиј у са оградом, компо
I-ювану у камену и гвожћу , уз приземну 
зграду, на УГАУ Немањине и Делиградске 
улице (сл. 18- 19). Капија са оградом ј е из
ведена, вероватно, почетком 20. века, по 
пројекту Димитрија Т. Лека, када се Леко 
био ОДЛУЧИО да у Rомпозициј у капије уне· 
се бил,ну орнаментацију у ДУХУ "сецеси
је", иако два стуба имају З3ВРШIiУ профи
лацију ренесансну , Можда је Леко код гра· 
ћења куће . 1893. тада дао другаqију. прос
тију капију, сличну огради, па је, после 
једне деценије, био позван да да пројект 
за HOBV, "модерну" капију, која по три , 
мећусобно контрастна ПОЈЬа , указуј е на 
к\'лтуру архитекте. 
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у Делиградској УЛИЦИ као контрастан, 

скоро ЛИРСКИ интервал делује прозирна, 
сва у танкт., \" спиралама, колска капија, 
према тамним, грубо обраћеним зидовима 
зграде и стубова од опеке (сл. 20). Капија 
је, зај едно са зградом, нестала пре неколи

ко ]"одина. 

у непосредној близини Лекове капије и 
ограде привлачи пажњх некадашња I<O~

ска капија, према СлаВИЈИ (TpL' ДИМИТрИЈа 
Туцовића) , која је новијом нивелацијом 
трга остала у привременом роnу-тротоару, 

без своје некадање функције и без трећег, 
бочноl' крила, УКfoученог у неки "дивљи" 
објект (сл. 21). Та капија је изразит пример 
Аоброг схватања идеја "сецесије", са КОМ
позиционим јединством сва три крила. Г ла
вно, средње крило, компоновано са кон

трастним деловима правих, паралелних, 

мирних линија и разигране представе зе
лене природе делује као композициони 
центар. Њему су ПОАрећена бочна крила у 
живо извијеним, стилизованим: представа
ма биљног света. Да ли је уцпетана Лекова 
капија, преко пута од зграде којој припада 
ова капија, могла подстаћи власника да по
зове Лека, да би он створио још лепшу су
парницу свом ранијем делу? И на то је да
нас тешко дати одговор. Али, мислим да не 
би требало допустити, да Лекова капија и 
ова друга, можда његово дело, затим капи

ја са оградом у Фра.щуској улици (сл. 22) , 
опет у духу сецесије буду ј едног дaH~ про
дате, као "отпад" , уместо да, као СВОЈеврс
ни споменици културе, добију своје место 
у неком музеју под ведрим небом. 

Схватање естетичке предности уличне 
ограде изражено је и у ј едном детал.у огра
де око Треће бео градске гимназије V Ње
гошевој УЛИЦИ (данас пренменоване у ОСМУ 
београдску ГИl\Нlaзију, која се и после на-

писа у "Полипщи" , под насловом "Архи
тектонски споменик културе не меља сво

је име", тако погрешно назива). Можемо 
опет претпоставити да је архитект те гим
назије, Драгутин БорЬевић, дајући лаку, 
прозирну ограду на све три улице, отварао 

видик на зграду и школско двориште, про

ширу јући визуелно простор у лице и бога
тећи тиме њену СЛИКУ. Аајући значајнију 
улогу угаоном решењу ограде (због чега :н 
мислим да је ограда ра15ена према његовом 
нацрту, или, можда, само архитектонски

део угла), аутор ту поставља изразито де
коративан, класичних облика архитеКТО~'I
ски постамент, од полираног гранита, КОЈИ 

се jaBlba на свим угловима. 
Очигледно је тежња аутора да у улич

ни простор, с КОЛО130ЗОМ И тротоарима у 

примитивној "турској" калдрми и окружен 
простим кућама од зидарских мајстора, 
унесе нов, изразито декоративан елемент, 

без којег је ограда могла постој ати. То го
вори о његовој урбанистичкој КУЛТУРИ и о 
његовом хуманом односу према свакоднев

ном пролаЗНl1КУ, ћацима и наставницима 
ове школе, који су могли да осете у TOI\I 
малом, декораТИВНDl'vf елементу, од скупо

ценог jI.<taтеријала. паЖibИD однос архитек
те-педагога према друштвеној и културној 
вредности школе и њених сарадника . 

Још један, скоро неприметан, архитек
ТОНСIШ детал, сведочи о јакој жел.и архи
текте Борћевића да пуни, камени зид огра
де према У лици Светозара Марковића код 
колског улаза у двориште заврши и оживи 

другим декораТИВНИl\1 елементом. То су два 
одбојника од ливеног гвожЬа, завршена 
стилизованом овнујском главом (сл. 23). 
Како живо причају та два мала AeTaiDa о 
чврстој жеlbИ да и проста колска капија 
изазива код пролазника тренутна естетич

ка осећања. 
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Oc:-аЛI1 фОТОСШIЫЦlI су аУТОРОIЗ!I. 

LES TENDANCES Д L'INTRODUCТlON DES VALEURS ESTHEТlQUE~ 
DANS LES ESPACES DE BELGRADE, А LA FIN DU DERNIER ЕТ AU 

DEBUT DE СЕ SIECLE 

Branko Maksimovic 

Les tel1dances а l 'introduc t.ion des valeurs 
es thetiques dans les esp aces des villes Поtlvеl 
les, se dесЈагепt deja dans les annees t гentes 
cltl ХIХе siecle, c'est·a-dire dans la ргетјегс 
periode de l'urbanisme serbe. Ссе ј а trouve son 
expression notamment dans les formes reguli
eres des places, des ilбts, et ·dans toute Ј а еот
position de plan. (Photo 1). 

C'est dans се contexte que l е ргјпсе Мјlосћ 
avait fai t еЈаЬогег Је programme de construet
јоп d u nOU\leatt Belgrade serbe, sul' Ј а pente 
ouest du quartieI' de Vracar. 

La construction е! lа c reation dtl nOU\leau 
Belgrade serbe ava ient соmmепее СП 1835, Oll 
furent percees des rues droites е ! larges, quc 
les metropoles du monde, РЭЈ-i s et V iеlше, не 
" e rron t que plusieurs decennies apres. C'est 
а lогs que devinrent les voies magistrales de ВеЈ
grade: Fisekdzijska carsija, aujourd'hui Воиlе
\Iard de lа Revolution, l а Rue du ргјпее Miloch 
et Ј а Rue de Nemanja. 

Pourtant, сп 1850 епсоге, 011 cOl1til1ue dc 
considerer сотmе »cite( uлiq llеmепt l а partie 
апсјеппе de BeJgrade, s ituee а s,anae. Аејп que 
Ј е nouveau Веlgгаdе puisse dOllner а ses nouve
aLIX citoyens des conditions de vie еПСQl-С plus 
agreables, оп propose de с геег LIП раге nouveau 
dалs la регјрћегј е des bIocs d'habitat ions. Се 
раге devait et re construit sur J'cmplacement du 
Vignoble d'Etat, pres de l а »Тоиг du docteur«, 
роиг €:t re lе ргет јег ра l'С еп Serbie_ Plus ta rd , 
јс ј sега ЬМј Је сотрЈехе de I'Нбрi tаl gene ral 
d 'E tat. 

А J' issue dc la ргетјеге periode de l'игЬа
Il isme serbe , еп milieu dLl ХIХе sicelc, еu гепt 

27 

l јеи d'importants changemen ts et mouvements 
dans 1а vie елti еге de Ј а Scrbic et clans Ј'игЬа
nisme aussi. C'est SLl rtOtlt Ј а ргоmLIЈ gаt iоп с1с 
] а Loi sul' l 'expropriation des Ыепs prives, сп 
1866, qui а favorise l а геа li sаtiоп CJLI рlап dc 
reconstruction de l 'апеi е Пllе cite clc Bclgracle а 
Sanae. 

Un important ouvragc SШ" Ј а Н-аl1s fопnа
tion de } 'апејеnnе eite de Sanac, Је ргсmјег ои
vгаgе serbe competent e t t.heoriquc t га itапt de 
J'urbanisme, fut риы 1е e еп 1867 раг Emili jan 
Jos.imovic. Еп commentan t son ргоје! de сол
s truction de la ећајпе de рагеs e t de ргоmепа
des autour de lа eite апе јеП.пе , sur ипе suрег
fieie de 50.000 metres сапеs, dans l а reali sat ion 
de cette idee, J osimovic а аНгјЬие а Ја beaute 
des espaees tlrba ins uл гаЈ е tres imрогtапt, ои
tre sa s ignification hygienique d 'interet vita l. 

La lutte de Josimovic рош- ип BeJgrade 
plus sain , plus соп fогtаы � e е! p Jus Ьеаи, suivie 
de critique gепегаlс du l'heritage viеШоt, negJi
ge, incomrnoc!e et ]a id, a\la it fait есћо dans Је 
риblјс . ЕНе a\'a it aussi ses рагtisалs рагm ј lcs 
hau tes personalites de l'арраге јЈ dЋtаt . La рге
Ltve еп est l е tex tc des commentaires du projet 
de Loi sur Ја геgul аt i оп de l а ville de BeJgrade 
de 1867, аdгеssее аи Сопсејl d'Etat роuг l'ap
probation_ Аи Неи сlе dОПl1ег llП expose сот
petent, techniquc et offie iel, J'auteur de се.не 
vision de l'avenil' pJus beaLI de Belgrade, рlеlПе 
d 'enthousiasme patriotiqLle, se demande avee ј п
quietude: ->s i nous conseH,ions se type asiat ique 
de notre сарНа l е, пе nous reproehera-t-on pas 
de J'etranger de ле pas avoir тйгј роиг lа СО I11 -
munaute еигорееп пе, de пе pas avoir adopte 
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cles јЈее .. et des 110tio llS du mOllde р гоgгеssislе 
сhге t iе п ?« 

А lа f i п du Х ТХс с ! ан d~but Ји ХХе s ie
clcs, les espaces de ВсЈg[зсЈ е l-epresentaient ипс 
vш-iе t е contradic toi rc Је vзЈ еuгs es thetiques e t 
tonc tionnellcs_ Le contl-as te q ue fa isa it Ја пои
\'с l l с partie de Belg l"ade а Vгасаг, sa composi
,јоп urbanis te regu Jie re - ауес lа vicille cite 
Је s anac, dеsогdоппее с! c{elaissee , produisai t 
tles effets opposes chez lcs с ј toyens de Belgrade 
e l clcs cr it iqucs de lа c it6 зпс i еппс _ 

А cette epoqLlc- l а јl у З\lз.it deja des cnsem
bIes агсћ ј tесtLlГЗ LlХ de gгзпdе vзlcuг arcћi tcc
{игаlе et estile tiqLle. C'est, раг cxcmple, lа гзп
gec d'immeubIes, clu по 46 аи по 50 de l а Rue 
Knez Mihailova, ЬМ ј с сп 1869-1870 ct соп
sеП1ее jLlsqu 'a поs jOLII·S. (PllOtO 2). Се ! enseтn
Ыс n'cst pas СОI1Џ1 сотте ргоdиit des pres 
crjotions de lа lој пј сЈ е lа conceptioll игЬапј
SI C~ Il es L ЫЈи gгаd Llеl1 сmеп t , раг les сопstгuс t
CU I-S desi,-енх d 'atte ind"e a LIX \'a leurs les pJus 
il<шtеs . СсЈ а п 'а ри еLге геа Ј i sе qu 'a yan t egard 
а Ј 'ћ2гmоп је eL а la hauLeu I" dcs immeubIes соп
~tnl it s aupaгavant. 

СеЈа sera еgаlеmсп t ргi s еп cons ideration 
plus tard, 10гsqLlС Ја соmроsitiоп cle l'јттеи
Ые voisi ll Бе га гергоdLlitс . Ainsi , dans се petit 
BcJOTade Сигеп! fait les ргеmiегs essais \' isant 
~\ a~coгJeг Jes types dcs habita tiolls . Lcs Јете
Llrcs sises dапs Ј а Ruc SmiJjaniceva (photo 3), 
c;xistant tOLljours, c t cc ll es de l а гие Кuшапоv
ska, dctruites дeгnjETeтneIH, еп sont 1es temoins. 
L'harmonisatioll dапs l 'espace Је соmроsitiопs 
des jmmeubles vоis i пs, з ete r eali see surtout' 
dans l а Rue Кпеzа Sim e Markovica. (Рћо-
10 4). 

FaLlte d'avoir си lln рlап d'urban isme de 
ВеЈgгаdе, а l'occ<:\sion (Ј е Ја con s truction des 
jmportanLs ctabl isseme nts pubIics, оп сћегсћај ! 
des em placements gеш§гаl сmепt аих сгоi sеmепt 
cles principales vo ies de соmll1Uпiсаtiоп. Роиг 
(ајге ressortiJ' la partic апgulаiгс d 'un etabl i
ssеmелt рнЫјс, оп entai1la it Ics angJes, сп Еа ј 
sалt a ins i lа tгоis iсше [a~ade, souve ll t l а plus 
i mрогtапtе. 

L'importance que l'archi tecte аttгibuаi t dапs 
Ја composition а l'angle mеmе, est nettemen t 
ехргјmсе sur Ја Maison dcs officie,'s, аuјоuгd ', 
hui Centre еиНиге! d 'etudiants. (Photos 5 е! 6). 

Раг ип large епtаillаgе Је l'angle du Ьаи
ment de 1а Cooperative de Веlgгаdе, оп а reus
si а sоuligлсг, dLI p oint de vue d'агсhitссtuгс, 

cla lls Ј 'спsеП1Ые сЈе sa СОП1роs itiUI1 , Ја tгоi s i еmе 
fщ:зdе апgulаiге , eoт1Тle ееп tгс де lа СОП1роs i 
tio!l. C'es L SLlr се рг ј пс јре де соmроsitiоп que 
J'a uteur d u bfl. t imenL де 'а Саsегпе , s is а l'angle 
clcs гuеs Nema lljilla e t Gепегаl zdano\ra , а fait 
I 'еп tа ill зgе de l 'апg l е de 40 me tL'es de 10пguеш·. 

Les l11еi ll еLIГS positio l1s, VLles а gгалdе dis .. 
ј а псе, on t e tc c ho is ies pOLl r les de ux batiments: 
Ј а Direc tion des Гопds c l la Сагс Је сhеm iл de 
Гсг. (Phot os 7 el 8) . 

А l а Пп Је Ј а РI-е lllј е ге (I есеппiе de лоtгс 
sicc le, Је tres [аvогаЫсs pe l-spectives S'ОLlvгi
ге11 t а ]'t,,-ba l1i sme de Belg rade, lа ques tion d'o
U\lсгtuге d'un сгесl i t сlе 60 milJiolls de dinars 
ayant ete sOlllevce. 

Dans le сli SСОLIГS pLlbI ie, tCIlLl раг It: Ргеs i 
(lеп! de lа СОПll1lll П С d'аlогs , VLllo\'ic, јl а ete 
soulig lle ] а пссеss itе d ' illtгоduiге des valeurs 
eS llletiqucs dапs Ics espaces de l а у ј ЈЈе , роиг 
l а »beautc de ] а vil lc«. 

А 1а vei llc de l а Р "Сll1 ј ете gue r re mond ia lc , 
Bclgrade соmmещ:а а nbtenir I'aspec t d 'une vi l
Је еигорСеllпе. La геСОll s t гис tiоп Је lа рЈасе cle 
Terazijc у соп tгibLlа рагt i сuli е геmеп t. 

А I'a menagellle llt de Tc razije et de Ја magi
stra!c Ка lеmеgсl ап-S l а\, јја , lа tenda nce а Ј'јп
tгоdис tiО Il cles с l сmеп t s Illetropo li ta ins e t deco
['atifs а e te Ј е lllј С Ll Х схрг ј тее. Сеlа а troLlve 
5011 геfl е t dans les espaces de еа гасtеге РLlЫј с . 
c'es t-a-dire, cla ll s lа SLlрегfiс i е des rues , des рЈа
ces et des ра гсs . Les \Iаl еигs esthet iques sont 
honorees рш"tоиt : оп plZlllte clcs a llees d'erab
lcs avec Jes gг i ]l еs c il-cula ires a u tor des arbres, 
оп pose des саlldеlаЬгеs роиг ]'eclairage des 
rues, dont ип sel1 l а e te соп sсгvе jusqu'a рге
SCllt, cclLli qui se trOLlve c1eva nt lе batilllcnt du 
Ccntre си l tигсl d'е tLl сl i а пts. (Photos 10-13). 

L'imрогtапсе sосiо-сultl1ге l1с ди рагс de Ка
Je111egdan , avcc sa ргоmспаdе ргiпсiраlс longe
aJlt Ја Sa ve, а e te ,-еssог t i е egalement раг les 
еsеаliегs , de l'exte rieu I' parfaitement eomposes, 
dans l 'esprit des ја гdiпs de Ја Renaissance ita
liеЛl1е. (Phutu ]5). 

La сопсеРООIl des \Ia lcurs cs thet iques qLI'a
vаiепt lб e lement s des a llc ie ns espaees de rucs 
est гергоdu i tе a ussi dans Ics por tail s et Jes gгil
les l'Щ:Оll llеs , sOLl vent dalls j'esprit de secessioll. 
Les аШсигs de ecs ouvl-ages ont vis ibIemel1t fa it 
e ffort d 'apporte r dапs J'espace de ГLlе - ип 
prim iti f pave turc _ . сlСБ elements decoratifs 
suscep t ibIes а rcve illc l" Cll CZ Ics passants Jes 
sепtiП1епt es tlle tiqLlcS. 




