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НОВО ГРОБibЕ у БЕОГРАДУ - СПОМЕНИЧКА ЦЕЛИНА 

ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА 

Стара гробља представљају 'СпецифиЧtНе 
спаменичке целине и амбијеите. Многа ОД 

њих, због својих изузетних вредности и 

значаја, заштиhена су законом. Поред Ва

раЖДИНСК·QГ гробља, парк'а обликованог ОД 

ту ја и чемпреса, познатог Мирогоја у За
гребу из 1876. године, са чувеним мону

ментални м неоренесансним аркадама Хер
мана Болеа и надгробним споменицима , де

лима познатих хрватских ЋајаЈра Ј. Ренди

ћа, Р. Франгеша, Р. Валдеца, В. Радауша, 

Т. Тур коља, А. Ауrустинчиhа, 'и Мiногих 

ДРУГИХ, - НОВО гробље у Београду , 'иако 

не тако дубоке старости (отворено за са

храњивање 1886. године), представља још 

једну својеврсну културно-историјску це

ЛИiну у нашој земљи. 

Прво хришћанско гробље у Београду 

налазило се иза некадашњег варошког 

шанца, на простору који данас 'Обухватају 

горњи .делови улица Бранкове lИ Маршала 
Бирјузова (раније Космајске). l На љему се 

сахрањивало све до краја двадесетих годи

на X IX века, када се ово гробље премешта 

на Ташмајдан. Премештање гробља извр

шено ј е због ширења београдске вароши 

само неколик,о година пре 'Наредбе :к,неза 

Милоша 'о исељавању села Савамале , коју 

је юнез уредио као репрезентативну варо

шку четврт. 

Ташмајданско гробље формирано је око 

старе Маркове цркве већ педесетих година 

XIX века. С обзиром на то да је већ тада 

било О[]КОЉеНО насељем, покренуте су ак

ције око тражења новог места за гробље. 

Године 1883. донесена је и наредба о за-
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брани сахрањивања на овом гробљу, мада 
се са сахрањ'Ивањем коначно престало тек 

1901. године. 

Интересантно је напоменути да су и 

простор на којем се налазило прво хри

шћанско гробље, у Бранковој и Поп-Лук и

ној У лици, и овај на Ташмајдану представ

љали ,нај гушfiе делове римских некропола. 2 

Ново гробље, данас најстарије гробље у 

Београду није ,настало једновремено. Ње

гов најстарији део формирао се на просто

ру између садашњег главног улаза из Ру

звелтове улице и бочног прилаза из 'у ли

це Баје Секулића (раниј е Св. Николе). Са
мо седам година после почетка сахрањи

вања, 1f10дигнута ј е, 1893. године, .по про

јекту једног од првих српских школованих 

архитеката Светозара Ивачковића , гроб

љанс.ка црква Св. Николе, која је у овом 
меморијалном комплексу заштићена и као 

посебан 'споменик културе. Поред тога, што 

као дело арх. Светозара Ивачк,овића (за 

чије име се везују још два заштићена спо

меничка објекта : зграда бившег Министар
'ства правде, из 1883. године, на Теразија

ма -бр . 41 и "Харишева капела" , из 1874-
75. године на гробљу у Земуну) представ
ља вредан споменик културе, ништа мање 

нису од значаја иконостас у цркви, рад 

једног од највеhих мајстора српског ро

мантизма , Свете Тодоровиhа и живопис 

мај стора Доменика, рађен по 'картонима 

сликара Петра Раносовиhа. 

Одмах после првог светског рата овом 

најстаријем језгру Новог гробља придодата 

су војна, ратничка , гробља (аустроугарско, 
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француско, /Италијанска и британско) , док 
се цивилно гробље шири према 'Улици Ба

је Секулића. Београдска 'општина- сагра\ци

ла је 1931. године Костурницу палим у срп

ско-туроким ратовима од 1876- 1878. годи

не, а на месту српског војничк'ог гробља 
подигнута је 1934. године Костурница бр а

IiИлаца Београда. 

После другог светског рата Ново гробље 

ј е добило још две нове целине, 'Од к,ојих 

свака пред ставља значајно просторно-урба
нистичко и архитектонско остварење. То 

су Спомен-гробље борцима у окупираНО? .. I 
Београду, из 1959. године, 'iијrи су аутори 

проф. арх. Богдан Богдановић и ·арх. Све
тислав Лич;ина , и Гробље заслужних гра

ђана, из 1965. године, остварење арх. Све
тислава Љичине. 

Шири 'комплекс Новог гробља чине још 

две значајне меморијалне целине, Гробље 
"Ослободилаца Београда 1944" и Јеврејско 
гробље. 

Поред поменутих поједи.нач.них архи

тектонских споменичких објеката и цели

на, у времену између два рата, настао је 

још један број мањих аРXiитектонских обје

ката: породичних калела, костурница, гроб
ница заслужних лично::;тм из .првог свет

ског рата. Ови објекти, углавном оријен
тисани на орпско-византијски стил, који се 

крајем века, а нарочи'Го између два рата, 

ја-вља и у београдокој градск'ој архитекту

ри, таКОђе дај у одређену специфичност и 
валер овом меморијалном , споменичком , 

комплексу. Аоко се томе дода да је на Но
вом гробљу сахрањен ИЛИ пренет са ра

нијег гробља на Ташмај дану велики број 

знаменитих личности , културних и јавних 

радника, ,научних стваралаца , уметника и 

значајних војних личности (да поменемо 

само неке 'Од њих: Ђура Јакшић, Бора 
Стаюювић, Сима Милутиновиh-Сарајлија, 

Лаза Лазаревић , Стеван Сремац, Радоје 

Домановиh , Петар КОЧИћ, Милан Ракиh, 
Јован Скерлиh , Браlнислав Нушиh. , Боnдан 

ПОПОВИћ , Михаило Валтровиh, Јован Цви

јиh. , Никола Добровиh , Петар 'Убавкиh. , Сте
ван ТодаРОВИћ , Надежда Пе'l'ровић, Ана
стас ЈоваНОВИћ, Паја Ј.ованови1:i, Петар До
бро виh. , Петар Лубарда, Стој ан Новаковиh., 

Илија и Милутин Гарашанин, Јеврем Гру

ји1:i, Станој е Станој еви1:i, Стеван Мокрањац, 

Станислав Бинички, Жи.вој ин Ммшић, Пе

тар Бојовић и многи други) , може се прет-
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поставити шта овај простор значи и са ста

ноз-ишта даљег проучавања ПОЛИТИЧlке и 

културне историје Београда. 

JyzocJ!oae1iC1<a С1<УЈ!nтура под ведри"" 
11.ебо"" 

ОНО ШТО ову меморијално-прос'I'ОРНУ и 
спомени'iКУ целину издваја као својеврсну 

југословенску појаву, свакако је, поред све

га до сада истаКШУТQГ и у њеном историј

ском и у архитектонском развоју, изузет

но богатство скулптураљНlИХ споменика, де

ла наших вајара, од оних најстаријих , до 

генерације која и данас 'своја значај.на 

остварења подиже у овом специфичном, 

проcrорном , амбијенту . 

Историја раЗ'Витка јавњих скулптурал

них споменика 'у Београду стара је ,само 

нешто .више од сто година. Па ипак , и по 

богатству остварења, а ·и по многим .дру

гим ОДЛИ1кама, карактеристична је за 'Ово 

наше, београдско, подручје. Ако изузмемо 

Возаревићев крст, познат као Црвени крст , 

и Крст IHa Малој пиј аци ла Сави , данас у 
парку код старог моста, - први јавни спо

меник подигнут је у БеОI1раду тек 1848. го

дине, у Карађорђевом парку, у част изги

нулим јунацима за ослобођење Београда 

1806. године. Од те прве јавне 'скулптуре, 

заправо 'од ] 848. године до данас, подигну

то је у Београду око 220 јавних суклпурал
них споменика , преко 500 спомен-плоча и 

других спомен-обележј а, поред још око 460 
фасадних скулптура на око 400 зграда ла 

ужем ОПДРУ'iју Бео града .3 

Близу 900 скулптуралних споменика на 

београдском Новом гробљу од о.ко 80 на

ших истаК'нутих уметника, поред већ по

менутих јавних споменика и спомен-обе
лежја, сасвим сигурно да представљају и

зузетну галерију југосло.венске скулптуре 

под ведрим небом, заправо за окружен у 

аНТОЛОШ1јс.ку галерију нашег 'вај арства. 

Остаје да се утврде аутори за још око 300 
скулптура (за сада непознатих мај стора). 

Тиме ће се проширити постој ећа листа у

метника или повеh.ати опус lВeЋ. познатих 

вајара у овом спомени'iКОМ, меморијалном, 

комплексу . 

И поред тога што су поједини уметници, 

под притиском жеље и у,куса "На.РУ"Iиоца, 

оставили дела неједнаке вредности, чак и 



у занаТСКQМ смислу, вредност и 

споменичког фонда на Новом 

Београду није само у броју 

значај овог 

npобљу у 

изложенЈИХ 

скулптура, нити у именима њених ,позна

ТИХ он признатих аутора. Одређене намене, 

а самим тим и у приличној 'Мери JIIИМИТИ

ране теме (углавном се ради lКao биста или 

плакета, у бронзи или камену, поред јед
ног броја рељефа 'сим:боЛ'ичне 'садржине, а 

у лоследње .време и дела апстрактних фор

ми) , скулптура у овом меморијалном про

стору једина нам открива неке особености 

наших у:метника .к,оје ·су или мање 'позна

те, или нису кара'ктеристичне за њихову 

уме'Vничку оријентацију. По томе се овај 
меморијално-споменички амбијент и раз

ликује од ПОC'llOјећих музејских збир'Ки и 

галерија . Један број уметника, с обзиром 

на велики број изложених радова, можемо 

да пратимо скоро у временском Јраспону 

ЉИХОВОГ yrкупног стваралаШ1'ва. Д.руге, што 

је доста значајно, можемо да упознамо је

дино у овом споменичком комплексу и .кроз 

један вид стваралаштва, било преко ли

к·овне обраде или теме (посебно изражене 

кроз дечију фигуру или портрет), што :ина

че 'Није својствено њиховом уметн:ичком '0-
предељењу. Један број уметника својим 

СКУЛiптурама једино је представљен у овом 

меморијалном амбијенту (Вука Велимиро

виh, Ђорђе Ораовац, .владета Пиперски и 

други). 

Најста'рија генерација српских вај ара 

представљена је у овом спомеиичком, ме

моријалном, 'комплексу делима Ђорђа J.Q
вановиhа .и Симеона Роксандиhа. 3аним

љ'Ив је подата'К да се овој двојици пред

ставника !Нашег а'Кадемизма, веЗalНИМ за 

прве почетке развоја српске скулптуре, ни

је у овом простору придружио 'и Петар 
Убавкиh (аутор споменика значајних лич

ности на Калемегдану Ђури Јакшиhу, Ђу

ри Даничиhу и Ј,овану Гавриловиhу), умет

иик чије "пр.во излагање скулптура у На
родном музеју и откривање споменика 'Кне

зу Михаилу Обреновићу у Београду, пре

тварају 1882. годину у датум од којег се у 
новијој 'српској уметносЂИ може пратити 

развој Iвајарства".4 

Стваралачку активност Ђорђа Ј овано

виhа пратимо у овом простору преко 34 из
ложена дела, настала у временском распо

ну укупног УМеЂНИlковог стваралаштва , од 

његовог првог рељефа "Деца на гробу Ан-
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дре н.иколиhа" .из 1892. године, преко ра

них радова 'на гробу Стевана Луковиhа, из 

1903. године, женске фигуре на гробу Симе 
Матавуља, из 1910. године, па све до оних, 
нарочито значај,них, из периода од 1921-
] 937. године (на гробу др Лазе Пачуа и 

)КИВОј'ина Мишића, из 1921. године, Стоја
на Новаковиh.а, из 1928. године м др.). Ако 
овом његовом стваралаштву додамо и не

колико јавних споменика значајних ли'Ч

ности у граду (Вуку Караџићу, у Сту,дент

ском парку, Војводи Вуку, Јовану Суботи

ћу и Кости Таушановићу, на Калемегда

ну и Јосифу Панчиhу, у УниверзитетClКОМ 

парку), поред оног што се налази у 'музе

јима и другим установама, онда сасвим си

гурно можемо да кажемо да је QBaKO -изу

зетно богат опус овог уметника оставио 

значајан печат ,не само на популаризац.ији 

ове гране уметности, lВeћ .и допринео њеној 

даљој афирмацији и развоју. 

За разлику 'од Ђорђа ЈQвановиhа, Си

меон Рокса.ндиh, аутор познате скулптуре 

"Дечак са разбијеним крчагом" , рађене за 

конкурс поводом обележавања лознатог 

догађаја на Чукур-чесми (споменик овом 

догађају са Роксандив.евом скулптуром 

Београдска општина открила је тек 1931. 
године) и водоскО'Ка "Борба" ("Рибар" ) , на 
Калемеnдану, заступљен је у овом просто

ру са свега три своја рада, од којих треба 

посебно истаhи мушко попрсје, у бронзи, 

на гробу Ристе Одавиhа , из 1912. године. 

Занимлmво је да је -на гробу сликара и 

СКУЛП1\ара Пашка Вучетића (аутора споме

ника Карађорђу, .на Калемегдану, из 1913. 
године, у.н.иштеног у првом ,светском рату) 

постављена његова скулптура коју је умет

ник радио за поменути конкурс поводом 

обележавања догађаја на Чукур-чесми .5 

Студију за Чукур-чесму радио је .и сло

вачки 'вајар Јован Коњарек који је у .овом 

простору оста'вио 'портрет песнИ!ка Драгу
тина Илиhа (рељефе радио Живојин Лу
ки})), 'Из 1906. године, .. 'рад који се може 
убројит.и у репрезентативна дe~a наше 

скулптуре до првог светског рата. 6 

Хрватоки вајар Рудолф Валдец, аутор 

споменика Доситеју Обрадовиhу, у Сту
дентском парку, у Београду представљен 

је с једним високим рељефом у бронзи 
симболи'Чне Iсадржине . 
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Сu.м:ео'Н. Рок:саuдић, Бuста Ристе Одавића, 
БРО1iза, 1912. zодu'Н.а. 

Simeon Roksandic, the bust ој Rista Odavic, 
bronze, 1912. 

Ђорђе Јоваnовиn, "Деца", БРО1iза, рељеф 'На 
,робу Апдре НU1<о.лuhа, 1892. 

f)orde Jovanovic, »Chitdren«(, bronze, теНеј оп 
Ље grave ој Andra Nikolic, 1892. 

Иваn Мештровuh, nоnрсје Миловаnа Милова
'Новиnа, к:аоltек 

Ivan Mestrovic, Ље bust ој Milovan Milovano
viC, stone. 

196 



НОВО ГРОБЉЕ У БЕОГРАДУ 

То.м:а Росаидип, "Свuрач па харфн« 'На zробу 
Маре Росаnдип, БРО1iза. 

Тота Rosandit, »HarpeN, the grave ој Мата 
Rosandit, bronze. 

Дутаn Јоваnовиn- Ђуки'Н, бuста Добрuце Ми
ЛУТU1iовuhа, броnза. 

Dusan Jovanovit-:Dukin, Ље bust ој Dobrica 
Milutinovit, bronze. 

Живојn ЛУКUп, портрет Миленка Пау'Новuћа, 
рељеф, бронза. 

2ivojin Lukit, the portrait ој Milenko Paunovic, 
теИеј, bronze. 
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Риста Стuјовuћ, "Ty za" 'На zробу Јована Јан
'Ко вић.а, 'Ка"м,ен. 

Rista Stijovic, »Sorrow«, H~e grave of J ovan 
Jankovic, stone. 

Нешто млађа генеразија, мада исто та

ко верна академским принципима, нарочи

то активна у трећој деценији овог века, 

представљена је на Новом гробљу делима 
Драгомира Арам:башића, Стаменка Ћурђе

виhа, Илије Коларовића, Марка Брежани

на 'и Буке Велимировиh. 

Драгомир Арамбашиh, аутор познате 

фонтане "Буђење", 'Испред Уl\lеЂНИЧКОГ па

виљана "Цвијета Зузориh'" на Калемегда
ну (на жалост, још увек нерестауриране, 

Иа!ка постој е сви елементи за њену рестау

рацију и реконструкцију) , представљен је 

у овом простору са четири свој а рељефа у 

бронзи, од к.ојих ј е најранији из 1929. го

дине. 
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Стаменка Ћурђевић, 'који ће се, како ј е 

истакла М. Пешић, за разлику од својих 

ста·р.ијих колега можда први трудити да у 

споменич.кој пластици мо:нументаљност 'по

с~игне експресивношhу масе, 7 аут.ор споме

ника "Трећепозивцу", у Карађорђевом пар
ку, радио је између 1932. и 1938. године три 
попрсја у ка'мену 'и бронзи, поред једн'ог 
ранијег 'рељефа у 'Камену из 1927. године. 
Илија Коларовиh представљен је са два 

муш,ка попрсја, а Марко Брежанин са три 

свој а рада, од кој их је најпознатија глава 

Чича Илиј е Станојевића, "члана :краљев
ског позоришта и књижеВJIика", рад у 

бронзи, :из 1923. године. Једна од првих 

жена 'вајара у Србији Вука Велимировиh, 

која је углав"Ном ж.ивела 'и радила у Пари
зу, оставила је у овом меморијалном, спо

меНИЧКQМ, комплексу, два своја рада, му

шко попрсј е за гробницу Букичевиh, рађе

но у Паризу, 1931. године, и два рељефа у 

бронзи на гробници Милоша Велимиро

вића . 

Највећа имена југословенске Iскулптуре 

после првог ,светског рата срећу 'се и ме

ђу ауторима скулптуре на НОВОМ гробљу, у 

Београду. Иван Мештровић, једна од 80-

дећих фигура у југословенској модерној 
скулптур.и,8 аутор споменика Незнаном ју

наку на Авали , 3ахвал'нос'l'И Француској и 

Победника , на Калемегдану, презентован је 
у овом специфичном, меморијалном, амби
јенту са четири 'своја рада, попрсјем Нико
ле Пашиhа и Миленка Бесниhа, портретом 
у рељефу Саве Косановиhа и изванреДНИ1\1 

портретом Милована Миловановиhа. Тома 

Росандиh , који се уз Ивана Мештровиh.а 
на Четвртој југословенској уметничкој из

ложби у Београду укључује овој ом делат
ношћу у развој српске окулптуре,9 аутор 

чувене монументаЛ'не компоэиције "Играли 

се коњи враНiИ", испред Народне СКУПШТИ

не, такође има у 'овом: ПРОСТОРУ четири ра
да, од хојлх су познати и карактеристични 

за његов развојни опус "Свирач на хар

фи", ,на гробу његове жене, и "Христос!', 
рељеф, на гробу браће Милутиновиh. 

СлО'веначки вајар Лојзе Долиар, аутор 
неколико јавних спомеНИiка у Београду 

(Ламар'DWНУ, у Карађорђевом парку, ,,'У 'Но

ви живот" , испред Позоришта 'на Црвеном 

К'рсту, "Мајка .и дете", испред Дечје кли

нике, у ТИРШОБој улици, " Обнова'с, испред 

з граде Општиие Вождовац) , оста.вио је у 



овом меморијалном к<омплек'СУ 

скулптуре. 

четири 

Радета Станк<овиh, аутор споменика Ва

си Чарапиhу и "Обалским радницима", по

знат и по рељефима на улазном зиду "Спо
мен-гробља ослободилаца Београда 1944. 
године", презентован је са једном стојећом 

мушком фигуром на гробу Т-оме Мак,си

мовиhа. 

Петар ПаЈtaВUЧU'!iU, "ПеРСО1iuфикацuја књи
жев'!iости и слuкарства" на zроб1iuци Матије 

Ба1iа u Стеве Тодоровила, Ka.,\te1i. 

Petar Palavicini, personijication ој literature 
and painting, the toтb ој Matija Вап and Steva 

Todorovic, stone. 

НОВО ГРОБЉЕ У БЕОГРАДУ 

Посебно значајну групацију скулпто

ралних споменика у ОВОМ ,к'омплек'су .оста

ВИЛИ су 'вајари Сретен Стојановиh, Петар 

ПалавичинrИ и Риста Стијовиh. 

Пipеко 20 скулптура у бронзи и камену 
вајара Сретена Стојановиhа (поред сасвим 

сигурно још једног броја неутврђених), од 

којих треба поменути фигуру књижевника 

и рељеф на гробу Петра Кочиhа, рељеф 

на капели Стевана Христиhа, академика и 

композитора, жеНQКУ фигуру са харфом на 

Сретен Croja'!iOBuh, "Женска фuzура" '1Щ zроб~ 
1iuци Савке и Ристе ЈањушевuJiа, рељеф, ка

.\te1i. 

Sreten Stojanovic, а jeтale jigure оп Ље toтb 
ој Savka and Rista Janjusevic, теНеј, stone. 



ЈОВАН СЕКУЛИЋ 

О.яzа Jeep1.tti, nоnрсје НU'lCоље rpyjutia, броuза. 

Olga JevriC, the bust ој Nikota Grujic, bronze. 

Нн'Коља Јан.'Ковun, портрет Вдадu.м:ира Фар.ч.а 
'Ковс'Коz, рељеф, бр01-tзu 1957. 

Nikola Jankovic, the portrait оЈ Vladimir Far
makovski, rеИеf, bronze, 1957. 

А,ш Бешл.иli., скул.nтура иа zроБUUЦ'lt породице 
Подв'ltuец, броuза. 

Аnа BesUc, а scutpture оп the tomb ој [ће 
јатНу Podvinec, bronze. 
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Матија Вуковиn, биста Зора'ШL Ил.и1tа, брон· 
за, 1956. 

Matija Vuk:ovic, the bust ој Zoran IИс, bronze, 
]956. 

Ото Ло~о, "У јез~ру" 11 на zробу Ил.uје Ике 
Си..ltеоновила, бронза. 

Oto Logo, »In Ље Соте« 1I, the grave ој Пiја
-lka Simeonovic, bronze. 

Ђорђе JosaH081t1t, nоnрсје Ж1t80јuна М1tШ1t
па, бронза, 1921. 

f)orae Jovanovic, the bust ој 2ivojin MiSic, 
bronze, 1921 . 

Ал.ексаuдар Зарun, "Птuце" иа zробу Мuл.йиа 
Ро . .каuuЛа, броиза, 1967. 

ALeksandar Zarin, »Birds«, the grave ој МНаn 
Romanic, bronze. 1967. 



.ЈОВАН СЕКУЛИЋ 

гробници Веле и Ђо,ке Ј овановића, рељеф 

симБОЛИ'iне садржине на гробници породи

це Ђаја, рељефе на гробу Милана Грола, 

Милана Ракиfiа и Савке и Ристе Јањуше
вива, рељеф симболичне садржине и кан

делабр са каријатидама ,на гробу др Ћор

ђа-Ћурице ЋорljеВИћа, представљају зна

чајан стваралачки oQпус овог нашег истак

нутог уметника, који је у Београду пред

стављен само са композицијом "Борба" 

(композиција ,~Обнова", рад Љојзе Дол'Ина

ра) испред зграде Скупштине општине 

Вождовац, бистом Јаше Проданпвиhа, на 

Калемегдану и Iнедавно откривеним мону

менталним 'спомеником Карађорђу, на пла

тоу, иопред Народне библиотеке.10, 11 

Петар ПалаВИЧИRИ, аутор фонтане 

"Женски акт", испред хотела "Метропол", 

заједно 'са Ристом Стијовивем, тематски је 

проширио, а формално и садржај но обога

тио српску пласти'КУ, нарочито у периоду 

Јоваn Кратохвuл., "Ко .. 4ЩОЗ1щuја" па zробу КО
хаua Ра1СОЊца, броuза. 

Jovan Kratohvil, »Composition«, the grave ој 
Kokan Rakonjac, bronze. 
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између два 'рата. Један од пионира модер

ног српског вајарства, Петар Палавичини, 

оставио ј е у овом меморијалном простору 

12 својих дела, од којих су вредни помена 
" Персонификација Iкњижевности и .сликар
ства!', на гробници Матије Ба'на и Стеве 

Тодоровиfiа, "Дечак са фрулом", рељеф на 
гробу Стевана Мокрањца, акт "Младиhа!' 

на гробници Томић 'и изванредно попрсје 

Олге Коњевић, на гробници Милетиh. 

МО..4~чил.о KpxosuJt, портрет Радова-н.а Жuхи
Jta, високи рељеф, zpaUUT. КО.tl(.nозuцuоuо ре
шење zроб-н.uце арх Светисл.ав Лu"Чunа, бел.и 

.м.ер.м.ер. 

МотсНо Krkovic, the portrai t ој Radovan 2i
k ic, blgh теНеј, granite. Composition tay-ottt 01 
the tomb Ьу aTcl~. Svetislav LiCina, wl~ite 

татЫе. 

Риста Стијовић, за 'разлику од љеговог 

интерног, музеј ско-галериј ског опредеље

ња , представљен је у овом простору, за 

њега .не баш тако карактеристич,ним радо

вима, углавном портретима и 'рељефима. 

Аутор "Женс'ког акта", у парку код Југо

словенског драмског позоришта и опоме-



ника Стевану Мокрањцу, на улазу у Ка

лемегдан, Риста СтијоRИh. је овде 'пред

стављен са четири .своја рада, од којих га 

најверније npезентује "Клечев.и жеНQКИ 

акт", у камену, на гробници Јована Јанко

виhа, трговца. 

-у својој 'изванредној и драгоценој сту

дији "Сршска скулптура 1880-1950", Ма

рија Лушиh. посебно указује на два, за 

развој српске скулптуре, изузетно значај

на уметника: Душана Јовановиhа-Ћукина 

и ЖивојИ'на-Жику Лук:иh.а, исцрпно И зна

ЛЭ"ЧlКИ анализирајући њихово укупно умет

ничко стваралаштво.12 Обојица су радили 

и гробљанску скулптуру. Живојин-Жика 

Лу.киh , познат по .свој-ој мунициозној из

ради (Камеја и медаља , откривен у својој 

правој вредности тек шездесетих година 

овог века, аутор око 40 фасадних скулпту

ра на зградама, насталим углавном између 

два рата , у Београду, 1 3 оставио је у овом 

Ратко Вул..аковuh. "Ко.-кпозuцuја" 'На zробу 
Зора1Ш Маројевипа, беди ..w.ер..кер . 

Ratko Vulanovit, »Composition«. the grave ој 
Zoran Marojevic, white татЫе. 

н е60јша Мuтрun, бuста necuu'JW. МиАутина 
Бојuћа, бронза. 

Nebojsa Mitri t, the bust ој the poet MiLutin 
Bojic, bronze. 

меморијаmюм, споменичком , комплексу 

преко 20 плакеl'а. Мушко попрсј е на гробу 
.пу.ке Ћеловића , из 1929. године, портрет у 

рељефу Миленка Пауновића , рељефи у 
бронзи ,на гробници Драгутина Илиhа, пе

сника и 'КН:,Iижевника, .поред свег осталог, 

чине драгоцен фонд за даље изучавање и 

вредновање овог рано заборављеног умет

ника који је, како у својој 'студији "Српо.ка 
скулптура 1880- 1950." каже Марија Пу
шиh, "доживео најнеобичнији :разво,ј и нај
траг.ичнију судбину." Поред плакета, Лу
кић је радио и скулптуре на Костур:ници 

бранилаца Београда из 1915. године, по

дигнутој 1934. године на месту СРПСК'о г вој
ног гробља. Занимљив је и податак да је 
на његовом гробу попрсје уметника уради

ла сликарка Мара Јелесић-Лукиh , рођена 

сестра Живојина Лукића. 

Душан Јовановиh-Ћукин, 

као и на ЖивојИlНа Лукиhа , 

на кога ј е, 

први скренуо 
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,ЈОВАН СЕкУЛИЋ 

Арх. Светислав Личиnа, Гробље заслужnuх 
zра9ања, детаљ. 

Атсћ. Svetistav LiCina, the. Ceтetery of the 
Worthy Citizens, detaH. 

Арх. Боzдаn Боzда1tовun и арх. Светuслав Лu
чunа, Сnо.ме'n zробље бораца у 01Суnuрањо.лt 

Беоzраду. 

Атсћ. Bogdan Bogdanovic and Атсћ. SvetisLav 
Licina, the Meтoriat Cemetery ој the Figblers 

i n Occupied Beograd. 
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пажњу ЗорМl Маркуш,14 израдио је за по

родичну гроб.ницу свога оца Милана Ј ова

новиfiа, надгробни -споменик ,са портретом, 

рељефом у бронзи, рано умрле сестре Сој 

ке-Соје Ј овановиfi, а на гробу Добрице 

Милутиновиh.а налази се његова биста, ра

ђена почетком другог светског рата. 15 

ПалавичИ'нијне'В'и ученици Владета 

Пиперски, Ђорђе Ораовац, Михаило То

миfi и Божа Обрадовиfi , такође ,су заступ

љени својим скулптурама на Новом гроб

љу, у Београду. Владета Пиперски, један 

од 'оснивача групе "ЖИВОТ" 1934. године, 

радио је за гро5ницу Ковачевиfi два мушка 

попрсја, заједно са Франом Менегело-Дин

чиhем који је радио рељефе; Ђорђе Орао

вац оставио је три своја рада, а Михаило 

Т,омиh две женске фигуре у камену, на 

гробници Светозара Зориfiа, професора у

ниверзитета , женоку главу на гробу Алек

сандре Бож;иfi, СЛ1Икарке, и попрсје млади

ћа на гробу Еошка Пупавца. Божа Обра

довић, поред једног броја јавних спомени

ка, углавном изведених после другог с.вет

ског рата (споменик стрељаним у Скели, 

К'од Обреновца, 1951. године), оставио је у 

овом простору групу у рељефу, у бронзи, 

на гробу браfiе Барух, из 1951. године, и 

мушко попрсје на гробу Душана Милано

виfiа, <проте, из 1959. године. 

Најбројнија скулпторска врста у овом 
меморијалном комплек,су свакако је пла

кета, а њени најзначајнији представници, 

поред Живојина-Жике ЛУlкића, СВЭ,К3ЈКо су 

још и Франо Менегело-Динчиh и Периша 

Милић. 

Франо Менегело-ДинЧ'иh урадио је 'се
дам плакета, од којих треба поменути му

шко попрсје на гробу Милана Вапе, инду

стриј алца, и рељеф на породичној гробни
ци Ваоић. Периша Милић по богатству 

плarкета :не заостаје за ЖИВОјином Луки

ћем. Прек,о 20 пла:кета, од !Којих .се истичу 

поnpсје на гробу Бранимира-Бране Ћоси

ћа, књижевника, мушке главе у рељефу на 
гробницама Лазара Трипковића, директора 

Реалке и инж. Живка Туцаковиhа, профе

сора универзитета, поред nлam:ета генера

ла Љум·обира МаКЈсимовића, Драгољуба Ва

СИћа, К'рсте Смиљанића и других, презен

тују доста значајан опус Перише Милиhа у 

овом споменичко-меморијалном простору. 

Значајну групацију 'стваралаца на Но

вом гробљу у Београду представљају мај -



СТОРИ-.КЈаменоресци Душан Иванишевиh, 

Милан Танкосиh, Милан Циндриh и Ђова

ни Бер тото. Преко 70 скулптура 'и рељефа 
у ,камену IИ бронзи, ОД 'Којих су нека висо

КQквалитетна дела, чине укупан опус о

вих мај с'Гора-каменорезаца драгоценим 

прилогом у проучавању и валоризацији 

гробљанске СКУЛПТЈ71ре у Београду. 

Стеван Боднаров, аутор ,споменика Ди

митрију туцовив.у, на Славији, Споменика 
стрељаним у Јајинцима, попрсја Иве Лоле 

Рибара, Ђуре Ћаковиhа и Ивана Милути-

Гроб U сnо.м.еnиn СЈ1.иnар-к:е Катарине Иваnо

виn. Пос.м.ртnu остаци nреnетu uз CTOHOZ Бео
zрада 1967. zодu1tе. 

Тће grave and gravestone ој the painteress Ка
tarina Ivanovic. Тће remains were transferred 

јтот Stoni Beograd in 1967. 

но.виhа, ;на Гробници народних херој а, на 

Калемегдану. опоменика Кости Абрашеви

ћу IИ Радовану Драговиhу, у парку код Ју

гословеноког драмоког позоришта, оставио 

је у овом меморијалном ПРОС'liору мушко 

попрсје, у бронзи, на гробу Kai W. Peder
sena, из 1940. године. 

НОВО ГРОБЉЕ У БЕОГРАДУ 

Генерација вајара :која је 'своје ствара

лаштво отпочела непосредно пред други 

светски рат, међу којима је бројним окулп

турама заступљен Милан Бесарабиh, 'а на

рочито ова, послератна, наставила је 'с ра

дом у овом простору и умногоме доприне

ла да се ,одржи континуитет и омогуhи 

праhење развоја 'скулптуре у овом изузет

ном ,споменичком амбијенту све до дана

шњих 'дана. 

Дела Оскара Бербеље, Павла Радовано

виhа, Николе-Коке Јанковиhа, Александра 

Сnо..чеnuк бра'l{uоцu...ча Беоzрада 1914- 1918. 20-

диuе. Сnулnтура рад 3. Лукu'tiа. 

Тће monuтent dedicated to the dejenders ој 
Beograd 1914-1918. Тће scutpture was таае 

Ьу Z . Lukic. 

3арина, Јована Кратохвила, Ота Љага, Гра

димира Але~оиhа, Милоша Сариfiа, Олге 

Јевриfi, Ане Бешлиh, Матије Вуковиhа, Је

лене Ј.овановиh, Ваве Станковиhа, Момчи

ла Крковиhа, Стевана Дук.иhа, Татијане 

Стефановиh-3арин, Михаила Пауновиhа, 

Небојше Митриfiа, Војислава Вујисиhа, 
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Милије Глишиfiа, Ратка Вулановиhа и дру

гих најмлађих, сигурно ће учинити да се у 

треНУЋКУ када се Beh. предузимају ,одређе

не урбанистичке мере и акције на плану 

затварања овог гробља и његовог претва

рања у Опомен-парк , настави ,са обимним 

радом .на даљем проучавању и валоризаци

ји овог 'СПО!.'VIеничког фонда, како би се са
гледала права, културно-историј ска и у

метничка-естетска слика ове специфичне и 

јединствене галериј е уметничких дела под 

ведрим небом. 

Сnо.м.еu-nарк 

Поред већ иста:юнутог истори}ског, архи

тектонског и уметнич~ог значаја Новог 

гробља у Београду, озбиљно стање његове 

угрожеиости, загушеност и све већа за

пуштена ст простора, (Исцрпљени :капаците

ти за сахрањивање, све израженија при

ватна !Иницијатива .око "уређења" гробоза 

постављањем скулптура 'сумњивих lКJвали

тета 'и другог Iкича, тешко 'стање његове 

непосредне околине и многи други разлози 

били су .повод да се да 'Иницијатива за из
раду Детаљ'Ног урбанистич.к;ог плана, од

нос.но да се nристу'пи уређењу овог спо

меничког комплекса.16 

За разлику од ове врсте урбанистичких 

планских докумената, било да су ' у пита

њу нова насеља, или одређене просторно 

културно-историјске целине, ДетаљН'и ур

банистички план Новог гробља у Београду 

представља сасвим специфичан и у свему 
крајње деликатан планоки документ. Ово 

тим пре, што и сви ,други елементи, а пре 

свега, условљеноС1\И из друштвено-економ

ских плански х докумената и условљености 

у ,односу на сте-чене урбанистичке правне 

обавезе и постојеhе стање, .1iИСУ ништа ма
ње значајни и деликатни 'на плану форми

рања мера и акција за етапно претварање 

ове просторно културно-историјске целине 

нај'пре у Спомен-гробље, а ТIOТOM у Спо

МеН .... парк.17 

Детаљ'Ни урбанистички план за Ново 

гробље у Београду, као нека врста специ
фичног раЗВОјног плана са етапама (I, П 'и 
III фаза), 'вероваЋНО ћесвоју реализацију 
наfi'И не у његовим класичним !Изменама и 

допунама, Beh. у перманентном формирању 
услова за израду урбанистичких и других 
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пројеката за оне његове делове и амбијен

те за које се буду стекли сви услови и ин

тереси. 

Полазеh.и од таквог 'Карактера овог ур

банистичrког плана, може се у :контексту 

његовог развоја и тумачити пројекција 

програмског садржаја, уређења и рекон

струкције. 

Поред већ стечених обавеза (у току је 
изградња нове зграде за Управу гробља, уз 

главни улаз, решене симетрично с посто

јеЋОМ зградом -капела, с везним лучним 

порталом, као и реконструкција "Алеје хе

роја" у "Врт великана"), будуhе утврђИЋа
ње одређених површина у оквиру Гробља 
за специфичне видове ,сахраљивања (роза 

ријуми, осаријуми, ·колумбаријуми, ·ВРТОВИ 
сећања) требало би да буде резултат још 

дубљег 'Истраживања и 'сагледавања цело

витог !Комплекса iНa бази !Комплетно урађе
не урбанистичко-техничке и историјско

-конзерваторске документације. 

С обзиром на ,све веh.и значај ове про

сторно културно-историјске целине, који 

ће она имати у 'општој слици будуhег ра

ста и ра3'Воја Београда, предложена из

градња Спомен-музеја у ,оквиру Новог 

гробља има свој пуни смисао и оправдање. 

у овом музеју чувала би се комплетна ар

хива гробља, историјска грађа и остала 

конзерваторска и друга техничка докумен

тација и у њему би се даље радило на и

страживању и проучавању овог значајног 

споменичког комплекса. 

Ради боље оријентације у 'комплексу 

Гробља утврдиhе -се 11 називи за поједине 

стазе, а уз сваку парцелу, поред броја, по

ставиhе 'се и мали прегледнм план парце

ле. На 'Неколико места поставиfiе се и .план 

Гробља у целини с његовим основним lКa

рактеристичним маркацијама. 

С обзиром на тешку и неодрживу си

туацију непосредне заштиfiене околине о

вог споменич.ког комплек,са (његово сада

шње директ.но ослањање на комплекс Фа

брике "Тодор Дукин" и "Градску ЧИС'I'оhу "), 

а у циљу његове .будуhе презентације, биfiе 

нужно да се с планираним мерама и акци

ј ама око уређења ове целине упоредо раз

решавају и питања уређења његове непо

средне околине, па и ширег простора. Ово 

тим пре, што још једна компонента Гробља 

има веома важну улогу, нарочито у да-



љој временској перспективи, заправо у 

фази прет.варања СпомеН-ГРОбља У Спо

мен-парк. Наиме, Ново гробље је и данас 

једна од највеhих зелених површина у о

КВИРУ ужег подручја Београда .са својим 

фондом стабала 'Од ок,о 3.900 разног дрвећа . 

НОВО ГРОБЉЕ У БЕОГРАДУ 

у будуhој реконструкцији и .овог фонда, 

Спомен-парк, поред CBer остало'Г, биhе и 

значај на зелена површина која ће се са па

дина 3вездаре увлачити у град и као таква 

имати приличан утицај и на микро-климу 

нашег града. 
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NOVO GROBLJ E (NEW CEMETERYj IN BEOGRAD - А MONUMENTAL ENТITY 
ОР EXCEPTIONAL VALUE 

Jovan Sekulic 

ТЬе first Christiao cemetery in Beograd was 
situated outside the former city trench. Burials 
took рlасе there until the end of the twen.ties 
of the 19th century, when this cemetery was 
translocaJted to T,asmajdan. In view that the 
Tasmajdan cemetery was already encircled Ьу 
the seutlement, Ље order was brought in 1883 
that iпtегmепts should cease јп Н. 

Novo Groblje, opened for buria1s in 1886, 
today the oldest cemetery in Beograd, was not 
formed a·t опе time. Immediately after the First 
World War military cemeteries were added to 
the oldest соге (Austra-Hungarian, French, На
lian and ВгШ.sсh miHtary cemeteries) and оп 
the рlасе о! the Serbian mшtагу graveyard јп 
1934 was raised the Charnel-House of the De
fenders о! Beograd. After the Second World 
War Novo Grablje ·got аddШопаl two i,mportant 
zoning- architectonic entities: Ље Memarial
-Cemetery of the F ighter-s јп Occupied Beograd 
(autha:rs Pl·of. АгсЬ. Bogdan Bogdanovic and 
Arch. Svetislav LiCina) and the Cemetery о! the 
Worthy Citizens (Arch. Svetislav LiCina). А 
broader complex of Nava Groblje cansists а! 
additional ћуо memorial entities: Ље Cemetery 
о! the Defenders о! Beograd о! 1944 and Jewish 
cemetery. 

In Nova GгаЫје јп Beagrad is buried or 
was tгапsfепеd fr:om the ргеviоus Tasmajdan 
cemetery а large numberaf notable persans an.d 
јп the periad between two wars several archl
tectonical objects сате inta existence. However, 
beside the imapartance i<n the historic, archite~
tonical and ci'ty-planning develapment, thls 
тетагјаl entity stands out as а particular Уи
goslav арреагапсе because af its ориlепсе of 
sculp.tural monuments, the waTks af оиг sculp
tors both Ље oldest ones and the generation 
whi~h even today raises Иs important creations 
јп this specific тНјеи. Abaut 900 sculptural 
monuments ,of about 80 reno\v,ned artists ге
present ап exceptional gallery о! Yugaslav 
sculptures јп the ареп ајт. ТЬе oldest generation 
о! Serbian sсulрtщs is represented Ьу the warks 
of Dorde Jovanavic and Simeon Roksandic and 
the generation, somewhat younger, also true to 

academic principles, is гергеsепtеd Ьу the 
sculptures о! Dragomir ArambasiC, Stamenka 
DUTdev.iC, Ilјја КоlагоviC, Marko Bre:ianin etc. 
The greatest names о! Yugoslav sculpture after 
the Fiгst WOl'ld W,ar аге among the aL!th~rs 
о! the sculptures оп Novo Groblje јп Веаgгаd, 
e.g. Ivan Mestravic, Тота Rosandic, Lojze Do-
1inar. ЕsресiаИу imрогtапt 'Эпd а rather large 
gгоuр оо! sculptural monuments has Ьее:l left 
in this агеа Ьу the sculp tors Sreten Stajanovic, 
Petar PalaviCini and Rista Stijovic. PaJavicini's 
pupils Vladeta Рiрегski, Dorde Oraovac, Mihaila 
Тоmјс and Boza ObradoviC аге аlБО J:epresented 
јп this monumental mШеu Ьу their warks. ТЬе 
pl,aque, probably the mast frequent kind of 
sculptural work, is represented Ьу the wогks af 
Zivajin Lukic, Frana Menegel-Dincic and Perisa 
МШС. 

ТЬе gепегаtiап of sculptors whose creations 
арреагеd immed'iately before the Secand World 
War, amang whom МНап Besarablc is гергеБеп
ted Ьу пumегоus sculptures, and especially this 
оп е, the post- war generation, continued working 
јп this area, сопtгЉutеd to а goad деаl to the 
maintaining о! this сопtiпuitу and enabled the 
followi-ng о! the development of Ље sculpture 
јп this exceptianal шапuшепtаl агеа down ta 
the present. The wагks о! Oskar Berbelja, Pav
le Radovanovic, Nikola JankoviC, Aleksandar 
Zarin, Jovan KratohvH, Oto Logo, Gradimiг 
Aleksic, Mi1as Saric, Olga Jev,ric, Апа Bes!ic, 
МаЩа VukoviC, Јеlепа Јоvапоviс, Vava Stanko
vic, МоmСН0 KrkoviC, Stevan Dukic, ТаЩапа 
Stefanovic-Zarin, Mihailo PaunovJc, Nebojsa 
Mitric, Vojislav Vujisic, МШја Glisic, Ratko Vu
lanovic and others, the youngest sculptors, will 
[ог suге епаЫе the extensive work јп further 
study and evaluation of this fund of mзпumепts 
јп the moment when sресШс city-p1anning 
measures (а detailed zonig plan for Novo Grob
lје is afoot) and when steps for closing this 
cemetery for burials апд its transforming to 
the park-.rnonument аге being taken, 50 that а 
геа,1 cultural-historic and artis·tic-aesthetic 
picture of this ..sресШс and unique gallery of 
works of art јп the ореп ај1' тау well Ье 
viewed. 


