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КРАЉЕВИНЕ СХС/ЈУГОСЛАВИЈЕ У БЕО ГР АДУ ОД 1922. ДО 1939. 
ГОДИНЕ 

Међ) многобројним руским арх11тект11ма . . 
ем11грантrща, КОЈИ су крајем друге н почетком 

треће деценије двадесетог века доuти у Кра
љевину СХС, неоспорно најдубљи траг у срп
ском град11тељству оставио је Николај 
Лстрович Краснов. Велики углед у градитељ
ској струци стекао је захваљујући свестранос
т11. искуству и непресушној радној енергији. У 
трећој децен11ј11. \tеђу руским и домаlшм гра
;џпtљ11~ш. овај "академик архитектуре" гото
во да ннје 11~tao праву конкуренцију. Ут11снуо је 
снажан печат властите архитектонске есте

тике \1Ноп1мјугословенским градовима. Поуз
дан и експеднтиван. Краснов се прихватао 

довршавања започетих грађевина. градеlш за 
потребе југословенске државе објекте и ван 
њених граница. Иако је у нашу земљу стигао 

као лсдесетосмогодлшњак. СВОЈ позни. еми

грш1тски период стварања, испунио је значај 
ннм реал изацијама. Захваљујући појединим 
нстраживаtU1ма, његов рад у међуратној Југо
славији је делимично проучен. 1 Грађа о њего
вом делу чува се углавном у Архиву Ј угослав11-
је. Архиву Србије и збпрци планова Одељења 
архитектуре Музеја науке и технике САНУ. 

Ннколај Петрович Краснов је рођен 23. 
октобра 1864. године у Хоњатину.местуу Мос-

ковској губернији.2 У Москви је завршЈ1о шко
лу сликарства, вајарства и архитектуре (1885). 
коју су похађала деца из неnравилегованих 
средњих слојева грађанства - интслиrенц11је. 
трговачких или нижих официрских породица. 
Након завршетка уметничке школе одлази на 
Ј алту где 1888. године добија место градског 
архитекте. На тој дужности остаје до 1899. го
днне.3 Градио је луксузне летњиковце и рекон
струнсао исторнјске грађевине (..Ђулбер". 
"Харакс". Јусуповски 11 Бах<rисарајск11 дво
рац), саградио Женску r1шназ111у (1898). На
кон краћег боравка у Француској. Краснов на 
Ј алтп 1911. r. подиже чувени Љшаднјск11 дво
рац, летњиковац цара Николаја l. у коме Је 
1945. године одржана Конфере1щ11ја државни
ка антихитлеровске коалиције. Осам свестра
ног познавања историјских стилова, Краснов 
се у кримском периоду стварања нстакао као 

уметник композиције, који је са лакоlюм уск
лађивао примарне архитектонске масе и дру
гостепену пластику луксузних грађевина. 

Градећи репрезентативне објекте за плем
ство и културну елиту у царској Русији, Крас
нов је показао битне црте свог ауторског 

рукописа. које се уочавају 11 на његовнм дели
ма } Југославији: уравнотеженост основе сим-
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етрично конципираних грађевина, наглашену 
декоративност и пластичност у обради њи

хових архитектонских композицИЈа. склоност 

ка сужавању контуре објеката и повлачења 
њихових маса по висини. Потенцирао је рус
тпчну, неутралну обраду приземља, тежио 

водоравном рашчлањавању маса истицањем 

подеоних венаца, квадратних и правоугаоних 

рнзалита. У слојевите композиције ненамет
љиво је усађивао вертикалне елементе који не 
ремете њихов хоризонтал11зам. Чинио је да 
оnада утисак монументалности прочеља од 

приземља ка врху, потенцирао различиту 

обраду појединачних фасада и обилно приме
њивао пуну скулптуру. Успешно се опробао у 
архитектури најразличитиј11х истор~*ких сти
лова. примењујући мотиве античког, сред
њовековног, ренесансног, оријенталног 11 

еклектичког граднтељства свог времена.4 
После успешног довршења Ливадијског 

дворца, грађеног у стилу италијанске рене
сансе, Краснов је добио звање "Архитект 
Руског Царског двора". Године 1913. постаје 
"академик архитектуре" што је такође титула 
којом му је признат високи уметнички домет, с 
обзиром да није заврuшо уметЈ:!ичку школу у 
рангу Петроградске академије:' Након Окто
барског преврата 1917. године. Краснов се 
опредељује за емиграцију. Домовину напушта 
) 111бсгл11чким колонама покренутим на југу 
Русије 1919. године. Боравио је једно време у 
Галипољу и на Малти. где је сачинио неколико 
акварела. Када се крајем 1921. год~rне у руским 
емигра~пским круговима у Београду прочуло 
да Краснов борави на Малти, без запослења и 

средстава за живот, управа Савеза руских 

инжењера и техничара у Краљевини СХС је 
одмах предузела одговарајуће кораке. Крас
нов се одазвао на њен позив и почетком 1922. 
године стигао у Београд, престоницу државе 
Јужних Словена.6 

По доласку у nрестоницу Краљевине СХС, 
као признатом стручњаку, од априла 1922. го-

222 

дине Краснову је поверено радно место у 
Архитектонском одељењу Министарства 
грађевина. Примљен је у контракатуалну 
службу с уговором који се обнављао сваке 
друге године, Јер са страюtм држављанством 

није могао по тадашњим законима да се ун
апреди у указног чиновника. Та формалност 
није умањила његов неприкосновен утицај на 
положају инспектора у Министарству грађев
ина. као што то није била сметња ни осталим 
руским неимарима да се истакну у новој среди

ни. У одељењу се радило шест дана у недељи. 
пре и после подне. 

Током седамнаест год1rна које је провео у 

Југославији, Краснов је руководио пројек
тантском групом у Одсеку за монументалне 
грађевине и споменике. Сарадници и пошто
ваоци су га звали "Чича Краснов". Разрађујуlш 
своје град11тељске концепције он се, по 
мишљењу 3. Маневић а, у новој сред11н11 осећао 
суверено као у некој руској царској губернији.7 
Живео је спокојним, једноличним )Кивотом 
државног архитекта са добрим прнмањима.х 
Са супругом Аном (преминула 1930. године). 
становао је у згради у У лици Краља Ферданан

да 13. 
Највише времена у Министарству грађев

ина (налазило се у згради на углу улица Кнеза 
Милоша li Масарикове). Краснов је утрошио 
извршавајући дневне задатке које су пост
ављали наручиоци. Изграђивање централис

тичког апарата државне власти, КОЈИ Је 

требало да репрезенТ)ју монументална здања. 
погодовало је Краснову и другим искус1111м ру

скам неимарима, дајући 11м прилику да више 
дођу до изражаја од домаћих градитеља, који 
иза себе нису имали толнко искуства 11 знања о 
монументалној архитектури. Наруџбе су сти

зале готово свакодневно нз претежно српских 

крајева вишена~џюналне државе. Требало је 
експедитивно сачинити пројекте администра
тивних зграда и спомен-обележја. предви
ђаних за грађење на значајm1м урбанистичким 
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локацијама у одговарајућим срединама. Руко
водеliи веома упосленом пројектантском 
групом, Краснов је за многе објекте дао ос
новне скице и нацрте, које су до извођачког 
степена разрађивали млађи сарадници Одсека. 
Као инспектор одељења редовно је прегледао 

·и оцењивао радове других пројектаната Мин
истарства. Његов сарадник арх. Димитрије М. 
Леко га се сећа "као разложног архитекта који 

није трпео новотарије", односно "изваЩЈедно 
дисциплинованог академског цртача"9 У тој 
својеврсној хиперпродукцији, сигурно да је би
ло много каноничног у решавању пос

тављених задатака. Али, поступна анализа 

појединачних радова, осим рутине и дисципли

нованог понављања устаљених градитељских 

образаца, показује и оригиналност многих 
Красновљевих нацрта. 

Први Красновљев рад у Министарству 
грађевина представља уређење Кур-салона у 
Бањи Ковиљачи. 10 Познато је да су ову репре
зентативну монументалну палату, с разуђеним 
распоредом маса у коме доминантни кубус 

·прате нижи анекси, пројектовали Драгутин 
Маслаћ и Владимир Поповић пре Првог свет
ског рата. Кур-салон је довршила Јованка 
Бончмћ-Катериниh, која је прерадила првоби

тни пројекат (1927-1932). Техничка докумен
тација о грађењу Кур-салона у Архиву 
Југославије доказује да она није једини аутор 
његовог дефинитивног решења, већ да су у 
томе важну улогу о~играли арх. Милан Минић 
и Н11колај Краснов. 1 

Красновљев допр~пюс довршењу ове пал

ате опажа се у употпуњавању појединих сегме
ната њеног репрезентативног архитектонског 

ансамбла. Са академском прецизношћу и ра
финманом извео је композицију стубова с кан
делабрима од бронзе, смештеним на главном 

степеништу приземља Кур-салона. Однегован 
цртеж 11 филигранска обрада детаља запажају 
се и у обради унутрашње декорације. Краснов 

је извео гвоздени гелендер и читаво дрвено 

степениште у згради, као и лам.перије у по

јединим просторијама. Све то изведено је у де
коративном академском стилу, с лаким 

китњастим облицима који оплемењују фасаду 
и ентеријере бањског објекта. 

Један од првих Красновљевих акција у 

Министарству грађевина односила се на до
градњу спрата Ужичке гимназије, саграђене 
према плану непознатог архитекте 1893. год
ине. У приказу њене архитектуре. Богдан 
Несторовић износи податак да је дрЈги спрат 
гимназије "дозидан много касније''. У Архи
ву Југославије налази се Красновљев пројекат 
преуређења прочеља гимназије, т.ј. "нови 
систем њене фасаде", сачињен у децембру 
1923. године. 13 Неизведена доградња спрата 
замишљена 1е академски вешто и неупадљиво 

с уважавањем према затеченом неоренесансн

ом стилу грађевине. У структури "дозиданог" 
спрата задржани су постојећи облици тосканс
ко-дорских пиластара и прислоњених стубова, 

док 1е изнад поткровноr венца додат неупад

љив туп забат. 

Након ових, за Краснова рутинских посло

ва, који нису захтевали већи стваралачки 
напор, наступио је период у коме је стара 

"художњик" био изузетно креативно ан

гажован. Од краја 1923. до смрти 1939. године, 
Краснов је интензивно радио на пројектовању, 
грађењу, довршавању, адаптацији и украшава

њу многобројних профаних зграда, цркава и 
спомен-обележја. Уз то, бавио се сликарством 
и дизајнирањем намештаја, стизао да обиђе 
древне архитектонске споменике у Југо

славији. 

У октобру 1923. године Краснов је по 
жељи краља Александра I Карађорђевића за
почео да ради нацрте за реконстрiКЦИЈУ 

срушене Његошеве капеле на Ловћену. 4 Об
нова капеле поверена му је после елиминације 
пројеката двојице београдских архитеката и 
нацрта Ивана Мештровића, одбаt1ених због 

претеране величине. 1:> Приликом обилажења 
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терена, Краснов је искористио прилику да у 
друштву истраживача српских старина, 

rшжењера Управе двора Сергеја Смирнова 
посети више средњовековних споменика у 

Црној Гори. У једном чланку из 1927. године, 
с~~ирнов помиње њ11хове заједнич ке обиласке 
споменика на подручју Скадарског језера 
( Бешка, Срђ 11 Вакх, МоравчиЈ;, Старчева Гор
ица). као и Ратца, Старог Бара, Улцнња 11 

Цетињског манастира. Према Смирновљевоы 

сведочењу, Краснов је на тим путовањима фо
тографисао многе споменике и израдио више 
и.кварела. Његов акварелисаю1 цртеж портала 

Цркве св. Срђа и Вакха на Бојани из 1923. год
ине објављен је у једном Смирновљевом чла1i
К) . 1 <~ 

За разл1tку од неуспешних претходника, 
Краснnв је затечене остатке Његошеве юшеле 

обновио на једноставан, за конзервативну сре
юmу, прихватљив начин. Иако је требало само 
поправити, од Аустријанаца порушену, капелу 
она је готово потпуно изграђена према Крас
новљевом пројекту. Традиционална архи
тектура пр1Lморских кружю1х црквица у 

прероманском и романском стилу, непосредно 

је инсшrрисала искусног неимара. којн је из
гледо~1 складан и ненаметљив ниски храм зна

лачки усадио у сури амбијент црногорског 
крша. Без много отвора и изразите деко
рације, круж1ш затворе1:1п волумен капеле, 
допуњен скромно~1 олтарском апсидом, пред

ставља успешно остварење архитектуре ис

торизма. 

У целовитој композицији маузолеја. са
вршено ураслој у тле, без посебног лнковног 
акцента. Краснов јс дос:1е.1но остварио начела 

С.1. 1 11. Kpdc111111 Н В11н11град1111.11\1111111.1.~на Цp~ll<i ђ,1;1щ<1 ни К<t.1~м~гн~ну. шrд~I\ c;i c~н~pit. сн11м1111 М1tла11 \l11.10нан111111h. 
l'1g 1 - N Krasпo, -\1 Vinogrudov. restorcd Rui1ca Clшrch uп Kale1negdan. \ie\v t'roщ lh~ 11orth (photo Ь) Milan Milovano>1<:1. 
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своје градитељске есгетике, исказане током 

руске империјалне фазе (равноправан трет
ман свих сегмената коt.mозиције и др.). Исгор
ијска патина, једносгавносг и академска 
,Уздржаност у третману форме потиснули су 
романтичарску машту и смелије стваралачке 

искораке. Наручилац је био потпуно задово
љан таквом ненаметљивом грађевином. До
вршена је 1925. године. Капела је 1974. године 
срушена, а на њеном месгу подигнут је Ње

гошев маузолеј по нацрту Ивана Мешетро
вића. 

Градећи Његошеву капелу на Ловћену 
Краснов је· 1924. године упоредо обнављао 
Цркву Ружицу на београдском Калемегдану. 
Стари војничю1 храм, оштећен у Првом свет
ском рату, био је један од првих објеката у сас
таву Београ~ске тврђаве који су након рата 
обновљени. 1 Изнад портала, на његовом се
верном зиду, који директно задире у цен
трални простор, налази се натпис по коме се 

.обнова приписује "Краснову и инж. 
Виноградову", мало познатом руском емиг

ранту. У натпису се помиње и Петар Мирк
овић, извођач радова на обнови, изведеној "у 
време патријарха Димитрија": 

Црква је обновљена на остацима претход
ног храма, постављеног на мањој заравни у 
подножју калемегданске падине. Једнобродан 
храм са уским и малобројним отворима, об
новљен је у духу архитектуре исгоризма, без 

посебних стилских одлика неовизантијског 
или српског стила. Висока кула-звоник над 
припратом, са карактеристично стрмим кро

вом, готово је спојена са бедемима Кале
мегданске тврђаве. Краснов је извео читаво 
просторно уређење новог ентеријера и систе
ма његове архитектонске декорације. Испред 
·улаза у цркву, налазе се две бронзане скулп

туре српских ратника, такође рад Краснова, с 
постољем, високе 225 цм. 18 

Задржавши просторно решење, основни 
облик и димензије претходног храма, Краснов 

је у обраду отвора и фасадвих површина об
новљене грађевине унео знатне измене, чиме 
је она у целини попримила другачији стилски 
карактер. За разлику од ранијих чистих, омал
терисаних фасадних површина, наткривених 
профилисаним поткровним венцем. са класи
цистички обликованим звоником на западној 
страни, Краснов је рустичном обрадом неома
лтерисаних камених фасада и преобликова
њем отвора, новој грађевини дао архаичан 
лик, карактеристичан за средњовековне ро

манске и готске цркве. 

Корекцијом неправилног облика кровне 
конструкције и њеног покривача, у спољној 
ко~mозицији објекта је јасно одвојена олтарс
ка апсида од подужног брода храма. Некад 
доминантан. поткровни венац, исгакнут на 

бочним странама олтарске апсиде, након Кра
сновљеве интервенције је постао потпуно неу
падљив. Апсида је добила правилан троделан 
облик и слепи преломљени готски прозор на 
централном делу. Заменом класицистички 
уоквирених правоугаоних прозора лучним 

трифорама на спрату и применом правилног 
пирамидалног крова, звоник Цркве Ружице је 
такође стекао изразито романтичарско, 
"средњовековно" обележје. 

Једносгавном и неупадљивом архитектон

ском композици1ом, понешто стешњеном на 

малом простору, Краснов је успео да се уклопи 

у контекст монолитне фортификацијске ар
хитектуре Калемегданске тврђаве. складно 
попут сународника Васиљева, који је исте 
године подигао на Калемегдану зграду Војно
геоrрафског института. Обнова Цркве Ружи
це је први Красновљев градитељски задатак 
реализован у пресгоници Краљевине СХС. 

Током 1924. године Краснов је пројек
товао две спомен-чесме у српско-византијском 

стилу, које нису изведене. Није позната ло
кација на којој је требало да се сагради прва, 
већа, и репрезентативнија спомен-чесма. По 
мишљењу Ж. Шкаламере, она је пројектована 
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"у неовизантијском стилу као кружна, полиго
нална грађевина са фасадом у алтернацији 
слојева црвеног и белог камена". 1 9 Иако неве
лика. добро је пропорционисана и стилски це
ловита, са луковима који qJme плитки сегмент 
круга, qиме је остварена лакоћа горњег склопа 

њеног перфорисаног дела 11 посебан ефекат за 
особити садржај, сличан капелици. 

Пластичност израза и разговетност слоје
вите симетричне композfщије, показују Крас

новљеву склоност да грађевине у српско
в11зантијском стилу конци.пира према начели
ма академског класицизма. Чврстина облика, 
јасноћа н хар~юничност израза. карактерис

т11чн11 за антнчке и ренесансне, опште узев 

класицистичке грађевине. овде су потпуно ос

тварени. Живописна и експресивна "средњове
ковна·· компонента, подређена је академскн 

хладно~~. уздржаном утиску целине. Видно 
богатијег пластичног склопа од Његошеве 

капеле. такође кружно конциm1раног комем

оративног објекта, спомен-чесма припада ран-
0~1 току Красновљевих романско-византиј

ских инспирација, развијених током његовог 
плодног стваралачког југословенског перио
да. С~rнтеза романских и византијских градите
љских облика.} то време. је сматрана пожељ
нп:м \lетодом изражавања националних тен

дснц11ја у српској архнтеь.'Т)'ри. Спонтаност 
израза на таквим пројектима углавном је по
/.tређена академској дисц~mлини 11 строгости. 

Ос1rм топ1. Краснов је показао с1Ј1оност према 
~юну~1енталн11м ефектима 11 на ~tањ11м арх11-
текто11ск.им целинама. 

У подножју, уз стопу грађевине, аутор је 
предвидео скулптуре лежећих лавова са 
заштитним значење~~. Фигуре лавова у 
лежеtшм положајима, до доласка руских еми
граната. у српској еклектичкој архитектурп се 
јављају ретко и спорадично. па се може за
кључити да је једна од карактеристика руског 

утицаја на наше архитекте и склоност према 
фигуралним декоративним мотивима. међу 
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кој11ма и фигурама лавова у разним положаји
ма.20 Органски укомпоновани у подножје 
спомен-чесме, лавови су ублажили строгост 

обраде њеног масивног волумена. дајући му 
ведрину и наглашену декоративну црту. 

Друга чесма, из 1924. године, такође 
замишљена као споменик, требало је да се по
дигне у Ражњу. На различитим скицама, 
сачуваним у Архиву Југославије, конципирана 
је као обелиск, на коцкастом постољу, у под
ножју са славинама, ВI1ТЮ1М стаблом и херал
дички декорисаним штитом на врху. Стабло 

споменика је на једној сющн пластично ук
рашено малим. згуснутим стубиЈшма. док на 

другој има једноставну, огољену блоковску 
структуру. Натписи патриотске садржине 

смештени су у правоугаона поља на стаблима 

споменика. 

Упоредо с многобројн11м друг11м задац11~1а. 
Краснов је ангажован на унутрашњем 
уређењу репрезентативних задужбина динас

тије Карађорђевић - Цркве Св. Ђорђа на Оп
ленцу (1924-1932) и Старог двора на Дед11њу 
( Ј 929-1933). За маузолеј Карађорђевића на 
Опленцу юрадио је нацрте за кандила, по

лијелеје, лустере. прстенове за намештање 
застава и фењере у цркви 11 крипти. као н на
црте за врата. делове \1ер\1ерног на\tештаја 11 

сав остали покретни инвентар. Метална кан
дила показују лакоћу. вештину и ефектност 
цртежа. Без обз11ра на позајмљене мот11ве или 

препознатљиве стилске обл11ке 11 академски 

о;.(негован ~анир, опленачкн fекор Краснова 
има 11звестан лични рукопис.2 

Сви Красновљеви радови у ентернјеру 
опленачке цркве оверени су потnисо~r краља 

Александра 1. Цео тај декор усклађен је с про
грамом мозаичког украса храма.22 Током 1926. 
године Краснов је израдио скнце за довршава

ње хорског зидног платна са троделном арка

дом у приземљу и петоделним аркадним 

отвором на спрату. Такође је израдио нацрте 

за мермерни под, замишљен по узору на орна-
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менте пода хиландарске цркве. Један новинар 
"Политике" је тада писао да је тај под р@ен по 
узору на под Храма Св. Луке у Фокиди.23 Те го
дине је настао и нацрт иконостаса , који је кас
није реализован.24 У 1927. години Краснов је 
израдио нове нацрте мермерног пода (поново 
допуњене 1931. г. када је требало подићи ниво 
у јужном делу због постављања новог престо
ла). у 1928. години сач1шио је HOBll нацрт ико
ностаса без зоне икона са апостот1ма. За 

опленачку крипту пројектовао је 1930. године 
четири стуба, а 1932. иконостас. Сви радови из
ведени су у академизованом српско-византиј

ском стилу. Филигранска цртачка презен
тација. овде доведена до перфекције. карак
теристична за академски начин обликовања, 

крас11 све сегменте ентеријера. Потреба за јас
ноћом 11 филиrранском прецизношћу у обради, 
узроковала је извесну круrост и усиљенос~· 
израза. КОЈа подупире утисак свечане оз

биљности краљевског маузолеја. Сви радови у 
ентеријеру изведени су под надзором инж. С. 
Смирнова. званlfчног руководиоца послова. 

М11одраг Јовановпh сматра да су креатори 
опленачке декорације нашлн подстицаје у 
Фокиди у крипти цркве, њеним мозаицима, 

мер~rерном поду и нконостасу. Догодило се у 
ТИ\! ц11т~тш1а оно што је случај са Опленцем у 
целинн.-4 Ниска олтарска преграда је ОЧЈrглсд
но подражавала основну морфологију олтара 
у Фокидн. апн су њена виенна. материјал, 
распоред икона, релертоар лрсnлетених 11 еу
хар11ст11чних мот11ва (пауни са грожђем) има
ли претходнике и међу иконостасима на 

нашем тлу. Основу такве еq:етпке налазимо у 
делу Михаила Валтровиhа.25 

Наспрам иконостаса на западном фронту 
наоса у опленачком ентеријеру налази се пе
тоделю1 хорски отвор. који је с обзиром на 
важну конструктивну улогу целог зида морао 

имат11 стубове наглашених профила. У визуе
лном утиску то је знатно умањено одмереним 
.ритмом отвора 11 пропорцијама стубова и лук-

ова. Ту је и чипкаста мрежа орнамента, која 
сугерира перфорисана олакшања, иако су она 
остварена само на огради хорске нише. 

Опширно разматрање о декорацији и на
мештају у цркви на Опленцу М. Јовановић 
закључује ставом да је "Никола Краснов био 
идејни творац и пројектант многобројних ма
лих и великих делова ентеријера, од малих 
кандила до арабеске подова у ,.горњој цркви и 
крипти".211 

Из 1924. године потиче Красновљев не11З
ведени нацрт фасада Чачанске гимназије. чије 
је довршење у то време било актуелно. Осим 
ових планова довршења које је сачинио његов 
колега нз Министарства грађевина Драгутин 
Маслаћ, рускн архитект је израдио алтерна
тивни нацрт њених фас~а, такође за
мишљених у српском стилу.2 У потпуности је 
прихватио план. елевацију и просторни рас
поред зграде са Маслаhевог нацрта. по
нудивши нешто рустнчнију и декоративнију 
обраду њеннх фасада. У односу на Маслаhев 
сведен. понешто ~юдернизовав пластично

тектонсю1 начин компоновања и обликовања. 

Краснов је 1mсист11рао на шпорескном ефекту 
"националн11х" елемената -лукова. ниша, ерк

ера. 1шластара, колонета 11 декоративних пор
тала. Нагласак је добило прочеље са арkадю1м 
низом првог спрата, што ће Краснов касније 
при\1енит11 на једном репрезентат11вно~1 бео
градском објекту. Иако нереализовано, Крас
новљево решење представља занимљив спој 
фолклорне 11 .,средњовековне црквене'' ко-
1'mоненте српског стила у међуратној архитек
тури. 

Судећи по броју започетих и остварених 
радова. период од 1924. до 1926. године је за 
Красновљеву афирмацију у новој средини био 

преломан . Након успеха са обновом Ње
гошеве капеле и Цркве Ружице. искусни не
имар је високо умеће потврдио у много 
сложенијим стручним подухватима. Реч је о 
пројектовању и доградњи три престоничке 
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палате - Министарства финансија, Државног 
архива и Министарства шума и руда, пољо
привреде и вода. У право се у архитектури тих 
грађевина најнепосредније показало опреде
љење државне управе за академски монумен

тализам руског класицистичког типа, који је 
изражавао њене централистичке и унитарне 

тежње. Када је реч о палатама министарстава, 
инвеститор се у погледу њихове стилске 

обраде озбиљно колебао. Пројектовање ових 
вишеспратних разуђених објеката, захтевало 
Је суверено владање историцистичким гра

дитељским реперотаром. 

Током треће деценије Краљевина СХС је 
и у свом називу истицала свој вишенационални 
састав. Али, што је време више одмицало, тра

диције предратног југословенства постајале су 
све блеђе. Од средине двадесетих година на
ционалистичке расправе постају незаобилазна 
тема цана. оне су, уосталом, краљу Александ

ру послужиле као један од разлога за увођење 
диктатуре 1929. године. Одблесци оваквих 
расправа стизали су и на странице архитектон

ских публикација, а одразиле су се и у самом 
градитељству. Нерешено национално питање 
у Краљевини СХС, изражено и у сукобу две 
тенденције у профаној архитектури; једне. ус
мерене усавршавању концепција српско-ви
зантијског стила, 11 друге, у круговима блнжим 

унитаристичком концепту. кроз тежње ка над

националном академизму. на коме би се могао 
темељити наднационални ауторитет државе. 

видно се одразило у грађењу две монументал
не престоничке палате - Министарства фи

нансија и Министарства шума и руда, 
пољопривреде и вода. После више промена 
плана од стране инвеститора, у оба случаја 
однео је победу руски академизам. Изложени 
променљивим и непредвидивим, политичким, 

утицајима инвеститори су на оба конкурса 
показали велику колебљивост, опредељујући 

се qac за национални, час за академски стил, да 
би на крају пројектовање и довршење ових 
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зграда поверили "неутралном" руском ака
демику Николају Петровичу Краснову. 

Конкурс за палату Министарства финан
сија 1924. године и догађаји који су уследили, 
директно су изражавали неодлучност на

ручилаца у погледу стилског решења планира

ног објекта. Први светски рат омео је изво
ђење победничког нацрта Васиљева и Кри
чинског за зграду Управе монопола, предви 

ђену за грађење на истој локацији још 1908. го
дине. Због тога је, након рата, расписан нови 
конкурс. Његови резултати објављени су авгу

ста 1924. годи.не. Прва награда није додељена. 
док је друга припала бироу "Архитект" Д. Бра
шована и М. Секулиhа. Рад Н. Краснова је от
купљен и представљен на изложби конкурсних 

радова у згради Београдског универзитета.28 
Награђени Брашовановљев пројект носио 

је академски печат. Незадовољан пројектом, 
инвеститор 1925. године мења одлуку и рас
писује накнадни конкурс, на коме је поново 
победио Брашовановљев рад, овога пута 
прилагођен мерилима националног стила. На 

његовом нацрту упадљив је покушај да се поп
уларни средњовековни архитектонски мотиви 

романског 11 византијског порекла (купола по
навља решење централне куполе Цркве Св. 
Софије у Цариграду) усагласе са академским 
системима компоновања и декорисања мону

менталних администрашвних зграда. Колеб

љиви наручиоци су и ту одлуку променили, 

доделивши Краснову пројектовање и из

вођење репрезентативног државног здања. 
Овај експедиттmни аутор је свој елаборат за 
f']Јадњу сачинио за мање од два месеца. 

Краснов је 1925. године пројектовао згра
ду Министарства за коју су веh постојали про
грам и конкурсна решења. Он се на плану 
спољне архитектуре тих решења није при

државао. Уместо српског "слога" понудио је 
решење у строго академском класицистнчком 

стилу. Основа палате је решена у виду зат
вореног квадратног блока, рашчлањеног уну-
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трашњим двор11штем. заобљеног на 
раскрсници ул1ща Кнеза Мн.r~оша 11 Немањ11не 

На фасадама монументалне палате дошао 
је Ј\О пуноr юражаја Красновљев особени 

Н l\r,1~H\lll, /l,Ll<11.: \\11"llCldr1. l l\.1фl11t.1!1,11J.11 \Jt111i1Cldf" ••• 111 ~\l,111 Ј') l•t.111' 1,1llll'llllJ'1. 11. 11111• 1 Н.1 ~ Г.1~ ~.11ЩU i-..11< Jd i\111· 
,1t1i11d 11 н~м<!Н.11Нt: у Б~1н1м;1у. 

l 1g. 1.- N. Kra~no1. pal<1c~ ol Mini)tf) ol'finз1к:~ nnu Minisll) oГForбt~ anu M1nc~. Ag1kultur~ and \\'atc~ at tl1e сощ 01· к11еzа Milobll алЈ Ne· 
1nanJi11a s1n.>clS 111 BelgraJe 

11 акцентованог угаоном куполом. Фронтови 
према улицама су монументално обрађени са 

јаким испадима венаца. оквира 11 стубова који 
се састоје од увучених 11 истурею1х сегмената и 

дубоки~1 сенкама које лодцртавају пластику 
фасада.-У Затворею1 блок у унутрашњем дво
р~LШту има ло дијагонали тракт у коме су на 
три нивоа саграђене велихе сале, на пројекту 
предвиђене за индустријски музеј у приземљу, 
трrовачю1 музеј на првом спрату и за свечану 
салу на другом спрату. Објекат има сутерен, 
приземље и два спрата. Због вис1mске разлихе 
терена према Немањиној улици добио је чак 

два сутерена. 

стил, формиран још токоt.1 његове империјал
не фазе грађења. Слојевитост. чврстина и 
монолитност битне су карактернстике спољне 
обраде симетрично компоноване зграде. Де
коративна функција ризалита и богата дру
гостелена пластика на фасадама водоравно 

рашчлањене целине зграде, потврђује оданост 
Краснова традицији академског стила. Тешка 
рустика преовлађује на пространим фасадним 
површинама, смањујућп ефекат отвора који су 
на свакој етажп различито обрађени. На врх 
куполе постављена је бронзана скулптура -
персонификација Југославије, рад Ђорђа Јо

вановиhа, који је извео и статуе Плодности са 
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рогом изобиља, Занатства , Индустрије са 
точком и Меркура.30 

Фасаде зграде према улицама, изведене у 
вештачком камену, монументално су об

рађене, с јаким испадима венаца, оквира и 
стубова ојачаним прстеновима. На њима није 

било посебно истакнутих хералдичких сим
бола. Једини детаљ те врсте представљали су 
завршеци лезена на тамбуру куполе , облико

вани у виду крунисаних двоглавих орлова са 

декоративним венцем на грудима. Изоставље

на државна знамења замењује поменута сим

болична бронзана статуа, приказана у виду 

девојке овенчане главе, која у десној руци 
држи високо подигнуту круну, а левом при

држава штит на којем се, у плитком рељефу, 
налазио приказан српски грб - крст са оцили
ма.з I 

Палата је завршена и усељена 1928. год
ине. Убрзо је постала претесна за једно мини
старство које је било веома важно за државу, 
па је предузето дозиђивање још једног спрата 
и преуређења трећег спрата над главним пот
кровним венцем. Тај задатак поверен је аутору 

зграде, Николају Краснову, који је у години 

пред смрт Q938) остварио узорну, "мајсторску 
доrрадњу".л Повећана висина грађевина ус
кладила је волумен Министарства финансија 
са палатом Министарства шума и руда, пољо
привреде и вода на суседном углу. У односу на 
ранији завршетак горњег строја палате, до
градња није прости наставак постојеће ком
позиције, већ представља преуређени, нови, са 
доњим стројем боље усаглашен завршетак 
елевације. Извршене су и измене постојећих 
подигнутих елемената, па је купола добила 
отворе, а на атици су балустраде замењене па

рапетом са плитком декорацијом. Отвори гор
њих спратова постали су шири, с растерам 

прозорских окана као на доњим етажама.33 
Издигнути заобљени утао добио је на висини, 

што је допринело ублажавању доминантног 

ефекта хоризонталне регулације у корист 
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избалансиранијег односа водоравних и вер
тикалних елемената фасаде. Под утицајем мо

дерних схватања , умереном декорацијом 

највиших спратова је ублажена строгост изра
за која је карактерисала првобитно стање. 
Накнадом ауторовом интервенцијом, зграда је 
у целини добила снажнији, пријемчивији и до
падљивији архитектонски лик. Дограђени део 
Краснов је искористио за декоративно ком
поновање хералдичких мотива. Грб Краље
вине Југославије, крунисани двоглави орао с 
композитним штитом на грудима, у оквиру де

коративне картуше надвишене круном, 

смештен је у линете атике над у)!..'ИМ бочним 
ризалитима, којих је на свакој фасади било по 
два. Сличан мотив картуше надвишене крун
ом, са монограмом министарства (МФ), умес
то државног грба, постављен је над свим 
прозорима трећег спрата. Над лезенама там
бура куполе, уместо некадашњих композиција 
са двоглавим орловима, моделовани су јед

ноставнији штитови надвишени малим кру
нама. Тешко оштећена у бомбардовању 
Београда 1941. године, ова грађевина је об
новљена после рата, али су са њених фасада та

да уклоњена сва преостала стара знамења.3~ 
Осим Шкаламериног, у основи афирма

тивног суда о архитектури ове репрезента

тивне палате, у историографији се срећу и 
поједине критичке оцене о ЊОЈ, КОЈе можемо 
прихватити. Богдан Несторовић је 1973. год
ине указао на то да "архитектура Министарст
ва финансија, мада је у добрим пропорцијама 
облика и допадљива, даје утисак извесне 

претрпаности и тежине у детаљима. Нарочито 
се у том смислу истичу снажни стубови ој а ча ни 

прстеновима, а изломљени венци изнад њих 

још више потенцирају немир у композицији. 
Тај немир изазван претераном пластиком 
опажа се на свим делима Николаја Краснова и 
то изразито на главним фасадама његових 
грађевина, док су остале обично знатно мир
није". На фасадама исте грађевине, на ризали-
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тима наилазимо на стубове који носе 

тимпаноне, а почивају на конзолама. Ова кон
структивна нелогичност, коју је изгледа. у 
Београд донео сам Н. Краснов, појављиваhе се 
затим све чешће на приватним зградама и 
ствараће, каткад, апсурдна кулисна решења. 

То је, у ствари, послед1ща тражења насилног 
монументалног ефекта дубоке архитектонске 
пластике на зидовима ко~и то својом дебљи
ном ннсу дозвољавали".3 Слачно мишљење 
заступа С. Тошева, указујући да ,,читава ко
мпоз1щ1tја грађевине поред свог монументал
ног и раскошног ефекта одаје утисак пренатр
паности детаљима који су сами по себи врло 
успешно обрађени, али у међ~собном односу 
често у нескладу са целином". 6 

Прве планове за зграду Државног архива 
Краснов је израдио у априлу и мају 1925. годи
не. Тада је начин110 акварелисане скице будуће 
палате, врло прецизне, исцртавајуtш њене де

'Гаље. У нареднпм годинама (1926-1928), 
разрађивао је извођачке планове и технички 
елаборат. Већина ових планова потиче из 1927. 
године.37 Зграда Архива, завршена 1928. годи
не са сутереном. приземљем и спратом, има ос

нову у облику слова "Т', са попречним 
главним трактом према Карнеџијевој улици и 
подужним, са депоима у дворишту, управно 

постављен11м према административном и рад

ном тракту.38 Класицистичка композиција 
зграде је одредила строгу обраду њеног ар
хитектонског плашта, степеновану према 

садржају њених трактова. Репрезентативност 
и значај грађевине изражени су у обради сре
дишњег ризалита монументалном артику

лацијом главног улаза са четири стуба, као и 

на Министарству финансија, са алтернацијом 
·нстурених и увучених сегмената, који носе 

фриз, главни венац и ати.ку са исписаним на
зивом установе.39 Од декоративне пластике 
десно и лево од главног улаза налазе се лавови 

са шnповима на којима је представљен држав
ни грб. Изнад главних врата, конципираних 

као ризничке двери, смештен је двоглави орао 
са грбом, а на атици су постављене две стојеhе 

фигуре грчюtх филозофа у тоrама. 
На репрезентативно замишљеном сре

дишњем делу фасаде Архива значајно место су 
добили хералдички симболи.~1 Са бочних 
страна прилазног степеништа постављени су 

лавови са штитовима, на којима су у рељефу 
изведени грбови СХС. Нарочито место дато је 
државном грбу над главним порталом. Ту је 
постављен, слободно комлонован, крунисани 
двоглави орао са штитом над грудима. који 
СВОЈИМ широко развученим крилима као да 

наткриљује улаз у ову значајну државну инсти

туцију. На бочним фасадама предњег крила 
зграде, понавља се у нивоу спрата декоративни 

мотив крунисаног двоглавог орла. на чијим 
грудима се, уместо државног грба. налазио 

штит са монограмом Државног архива (ДА) . .~ 1 

Палата Архива има строжу и одмеренију 
класицистичку морфологију од оне Министар

ства финансија. По статичности симетричног, 
хијератично обрађеног прочеља, лишеног 
изразнтији:х необарокних мотива (купола) , 
палата Архива се везује за канонична решења 
академског класицизма. Ако је на поменутом 
Министарству сукоб између доминантних хор

изонталних и вертикалног мотива помирен на 

заобљеном уrлу, овде је у потпуности преов
ладао принцип класичне равнотеже, базиране 

на мирпом растеру водоравно рашчлањеm1х 

маса. Све је подређено утиску монолитности, 
стабилности и постојаности државне установе. 
У лога средишњег и бочних ризашпа је као на 

свим сличним Красновљевим објектима хије
ратично наглашена. Основна замисао аутора, 
према којој се речником еклектичке архитек
туре транспарентно тум.а~ш унутрашњи са

држај објекта, у спољној ко11mоз1щији 
наглашено тврђавског карактера снажно је 
исказана његова затворена, ризничка наме

на.-t2 У композиционом погледу, Архив нед
восмислено антиципира решење Банске 
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палате на Цетињу, коју је Краснов извео 
између 1930. и 1932. године. 

Најмонументалюrји, и просторно најобух
ватн11ј11 објекат који је Краснов извео током 
југословенског периода своје градитељске 
делатности, несумњиво је Министарство шума 

и руда, пољопривреде и вода, подигнуто на 

простору између улица Немањине, Кнеза Ми
лоша и Бирчанинове. Главна фасада пост
ављена је наспрам Министарства финансија, 
са којим стилски и ликовно потпуно коре
спондира. И летимичан поглед на те две 
грађевине недвосмислено указује да су оне де
ло 11стог аутора - руског академ1жа Николаја 
Краснова. До изградње Министарства cao
бpaliaja у Београду (арх. Светозар Јовановић. 
1932. г.) и Бановпне у Новом Саду (арх. Дра
гиша Брашован 1937-1940. г.), зграда Мини
старства шума и руда, пољопривреде 11 вода је 

по површини и запремини била највеhа у нашој 

међуратној архитектури.43 

На овој локацији палата је започета према 
нацрту арх. Николе Несторовића и Драги.ше 
Брашована, у српско-византијском стилу. По 
њиховом нацрту изграђени су темељи 1926. го
дине, и тада је све стало. Аутори су 
обештеhеюt и цео посао поверен је Николају 
Краснову из Мию1старства грађевина. Као 
,,једини пројектант и носилац изградње", Крас
нов је сачинио потпуно нов елаборат н пројек

товао све што је било више него основнн 
костур грађевине. Израдио је потпуно нове 
пројекте за фасаде, нацрте за детаље и све пл
анове за унутрашње уређење и опрему зграде. 

Његову доградњу монументалне палате савре

меници су оценили "мајсторском'~ што је 
потврдио и 3. Маневић 1972. године. 

Како сазнајемо из сачуваних докумената, 

првобитну одлуку о "националној" стилској 
обради грађевине, инвеститор је променио 

због његове ,,депласираност11 у амбијенту" .45 

Очигледно да је већ тада сазрело уверење о по
треби доминације наднационалног академиз-
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ма у официјелној профаној архитектури. на 
штету српског "слога'', који је наглашавао јед
нонационалну стrшску компоненту, неприх

ватљ1mу за експонентне државне управе 11з 

западних крајева земље. Општа пол11т11чка 
клима у држави и међунационална трвења 
одразила су се на архитектонско обликовање 

значајних јавних објеката. Политички и ст
руtrни фактори из Хрватске су предњачили у 
опонирању српском "слогу" као званич.ноr.1 
стилу југословенске државе.#1 

Палата министарства саграђена је у виду 
огромног подужног правоугаоног затвореног 

блока, изнутра раuгшањеног са три дворишта. 
Фронт у У лици Кнез Милоша је завршен за
обљеним углом с необарокним куполама, ук
рашеним фасадном скулптуром. Композ11-
ц11оно решење академски моделованог волу

мена засновано је на класпчним, уравно
теженим односима свих сегмената, с јакиы 

нагласцима подцртаних подеоних елемената 11 

завршетака елевације на дугачким фронтови
ма. Поново је истакнута улога ризалита и 
водоравне регулације маса. Различито об

рађеним зидним платнима дуж свих уличних 
фронтова , остварена је динамика просторне 
композиције. Са живљом 11 динамичнијом кон

туром од Државног архива, али мање trврстом 

и хомогеном коr.mозицијом од Министарства 
финансија, палата Мпнистарства се налази 
негде на средини између ова два решења. 

Статичност прочеља Архива осећа се на поје
д11начн11м сегментима разуђеног блока, али се 

на његовим зидним п.латнима уочавају ~ мар
кантне вертикале КОЈе знатно динаМИЗУЈУ ње

гову контуру, сродне необарокном мотиву 
палате на суседном углу. Нераван терен је и 
овде пореметио мирну силуету грађевине. На 

овом монументалном објекту, Краснов је син
тетисао своју концепцију репрезентативне 
профане архитектуре. Ослањајући се на сувер
ено познавање историјског градитељског вок

абулара и школске прецилекције, остварио је 
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слободну. мање усиљену и пластично богатију 

композIЩИЈУ од претходних престоничких пал

ата. 

Различитост у третману површина. карак
терист1rчна за Красновљев академсю1 ритам 
удубљених и истурених сегмената, за кон

трасте вертикалних и хоризонталних маса, 

дотерала је чюаву композицију грађевине до 
нвнце формалне разједињености. Ту границу 
искусни неимар 1шак није прешао. Умирио је 

с1шуету палате равнотежом елемената пр

востепене и другостепене пластике. Њена 

монументалност и репрезентативност подцр

тане су богатим пластичним декором, саtшње

ним од мајсторски облшшваних портала, 
прислоњених стубова од вештачког камена. 

декоративних балустрада. јако истакнутог 
поткровног венца, пластике око прозора и 

фасадне скулптуре. У морфолошком смжлу 
на грађевини преовлађују елементи неокласи

цизма. допуњени појединим необарокним мо

тивима и детаљима пластичне декорације. 
Изостављањем рустично обрађених присло

њених и слободн11х стубова, уочљивих на прет
ходи.им грађевинама, Краснов је остварио 
пр11стуnачю1ју спољну архитектуру. одбацу
јући "тврђавски" ексклузиван карактер це

лине. 

Као и увек, Краснов је темељно спроводио 
своје замисли. тако да је мало остајало иза ње
га да се доради. Осим заједничких сюща са ва
јаром Министарства грађевина Ђорђем 
Јовановићем, саставио је програм за израду 
симболичких скулптура од бронзе, у ч.ијој ре
ализацији су учествовали вајари Петар Пала
вич.ини и Драгомир Арамбашић.47 Мушке и 
женске фигуре симболизују делатност устано
ва смештених у овој згради: Шумарство и 
Жетешща, Сточарство, Пољопр1mреда, Вино
градарство, Рибарство и друго. Краснов је за 
декоративно стилизован државни грб изабрао 

релативно неупадљиво место на ризалитима 

између прозора трећег спрата, у чијем сре-

дишту се налазио композитни штит са ос

новним rрбом Краљевине СХС.4~ 
Богдан Несторовић је на овој Краснов

љевој грађевини запазио "склоност за нагоми
лавањем архитектонских елемената и 

украснлх мотива тамо где они нису неопходни , 

што ствара известан немир и теж1rну у поједин
им деловима композиције. Мада су принциm~ 
академског компоновања фасада овде у извес

ној мери занемарени. грађевина у цел11яп даје 
коректан утисак, можда и бољи него раније 

приказано Министарство финансија истог ар
хитекта". У ентеријерима , које је такође пре
радио архитект Краснов. може се запазити 
богатство стилских детаља, гипсаних украса и 
стукомрамора".49 

Квалификујући Министарство шума и ру
да. пољопривреде и вода као један од најмону
менталнијих београдсю1х архитектонских 
објеката прве полов1ше двадесетог века, Ж. 
Шкаламера је тај успех тумачио Краснов
љевом способношћу за стварањем ефектне ур
бане сценографије: ,,Опет се Краснов латио 

проверених елемената орнаментике кла

сичног репертоара. која бар у Београду и срп
ској архитектури није била толико 
распрострањена да би већ сама засићеност ос

поравала њену опра~аност и указивала на 

њену превазиђеност". 
У мају 1927. године Краснов је изразио 

пројекат спо~1ен-обележја са костурющом у 
Требулићима.) 1 Као и на нешто млађем неиз
веденом пројекту споменика у Мрчајевцима 
(1928), сачуваном у збирци планова Одељења 
за архитектуру Музеја науке и технике САНУ, 
и овде је применио једноставну, традиционал
ну ликовну схему спомен-обележја мањих ди
мензија (висине 5,85 м). На широкој 
степенастој бази постављено је вертикално 
витко стабло грађевине, украшено версюш и 
државним симболима. Оно је забатно за
вршено крстом, утиснутим у фронталну 
површину. У подножју крста налази се рељеф 
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с двоглавим орлом, док је натипис посвећен 
сахрањеним борцима (1100), утиснуг у краке 
крста. 

Спомею1к у Требулиhима није замишљен 
као монуметалан нли репрезентативан мемо

р11јалан објекат. Реч је о складној, скромној 
грађевини, на којој је чврста повезаност дело
ва и целине остварена симетричним распоре

дом употребљених елемената. Као присталица 
академизма, незаинтересован једнако за хип

ерромантичарске маштарије као и за доследни 
мо~ернистички безорнаментализам, Краснов 
није ни покушавао .да надмаши границу 
тражене строгости и Једноставности израза. 

Ненаметљивом контуром симболичког са
држаја, с рустично обрађеним подножјем, ск

ромно је наглашен надгробни и војнички 
карактер маузолеја. Крст утиснут у његово 
прочеље, постаhе у српској меморијалној ар
ХЈпектурп четврте децеюче популаран ликов

ни и 11конографсю1 мотив, нарочито у делима 
Александра Дерока.52 

У време када су се у Београду градила три 
његова највеhа дела, Краснов је 1 т. године 
израдио пројекте позоришта "Мањеж", однос
но адаптацију некадаunье кавалеријске ја
хачн1ще за потребе позоришта, у У лици краља 
Милана 50.53 Ова адаптација је пример ус
пешног претварања једног архитектонског са

држаја у сасвим другачији. Фасада "Мањежа" 
(завршена 1928-1929. г., измењена као и уну
трашњост после Другог светског рата), према 
Шкаламерином запажању "нема ону тежину 
какву имају зграде министарстава", оцењујући 
да је декорација_ "ублажена и примеренија 
садржају зграде".)4 Слојевита водоравна регу
лац11ја зона, наглашена распоредом венаца. 
балустри, скулптура и атике, показује познате 
одm1ке Красновљевог академског третмана 
композиције. Као и на већини његових објека
та, архитектонска пластика и скулпторски де

кор ублажавају строгост композ1-щије. Пле
менита рафинираност израза остварена на 
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хармоничном једноспратном објекту, изван
редно уклопљеном у престонички амбијент, 

овом Красновљевом делу даје посебну вред
ност. 

Године 1928. Краснов је. у заједници са ин
спектором Министарства грађевина Драгути
ном Маслаhем, пројектовао замак Алексе 
Савиhа (бившег министра здравља) на Хисару 
код Прокупља. Замак је замишљен као једно
спратна луксузна вила с основом сличном 

ћириличном слову "Г' обрађена у духу роман
тичарског историзма.s'5 Објекат има репрезен
тативно уређено приземље са великом салом и 
бифеом, док су на спрату предвиђене просто
рије за одмор. У романтичарској стилизацији 
историјских мотива, аутори су се угледали на 
западноевропску средњовековну градитељску 

традицију. Тврђавски карактер здања наг
лашен је у његовој рустичној спољној обради и 
монументалној угаоној кули. Овај нацрт пока

зује да Краснов ни у "златном" добу своје ака
демске архитектуре није запостављао пројек
товање романтиt1арски конципирашfХ приват

них објеката. какве је некада градио на Криму. 
Следеhе. 1929. године Краснов је извео до

градњу палате Државног савета на углу ~лица 
Гепратове и Кнеза Милоша у Београду. 6 На
црте је израдио још 1923- 1924. год1rне. Према 
Красновљевој замисли дограђена су још два 
нова крила, чиме је образована четвороугаона 

грађевина са унутрашњим двориштем. Про
јекти преуређења Живановиhевих фасада .. с 
новим хералдичким елементима, нису усво1е

ни, па је Краснов своје дограђене делове при

лагодио затеченој неоренесансној стилској 
концепцији.57 Коренита реконструкција и до
градња палате настављена је после Другог 
светског рата. 

У Кнез Михаиловој улици 9 Краснов је 
1929. године саградио репрезентативну четво
роспратну стамбено-пословну зграду. Пл
анове је потписало предузеhе "Матије Бл еха", 
јер Краснов, као службеюlК државне установе, 
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није имао право да наступа као самостални 
пројектант. Из историографских извора саз
најемо да је управо он аутор њеног архитек

тонског решења.5х 
Основа грађевине је пр11бл11.жно квадрат

на. У њој је доминантан значај добио ходник у 
центру прпземља. Такво симетрично решење 
било је популарно у београдској стамбено
nословној архитектури треће деценије. При

земље палате узидане унутар блока отворено 

Је пшпким тремом са ступцима, иза којнх су 
излози дућана, док је средишњи део зидног 
платна рашl1лањсн аркадним низом КОЈИ уок

вирује прозоре првог, другог и трећег спрата. 
Стнл грађевине је класицистички, означен 
моћним јонским полустубовнма, уздигнутим 
дуж средње зоне квадратно обликованог 
прочеља. Аркадни низ као елемент пластичне 

декорације фасада у то време се често јавља у 
српској архитектури националног стила (гим
назија у Чачку, Соколска вежбаоница Друге 
мушке гимназије и Трговачка академија у Бео
граду). То је, заправо, елемент архитектуgе 
европског романтичарског експреснонизма.5\1 
Красновљево решење је у осталим елементи
ма удаљено од архитектонске морфологије 
српског стила. Сличан мотив Краснов је при
менио и на Банској палати на Цетињу 
(1930-1932). У лога поткровног венца овде је 
мање изражена него на претходним Крас
новљевим објектима. Склад између хоризон
тално-вертикалних елемената прочеља 

успостављен је. на академски суверен начин , 
доследним поштовањем начела симетрије. 
Рељефе изнад прозора четвртог спрата извео 
је Драгомир Арамбашић, док је две фигуре 
дечака с воћем израдио Петар Палавичини. 
Настојећи да оствари композициони склад, 

Краснов избегава оштре сукобе лучних 11 архи

травюiх елемената. Умерен цекор и изразита 
неутралност слободних зидних површина, уз 
функционално приземље, у целини лишено 

тзв. главног мотива и контекстуална 

усађен.ост у амбијент, дају нарочиту ефект
ност овој грађевини. Упркос обилне употребе 
пластике у спољној обради фасаде. њена ко
мпоз~щија делује отмено 11 смирено. Краснов је 
тежио уравнотеженој архитектонској струк

тури, без амбиције да се она извештаченом 
монументалношhу наметне амбијенту. 

Радећи истовремено на различитим пос
ловима Краснов се, 1929. године. највише пос
ветио уређењу ентеријера Двора на Дедињу. 
За разлику од Опленачког маузолеја, Краснов 
је унутрашњост краљеве .,виле" уредио с мање 
крутости и рутине. Његов рад био је усклађен 
с радом групе уметника који су изградили рез
иденцијални комплекс. Унутрашња декораци
ја изведена је у складу са спољном ар
хитектуром Двора п пр~щворне цркве, пројек
тованих у српском стилу (Живојин Николпћ и 
Виктор Лукомски). Пластнчна декорација 
фасада 11 ентеријера рађена је у плиткоы реље
фу зооморфне 11 биљне орнаментике. Нацрте 
за све каменорезачке радове дао је Краснов. 
Послове у ентеријеру извела је у бихаhком 
пешчар~ београдска фирма "Лукачек'' 1930. 
године. ;о 

Краснов је од 1929. до 1933. године начинио 
нацрте за спољна и унутрашња врата. оквире 

око врата и прозора, декорације изнад врата, 
мермерне и дрвене довратнике и надвратнике, 

украсне решетке од кованог гвожђа. нацрте за 
ормане. завесе и цртеже за разна светлосна 

тела, лустере. лампионе и фењере у разним 

просторијама Двора. Посебно је израдио пл
анове за потпуно уређење салона и юшо

дворане у приземљу у стилу дворова моск

овског Кремља. Неки делови намештаја, као и 
фонтане, показују реминисценције на лепоту 
бахчисарајског дворца . Извео је Краснов и 
престо у олтару придворне цркве. као и њену 

целокупну пластичну декорацију. чак и 
свећњаке и завесе за царске двери. Са Смир
новим, Краснов је сачинио и упутства за њено 
осликавање. 
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Из сачуваних докумената сазнајемо да је 
Краснов разрађивао урбанистички пројекат 
објеката у комплексу (двор. павиљони. црква, 

-Ј;;, 

т "." -.:.. 

(1 Ј Н. Крuсно11. црт.:ж upuтu Мuщ1г CilЛ\!H~ у Д11ору нu 
Д~:11ин.v. 

Пg. 3 - N Krasnov. drn1~ing of 1he door of smaJI drn1ving rоош 1n thc 
Dedinje Co11n. 

базени и језеро) према упугствима Е. Андреа , 
директора версајских паркова.61 Из~адио је 
нацрте за неке од парковских тераса. 2 На ар
хитектуру издвојене интимне баште, за
мишљене као атријум, и трема који повезује 
Двор са црквом, без сумње је утицао Краснов. 
Ти објекти по својој морфологији и по трет
ману простора очигледно понавља1у решења 

са Ливадијског дворца. 
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Удео Краснова у уређењу Двора највише 
се види у његовом сликовитом сутеренско;-.1 

тракту, у салама за обедовање, картање 11 

филмске пројекције. Те одаје су украшене об11-
љеt-1 шароликих орнамената. пригодних ф11г
уралн11х композ~щија. и угодним разнобојним 

осветљењем. Простор у подруму 6110 је наме
љен лагодној интими краљевих личн11х успо

~1ена.63 Идеју за оријентални. бах1шсарајск11 
шт11мунг тог простора можда није дао Крас

нов, веh и сам Монарх. евоцираЈуl111 данt: 
проведене у Русиј и. Тај подрумск11 простор 

одудара по све~f) од оn1ен11\ одаја надзем.ъа. 
препуних стнлског намештаја, пробраних 
уметн11чк11х слика п скулптура. Ту се ЈОШ јс~
НО\1 виде.10 у којој мерп Је Краснов ~\!со па 

проникне } владарев укус, 11 да рюучс његове 
умстн~1qке склоноrn1 . 

Формална сшrчност салона за пушење. ор
ијенталног салона с фонтнном. тр11сзар11је 
(некад винотека). биоскопске сале, галсрнје 11 

малог салона за пушење, са салоннма, соба~tа, 

ходющи\1а 11 трпезар1ф1ма у московском Кр1.:
\IЉУ (насталнм од шссна~стог до двадесетог 
ш~ка) веома је изразита. Она се вндн у rешсњ11-
ча пластичне 11 сликане µ,скорацнјс з11дн11х 

ловршнна. у облицима лукова. сводова. пара

петних поља. конзола. нтд.ы Де11.орац11ја } су
терен) дедињског Двора представља при\1ер 

директног цитирања узора руске трад1ЩИЈС у 

нашој рез1щенцијалној архитектури између 
два рата. Од московског узора, беоrрадскп су
терен се разлm.')'је једино по интимној, мање 
свечаној атмосфери амбијента, и по декора
тивној. више него просторној компоненти. 
Изграђене у надземним етажама, одаје у 
Кремљу су функционалн~~е, пуне дневне свет
лости, која истиqе њихову просторност, ви
сину и прегледност, за разлику од помало 

скученог београдског сутерена. 

Акварелисани Красновљеви цртежи на

мештаја, раl)ени за кино-сал~ у сутерену Дво
ра, потичу из 1929. године.n Посебан цртеж 
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представља намештај предвиђен за типску 
израду (47 солица, 12 табурета и два стола). 
Памештај је једноставан, фунционалан, без 
11зразите декорације. Изузетак су тордирани 
ногари столова. На другом листу приказан је 
луксузни намештај , намењен краљевској 
ЛО)ћ'И, декоративније обликован. Ту су две сто
лице са ширим наслоном и 1.Ј.етири са ужим, 

табурет и сто трапезастог oбmU(a. Тај на

мештај је такође био предвиђен за тиnску 
нзраД). Примерци овог намештаја нису 
са 11увани. Поменуте скице показују Крас
новљеву склоност према барокном типу 

намештаја, и то посебној врсти псеудобарока 
КОЈИ Је карактеристичан за средњоевропски 

намештај око 1890. године. То је време Крас
новљевог уме'Гничког сазревања. Као узор, 
служио му је француски дворски намештај из 
доба Луја ХШ, који је широко примењиван на 
просторима средње и источне Европе крuем 
деветнаестог и почетком двадесетог века. 

Склоност према песудобарокном стилу 
намештаја на Красновљевим цртежи.ма је 
више него очигледна. Столице су рађене с кар
актерист11чш1м тордираниы чеоним странама 

у стилу Луја ХШ. Валутни завршеци њихових 
наслона за руке и облици сrолова у свему 

понављају стилске елементе псеудобарока. 
Ипак, својом скромном обрадом детаља и јед
ноставном пресвлаком, овај намештај не 
ствара утисак нарочите раскоши, каква би 
приличила дворским ентеријерима. Реч је о 
стандардним примерцима популарног средњо

европског типа грађанског намештаја. какав 
се у то време производио у Београду. 

У Архиву Југославије сачуван је Крас
новљев пројекат преуређења простора око 
Спомен-капеле војво~е Путника на београд
ском Новом гробљу.6 Овај неизведени нацрт 
(1929) спада у многобројне мале Красновљеве 
радове. којима је он, као и пројектима мону
менталних објеката, приступао с пуном 
пажњом. У пројекту је уочљива намера да се 

прошири надгробни плато и да му се да ре
презентативан лик. Краснов је задржао ранији 

крстаст облик при.лазних стаза, али је знатно 
пропшрио централни простор око капеле 

благим повијањем липија ~mичњака према ре
довима нанизаних гробова. Плато би тиме до
био складан овални облик и више простора 
којим би се обезбедио лакши прилаз Ва
с11hевом маузолеју. 

Заокупљен превасходно унутрашњим 
уређењем Народне скуmuтине у Београду, 
Краснов је 1930. г. стигао да сагради и две реп
резентативне зграде, на Теразијама 14 и у Ули
ци кнеза Милоша 14.68 Теразијску палату 
"Југолин11је" Краснов је пројектовао у стилу 
прочишћеног еклект1щизма. са симетричном, 

слојевито градираном композицијом, обо
гаћеном ефектном класицистичком декораци
јом. Ова вишефункционална грађевина, 
узидана унутар блока, има подрум. приземље 
(с трговачком функцијом) и qетири спрата. 
Њено зидно платно рашчлањена је вертикал
ним елементима, без накнадних лучЋих за
вршетака. Јонски полустубови се и овде 

уздюку дуж другог и трећег спрата, поставље

ни у међупрозорски простор, који носе наг
лашен зaвplllllи венац с пет сrатуа. Плошност, 
склад и академска равнотежа елемена'!'а пот

пуно су успостављени на прочељу ове реп

резентативне зграде, одmiчно уклопљене у 

архитектонски ансамбл Теразија. Краснов 
поново наглашава богату пластичност фак

туре фасаде. која се од приземља ка врху уб
лажава. Ритам различито обрађених отвора 

нарочито је обогатио ову отмену стилску 
грађевину. 

На фасади вишеспратнице у У лици кнеза 
Милоша 14 Краснов је истакао вертикалну 
поделу зидног платна , наговештену још на па

лати у Улици кнеза Михаила 9. Пиластрисуза
менили полустубове, што даје већу плош-ност 
академски слојевитој коЈ\mолщији. Главним 
мотивом прочеља може се сматрати забат 
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атике с лучним троделним прозором у под

ножју, преузетим из руског <шпира. 
Једнако репрезентативну, али пластично 

развијенију фасаду поседује зграда Ђорђа Ра
дојловића, саграђена 1929-1930. године у Ули-

С1. ~ - Н Кр~снон. nс1тп11 .Југол11н11ј~·· у Бс,1гре111у. югл~11 
nr11•1cљa. 

Fig 4 - N. Krasnov. раlзсе of·'Jugolinija" in Belgrade. tacadc. 
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ци браће Југовића 2а. Овај вишеспратни 
кубични волумен обрађен је у стилу академ

ског класицизма (полустубови, подеони и пот
кровни венац) , с појединим романтичарсюfм 
мотивима (аркаде), који ритмизују и ОЖI1В
љавају композицију високог приземља. За
лучене прозоре приземља и удубљени портал. 

Краснов је обрадио на технички високом ни
воу, као, уосталом, и елементе плошне средње 

зоне (nолустубове, прозоре и парапете). 
Складна, академски симетрична композиција, 
завршена је наглашеним поткровним венцем и 
мансардом. Монументалност прочеља 11 бо
гати светло-тамни контрасти поново су обе

лежили једну Красновљеву грађевину. 
За Народну скупштину у Београду. Крас

нов је израдио многобројне цртеже дверн, ун
утрашњих врата, зидне и висеће лустере. сюще 
за намештај, ламперије зидне штукодеко
рације и све друге делове унутрашњег 

уређења, углавном, у строгом ренесансно
барокном стилу. Овн обимни послов11, као и 
израда детаља на фасадама, окончани су тек 
почетком 1936. године. када се Народна ск
упштина уселила у своју нову зграду. Јед11н11 
хералдички симбол на дефинитивно уоб
личеюш фасадаыа зграде остао је грб Краље

внне Југославије у забату главног порта.1а. 
Рељефю1 двоглави орао надвншен круном. са 
штитом на rруд1ша. рађен у вештачком ка

мену. налазио се у оквпру издужене декора

тивне картуше, чије~~ облику је била 
подређена и стилизација грба.n\1 Двоглави ор
лови добили су посебно место приликом мод

еловања свечаних јарбола за државне заставе, 
док је државни грб, у разли~штим ст11лизац1~а
ма, према замисли Н. Краснова био постављен 
на више места. 70 

У Красновљевом градитељском опусу у 
Југославији. Банска палата на Цетињу прес
тавља дело од изузетне вредности. Пројекто
вана 1930. године, Бановина је саграђена две 
године касније. У разради пројекта аутору је 
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помагала арх. Радмила Јеври:ћ.71 Грађевина је пиластара), академске слојевитости и моно
изведена у облику масlmног правоугаоно из- литности (у троделној подели зона по хоризоя
дуженоr блока у који су усечена три мања ун- тали, распореду неоренесансних отвора, 

утрашња дворишта, типи1:ша за академски истицању поткровноr венца) , па и модернис
начнн компоновања. Банска палата је слојеви- тичке једноставности и безорнаментализма. 
то конципиран волумен, који се по изразитој По необиqној архитектури, објекат би се мо
монументалности издваја од репрезентатив- гао сврстати у тзв. прелазна остварења 

них објеката изграђених у центру Цетиња. Реч српског модернизованог академизма с деко
је о здању морфолошки хетерогене архнтек- рацијом изведеном у духу романтизма . Отуд је 
туре. карактеристичне за наше градитељство с у историографији , с правом, примеhено да уn-
почетка четврте деценије. рошhеност архитектонске структуре зграде 

На фасадама ове зграде уочљиви су, појачава снагу и монументалност у њеном 

нео11екивано, детаљи у различитим стилови- нзразу.72 
\la. стопљени у чврсту. строгу и одмерену гра- Применом умерене камене декорације и 

С1. 5 - Н Кр<tснщ1, Бю1с~<1 П(!.1<11<1 н<1Цt111њу.11Јг.1..:д 11р<1•1сљ~. 
Fig. 5 - N. Krasno1. palac~ ot' the Ban at Cetinjc. facadc. 

дитељску целину. У њој има романтичарских 
истористичких реминисценција (у облицима 
лукова, архиволти и у каменој обради снажних 

обшfКа изведених из историјских стилова мед
итеранског културног круга , Краснов се 
успешно уклопио у амбијент града под 

Ловhеном. боље од мноr11х страних архитека
та који су у центру Цеn1ња подшш1 репрезен
тативне објекте у неоренесансном или 
необарокном стилу. Он је остварио дело мање 
помпезног и наметљивог изгледа. Вредност 
тог дела почпва на чврстој комnозицији хар
монично рашчлањених маса. Ако је у Бео
граду. неколико година раније. ) строгој 
академској морфологији доминантних фасада 
Министарства шума 11 руда, пољопривреде 11 

вода и Министарства финансија "дух места'' 
подредио жељи наручилаца, Краснов Је на 
Uетињу показао веhи респект према урбаној 

матриц11 амбијента у ко.ме гради. 
У сличном, моцерннзовано~1. академском 

маниру Краснов је у сарадњи са арх. Димитр
ијем М. Леком 1931. године начинио конкурс
ни пројекат за палату Аграрне банке у 
Београду. Њиховом пројекту је дат велики 

публицитет у дневној штампи. По мишљењу 

новинара "Поmпике", Красновљев 11 Леков 
рад је бно најбољи на t111тавом конкурсу од 
двадесет и шест пројеката.73 Међутим, прва и 
друга награда додељене су загребачким ау

торима Шену и Хрибару, ~ок су треhу добили 
Петар и Бранко Крстић. 4 Остало је нераз-
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јашњено како је, убрзо након објаве резултата 
конкруса, дошло до тога да се изградња објек
та повери браћи Крстић. уместо ауторима пр-

Сд n - Н. Краснов-Д. М. Лек11, конкурсюt н~црт Arp<1f1H\: 
банк~ у Б~оrрану . 

Fig. 6 - N Кrasnov-D. М Leko. contest pro1ec1 for Лgrnriaп Bank in 
Belgrdde. 

вонаграђеног решења. Неочекиван пораз, 
дотад неприкосновеног, Ни:колаја Краснова, 
градитеља толиких престоничких палата и ак

адемичара Лека, симболично је најавио 

узмицање академизма пред надирућим модер

низмом. 

На конкурсном пројекту Краснова и Лека 
угаони фронт банке је рашчлањен са шест ма
сивних прислоњених стубова који се уздижу 
кроз три етаже. Правилно распоређени от
вори на фасади се постепено смањују од при
земља до мансарде, како би се истакао свечани 

карактер рустичног приземља и монументал

ног улаза. Осим на конзолама постављеним 
изнад луtmих ниша портала заобљеног угла 11, 

ситне, неупадљиве декорације између прозора 
првог и другог спрата, на фасади нема академ
ског претрпавања површина другостепеном 

пластиком. Упркос празних површина у на

ј вишим зонама фасаде и масивних хоризонтал
но-вертикалних елемената првостепене 

пластике, изведених у традицији академског 
монуме!fГализма, целина прочеља је задржала 
тежак и статичан изглед. Са штуром. сведеном 
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академском ко~mозицијом прочеља, аутори 
објективно нису ни могли да остваре за
паженији резултат на овом конкурсу. 

Године 1931. Краснов је сачпнио темељан 
пројекат реконструкције палате Министарст

ва грађевина, који није реализован. Годнну 
дана касније, израдио је нацрт иконостаса нове 
капеле на војничком гробљу у Скопљу, из
грађене према пројектима руског неимара 
Хоменка. Иконостас од оюtкса , изведен према 
Красновљевим нацртима, поседује препознат
љиве одлик~ академизованог српско-византиј
ског стила.7) 

Половином четврте деценије двадесетог 
века Београд је добио неопходну сао
браhајницу - Мост краља Александра 1, којим 
је повезан са Земуном и насељем које је наста
јало на левој обали Саве. Краткотрајна, али 
веома бурна историја ове, упадљиве, престо
ничке грађевине. са богатом архитектонском 
обрадом у суnструкцији (Николај Краснов) и 
скулптуралном декорацијом која је требало да 
је употпуни, симболично одражава битне про

мене у ~лтури и уметносщ Краљевине Југо
славије. 

Саграђен као значајан утилитиран објекат 
у који су уложена огромна материјална средст
ва, мост је према жељи наручилаца у Мини
старству грађевина требало да представља 

спој модерног инжењерства и рома!fГичарско

историцистичке архитектуре. Постављањем 
савремене безорнаменталне гвоздене кон

струкције на стубове обалних делова моста, 
које је у романско-византијском стилу пројек
товао Николај Краснов (1931. г.), остварена је, 
за то време, нетипична комбинација супрот
НllХ градитељских концеrщија. Замишљено је 
да се на обалне mшоне моста. са обе стране ре
ке, поставе монументалне статуе кољаника 

српско-хрватско-босанских владара, које је 
требало да изваја Иван Мештровић. Скулп
туре су, с пилонима, требало да буду високе 

четрдесетпет метара, како би кореспондирале 
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с ланчаном рамовском консrрукЦИЈОМ над ре

ком. Због узаних пиластара, Мештровић је 
наумио да коњанике постави на стубове, у 
правцу осе моста. Тако постављени, уз то зак-

• 

Сл. 7 -З~мунск11 мост Кrшы1Алсксаннrа1 Karaђorђcu111ia у 
Бсоrrаду. 

Fig. 7- Zeinшt Bridgc ofKing Aleksandar 1 Karadordevic i11 Belgrade. 

лопљени стилизованим крилима, коњаници би 
се могли гледати само из велике даљине. У мес
то да својом монументалношћу, симетријом 
класичне диспозиције и статичком стабил
ношћу појачају склад композиције моста. 
Мештровиhеви коњаници би пре нарушили 

кохерентност њене целине. Те статичне скулп
туре реметиле би утисак кретања, лакоће 11 

флуидности танане ланчане конструкције. ко
ја као да лебди изнад витке саобраћајне траке 
што спаја две обале Саве. 

Пројектовање пилона у супструкцији Зе
мунског моста, по наруџби француске фирме 

"Batignolles", министар грађевина Савковић 
поверио је Николају Краснову.77 И том задат
ку искусни неимар приступио Је савесно и екс

педитивно, радећи предано на различитим 

варијантама обраде пилона. У бомбардовањи
ма Београда, у рату од 1941.до 1944. године, го
тово потпуно је уништен Земунски мост, 
изузев Красновљевих пилона у Карађорђевој 
улици и пилона на левој обали Саве. Остаци 

ланчаног моста су минирани у априлском рату 

1941. године, како би се успорио улазак окупа
тора у мучки нападнуту престоницу Југосла

вије. После рата, на месту Александровог 
моста. подигнут је 1955. године нов модеран 
~юст. Остаци старог ланчаног моста дефини
тивно су уклоњени по одлуци тадашњих урбан-

11ста 1957. године. јер су "сметали" изгледу 
нове грађевине. Стубови бр. 2, 4 и 5 остали су 
на свом месту добро очувани до данас, без дела 
:1екорације и са извесним додацима, за

државши функцију подупирача. У ту сврху они 
су осигурани 1954. године. Пилон бр. 4 и данас 
служи као трамвајска чекаоница, док стубови 

2 и 5, осим носеће, имају, као некад, функцију 

степеништа за пешаке. 

Стуб бр. 4 је грађевина правоугаоне осно
ве, висока тринаест метара. Њен масивни вол
умен декоративно је обрађен у еклектичком, 
романско-византијском стилу, с карактерис

тичним аркадним нишама у ПОДНОЖЈУ и плас

тичним украсом на широким горњим 

површинама фасада. Обални стуб бр. 5, спојен 
са Савском падином, нема аркадне нише, али 

Сл. 8- Н. Кrаснџв, ш1лон Cip. 4 З~:щнскuг щ1ста, сн11мио Ми
лан М11лованон111i. 

Fig. 8- N. Krasnov. river side pylo11 No. 4 ofZeinun Bridge (photo Ьу 
Milaп Milovanovic). 
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поседује елементе плитке романско-в11зантиј
ске декорације. На вр:-..-у rшлона саграђене су 
две куле с лучним отворима и стилизованим 

капителима. између којих је постављена гвоз
дена конструкција друмског и трамвајског 
прелаза моста. Фризови слепих аркадица. и 
нетакнути кључни камен лучних отвора. на1у

nадљивиј11 су делови декорације ових лођа, 
својеврсних капија Земунског моста. Стуб бр. 
2 је изведен по сличној архитектонској кон
цепцији, с мањим одступањима. 

Поредећи данашњи изгледа стуба бр. 4 са 
изгледом на сачуваном пројекту, уочава се да 
је он готово потпуно изведен према првобит
ној ауторовој замисли. У складу са носећом 
функцијом монолитне базе моста, Краснов је 
пројектовао тешку, затворену архитектонску 
структуру, донекле олакшану троделном по

делом зона по хоризонтали, нишама, венцима, 

розетама, скулптурама, конзолама модело

ваннм у облику лавова у лежећем положају. 
палметама и орловима. У односу на пројекат. 
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на ужим бочним фасадама стуба изостале су 

статуе лавова, симетрично распоређене на 

постољима поред ограде моста. Бранко Пол-

ов ић, један од критичара архитектонске обра

де пилона. сматрао је да су ти лавови далека 
реминисценција на скулптуре лавова у Дечан
ској цркви.71< На првобитним сющама шшона 
бр. 4 лавови су окренуrн према граду. 

Међутим, фигуре лавова, чест мотив у ико
нографији руских емиграната, нису изведене, 
вероватно, да не би реметиле монументални 

ефекат планираних Мештровићевих коњани
ка (цар Душан, краљ Твртко, краљ Томислав и 
краљ Петар). Требало је да ти коњаници стоје 
на високим паровима псеудоантичких стубова, 
са заједничким абакусом, tiиje би базе биле у 
равни Красновљевих лавова. Од изведених де

лова декорације шшона, данас недостају 
рељефи грбова Краљевине Југославије, који 
су украшавали пилоне са обе стране реке. Гр

бови Београда, уоквирени у штитове, прес
тилизовани на барокни начин. и даље стоје на 
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лрвобитном месту. У трагању за најбољиь1 де
коративним решењем рађене су и варијанте 
пројекта, у којима значајно место иь~ају херал
дички симболи (грбови Краљевине Југо
славије, Бео:1јада, Земуна и монограми краља 
Александра). 9 

Бочна страна Красновљевог пилона бр. 4 
обрађена је богатије од мање видљиве и там
није подужне фасаде. Репрезентативни ар
хитектонски декор подарен је бочно~~ 

прочељу због неоспорно веће визуелне сагле
дивости у композицији супструкције Земун
ског моста и нзразите упадљивости у 

амбијенту престоничког пристаништа. Као 11 

на својич најрепрезентативннј11м грађевина
ма, минжтарствима у Немањиној ушщ11 11 
Државном архиву у Карнеџијевој улиц11. на 

стубу бр. 4 Краснов је користно контрас~' ис
турених и увучених сегмената, употпуњен 

ефектним дејством архитектонске пластике. 
Тешки камени квадери, који уоквирују лучно 
засвођен трем чекаонице, наглашавају моно
шпан, тврђавски карактер снажног пилона. 

Троделне аркадне нише са неовизантијским 
капителима у облику корпе, надвишене су пе

тоделним фризом слепих аркадица. Тремови 
на бочној стра1ш су фланкирани уским из

дуженим нишама с прислоњеним стубовима. 
који подупиру правоугаона поља с грбом 
Краљевине. Фасаде грађевине одликују се 
складом делова и целине, у ком су сви детаљи 

подређени чврстој и строгој академској кон
цепцији облика. Колико су фасаде осиро
машене скидањем пластичне декорације, 

показује њихов данашњи изглед. Ипак. битни 
елементи Красновљевог ауторског рукописа 

са чували су се у слојевитим формама овог мон

ументалног објекта. 
Архитектонски лик Красновљевих стубо

ва изграђених 1932-1933. г" изазвао је већ 1934. 
године неповољне критичке реакције у ст
ручној 3авности, па чак и захтеве за новим 

решењем читавог моста. Истини за вољу, ове 

критике погађале су више Мештровића него 
Краснова. Оне су биле изазване концепцијом 
Мештровићевих "антиархитектонских и 

Сл. 10- Н. Кrаснов. n11лон Cir. 5 Земунског ~юст~. н~:таљ. сн11-
м11t) М11тш Миловi:lноннli. 

1:ig. 10 - N. Krasнov. river side pylon No. 5 ot'Zeшнn Bridge (photo Ьу 
Milaв Milovanovic). 

антискулптуралних" гломазних коњаничких 

композиција. Мештровићеве краљевске скул

птуре критиковане су са естетичког, тех

ничког и урбанистичког аспекта као неуспеле , 
нефункционалне и прескупе.хо У жестокој 
критици, забележеној на страницама дневних 
и периодичних листова, осим Мештровића и 
француско-немачких инжењера, помињан је и 
Николај Краснов. Критички тонови упућени 
Краснову били су двојаке природе. Домаћим 
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. . . 
градитељима није одговарало што је пројекат 

овако значајног националног објекта поверен 
страном стручњаку. С друге стране, указивано 
је на одређене естетске недостатке архитек
туре његових пилона.81 

Захтеви домаћих стручњака нису наишли 

на разумевање надлежних установа. Градња 
моста постепено је приведена крају (1934), без 
ревизија првобитног плана. Мост је свечано 
пуштен у саобраћај. У августу исте године од
лучено је да се Мештровиhеви коњаници из
граде на пилонима са обе стране реке, и то у 
року од осам година. Вероватно да је у свему 
томе кљу•шу улогу имао Краљ Александар I. 
Али његова погибија у Марсељу, у октобру 

1934. године, и потом избијање светског рата, 
омели су остварење тих одлука. Поводом Але

ксандрове погибије, у фебруару 1935. године, 
Краснов је израдио допунски пројекат за деко
ративну обраду носача ланчане конструкције 
моста. Било је предвиђено да се челични 
носачи обложе позлаhеном бронзом и надвисе 
краљевским крунама. На водоравним пречка
ма требало је да стоје последње краљеве речи: 
"Чувајте Југославију", а између њих државни 
грб, ливен у бронзи, висок преко 3,5 метара. 
Вероватно због великих трошкова, ова замис

ао није остварена.82 
Ојачани и осигурани гвозденим арматура

ма, Красновљеви пилани одолевају зубу вре
мена, пркосећи свим променама у урбаном 

окружењу и владајућим архитектонским идео
логијама. Они ће остати поуздани ослонци мо
ста у Бранковој улици, али и nривл~чан, 
упечатљив пример романско-византИЈског 

стила у амбијенту старог Београда. Комби
нацијом стилова утканих у основе српског 
средњовековног градитељства, Краснов је 
овим својим делом дао стваралачки допринос 
трагањима за националним стилом у нашој 

међуратној архитектури. Несрећно спојени са 

модерно обликованом конструкцијом моста, 
током недовољно промишљене, парцирлно 
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изведене градње објекта од стране инвестито
ра, Красновљеви пилони нису представљали 
дело које је могло да прослави свог творца. 
Прихватајући аргументе београдских кри
тичара, можемо закључити да је Краснов, 

један са листе "грешника" у случају "Земунски 
мост", ипак претрпео мању професионалну 

штету од Ивана Мештровића , као и од страних 
инжењера и министра грађевина, који је дозво

лио да до тог случаја дође. 
Стубови Земунског моста представљају 

романтичарску стилизацију историјских моти

ва која заслужује поштовање. Али они би, из
весно, Мештровиhевим коњаничким статуама 
били потиснути у други план. У тој ком
позицији мање би значили за себе, а више за 
Мештровиhеве скулптуре. Упркос томе што 
без скулптуралне надградње остављају утисак 
недоречености и незавршености, ови пилони 

представљају врхунски цитат романско-визан

тијске градитељске традиције, какав се ретко 
може наћи у београдској архитектури. 

Красновљеви пилани представљају с1rмбо

лично лабудову песму романтичарских, српс

ко-византијских стремљења у нашем међу

ратном градитељству. Средином тридесетих 
година модернизам је увелико преовладао у 

српској архитектури. Романтизам се гасио, а 
академизам повлачио. Тиме је будућност 

српског градитељства била одређена. Највећи 
број романтичара и академичара окренуо се 

архитектонском модернизму. То није учинио и 
Краснов. Остао је до краја веран својим идеал
има градитељства. И то је, можда, делимично 

утицало на неразумевање београдских модер

ниста према истористичкој архитектури Крас
новљевих стубова. 

Подигнути на десној обали Саве, у старом 
историјском језгру града, и стидљиво усађени 
у моlfВарно приобаље земунске стране, Крас

новљеви пилани одражавају симболику умет

ничког традиционализма , ко1а 1е данас веома 

актуелна. Саграђени у доба успона модерниз-
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ма, ЧИЈИ су заговорници такве творевине 

.сматрали градитељским анахронизмима, 

Красновљеви стубови симболишу отпор идеа

листичке, романтичарске епохе грађанске 
архитектуре надирућем модерном функци
онализму. Одражавајући уметнички укус тра

диционално оријентисане српске културне 
средине, која није одбијала утицаје из света, не 
одричући се притом сопственог идентитета, 
оформљеног на размеђи Византије и Запада , 
Красновљеви стубови су испунили ону истор
ијску сврху коју им је њихов градитељ наме
нио. 

Идеолошки аспект те сврхе садржан је у 
духу унитарне политике краља Александра. 
Симболика идеје југословенског јединства, 
погибијом главног донатора моста, остала је 
готово без значења. Политичке кризе и дезин

'Геrрациони процеси у Југославији, који су се 
распламсали након суверенове смрти, одра

зили су се и на даљу судбину Земунског моста, 
после маузолеја на Опленцу и дедињских . . . 
дворова, Једне од идеолошки наЈТИПИЧНИЈИХ 

градитељских задужбина династије Ка

рађорђевић. 
Уместо предвиђене, историјски и поли

тички заборављене симболике, мост је током 
следећих пет деценија преко својих пилона, 
задобио једно ново, актуелније значење. Пост
ао је обележје традиционалног усмерења ста
рог дела Београда, према оном другом, преко 
Саве, израслом на теоријама модерног урбан
изма. Јаз између та два различита идеолошка 
усмерења сликовито је назначен у препознат

љивим формама најупадљивијих грађевина 
·које доминирају Савском терасом и Ушhем 
(Калемегданска тврђава, Патријаршија, Саб
орна црква. пилони моста с једне стране. Музеј 
савремене уметности, ресторан и вишеспрат

ница у стаклу, с друге стране). Пошто су на
рушили историјску матрицу архитектуре у 

свом "визионарском" стремљењу у двадесет

први век, аутори Новог Београда су прекинули 

историјске и духовне споне са амбијентима 
старог Београда и Земуна. У остатку оног 

старијег. естетски вреднијег и срећније облик
ованог дела града, Красновљеви пил они имају 
важно место. Та стваралачка меморија роман
ско-византијског градитељског наслеђа, 

одражава позно буђење романтичарске реми
нисценције у имагинацији Николаја Краснова. 
Деценијама веран моделу академске класицис
тичке архитектуре, Краснов је на Земунском 
мосту остварио једну од последњих креација 
српског стила , као израза велике уметничке 

носталгије. 

У време када је разрађивао нацрте пилона 
Земунског моста, Красов је пројектовао два 
спомен-обележја, од којих је једно изведено. 

Спомен-чесма палим родољубима у Осло
бодилачким ратовима Србије 1912-1918. из
грађена је у виду обелиска, на главном 
градском тргу у Власотинцу (1931-1932), на 
платоу пресеченом пешачким стазама, испу

њеном зеленилом и цвећем.83 Попуг веhине 
спомен-обележја изведених у националном 

стилу током треће и четврте деценије, ова чес

ма поседује изразито архитектонску структу

ру, за разлику од споменика скулптуралног 

типа, карактеристичног за меморијалне 

грађевине од пре Првог светског рата. Спо
меник има широку базу са чесмом, приближно 
квадратне основе, са славинама на свакој стра

ни, високо витко стабло и скромну вишесег

ментну "капу" на врху, рашчлањену малим 
лучним нишама. Органски срасло са базом и 
тлом, стабло споменика, које се сужава ка 

врху, обогаћено је елементима неупадљиве, 

плитке декорације хералдичког и симбо
личког садржаја. 

Облик "капе" на врху споменика понавља 
типска решења са старијих, утилитарних 

грађевина у националном стилу (чесме, ка
пије, спомен-обележја). Композицију власоти
начког обелиска одликује складност плошних 
и пластично обрађених делова, ритам кон-
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кавни.х 11 конвексних површина. Хоризонтална 
и вертикална подела маса је уравнотежена. 
Академски монолитна. статична композиција, 
обогаћена ма~uтов11т1L\t "наЦ1юналним" деко
рат11вн11м мот11внма. плени достојанственом 
ненаметљ11вошћу изгледа, чиме у потпуности 

испуњава свечану меморијалну функцију. Иа
ко .ie већ на први поглед видљиво да је реч о де
лу вештог академ1fчара, грађевина 11ма у себи 
11 нешто романт11чарсю1 надахнуто, спонтано, 
органско. Ако се власотинач:ки споменик не 
~юже поредит11 с монументалн11м 11 репрезен

тативним српским меморијалним грађевинама 

међуратног доба (споменици за Зејтинлику, 
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\.1ачково~1 Камену. Зебрњаку 11 Виду). подиr-
11ут11м углавном на местнма чувен11х битака. он 

\ЮЖе да се пореди са сnомеющнма скромннх 

. t11менз11ја. 11зграђеним у центр1t~~а веt1их гра
tова 11 насеља. По виткој с11луеш .. 1акоlш и 1ед-
1юС1-авност11 изгледа. он нt:сумњиво спада ~ 

вреднија ОС1'Варсња те врсте наше меморијал 
нс архитектуре. у којем преовлаЬују спо~1снн-
1111 у виду обелиска 11m1 т1ра~шде (Ра\1на. 

Текија. Врање. Љ1рот. Нпшка Бања, Јаков11h . 
.Јагоднна). 

l Iека~а до~шнантан објекат) срцу града на 
Власин11. обелиск данас нема тај значај у ко
\1rюз1щиј11 трга, подређен дr1сnоз1щ11ји новопо
:~11rнут11х монументалних 11 масивних зграда са 
.~ругач11јом стилском обрадО\f. Постављена 
усред стнлског шарен11ла 11 неправилне днс

позицнјс трга. са nрешш1е 11спрекиданю1 сао
браhај 1111м трактовима на неравно:-.1 терен~. 
л<11вопнсна спо~1ен-чесш1 је усамљен прнмер 

арх11тектурс националног стнла. nр11лично 

11скљу11е11 11з амб1tјента. 
Го;щне 1933. настао је Красновљев неш

всден11 пројекат спо\1ен-обележр у !\tакедон
L'!l.ОМ сел)' Грбавч) .114 Према традицио.налноч 
стандарду. костурница је смештена у крипт11 
невелике rрађевнне. обтrковане у внд) обе

лнска. високе 4.85 метара. По општој арх11тек
тонској композицији, споменик је сличан оно~~ 
у Требулиlшма, али се разликује у распореду 
декорације. Фигуре двоrшш11х орлова овде су 
постављене на врх обел11ска. 11знад забатно 

завршеног стабла. Уыесто крста. у сред11ну 
стабла је уцртана силуета мача с ве~щеы. Овај 
споменик обл11кован је у духу традиције. са 
симетричном п хармоничном композицијом 
ыаса. Нацрт костурнице у Грбав чу представља 
још једно строго. типично академско архитек
тонско решење Њ1колаја Краснова. 

Између 1933. 11 1936. године на гробљу 
српских ратника на солунском Зејтинл11ку 11з
ведею1 су градитељски захв~:.rи у којима је 
учествовао Николај Краснов.х:> Према пројек-
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ту арх. Александра Васића 11 Краснова гробо
ви су у оквиру комплетног уређења и изградње 

гробља обележени 11стоветю1м мермерним 

надгробним споменицима у форми крста и 
распоређени у десет гробних парцела. са укуп
но 1440 појединаtrних гробова. На гробљу је са
грађена костурница према Васиhевом 
пројекту из 1926. године, који је накнадно 
разрадио Н. Краснов. У костурници се налази 
5580 касета с посмртюњ~ остацима страдалш: 
ратника. Сачувани нацртu уређења њеног ен
тер11јера из 1936. године, у Одељењу архитек
Т} ре Музеја науке 11 технике САНУ, показују 
да је Краснов декорацији објекта дао значајан 
прилог. Изр;щио је нацрте детаља архитектон

ске nластнке у ентернјеру. декорат11в1111 пре
сек куполе. нзвршио распоред икона над 

улазом и одредио облнк полијелеја. Краснов је 
утицао и на дефинитивни спољни изглед чау
Ю.1еја . дајуhи Вас11hевој "неовюант11јској" 
грађев11н11 изглед строге и затворене целине. 

Она је тнме изгубила нешто од првобитне ек
слрес1mност11. Витка, издужена контура спо
~1енпка на високој базн. замењена је здеnасто\1 
грађевином тешкпх пропорција са сведеном 
декорац11јо~1. Краснов је елимпнисао и скулп
туре на nр11лазн11м рампама и аркадю1м rpe~f

OBH\ta на странама подножја. 
Из швора сазнајемо да је 1934. г. Краснов 

учествовао на конК)lЈС)' за Бел11 двор на Дед1!
Њ). н:~мењен синовима краља А.1ександра.х6 

1 la конкурсу је победио арх. Александар 

Ђорђевиh. са радом у стилу енглеске неорене

сансе. Красновљев конкурснн нацрт, пријав
љен под шифром "Загреб·', није сачуван. 

Иеге године Краснов је извршио интер
венцију на прочељу соколског дома ,,Матица" 
у Београду, којег је l 929. године пројектовао 
арх. Мош1р Коруновић.!!7 Према сведочењу 
самог Коруновића , аутор портала на овом 
здању у српском стилу је био његов колега из 
Министарства грађевина Николај Краснов. 
Портал "Матице" је одлично уклопљен у це-

лину једноставно и монохромно обрађених 
фасадних површина. Сличан облик удубљеног 
портала Краснов је поновно 11 на костурннц11 

С.1. 12 11. " r·1c111111, 1111r1·<1л Со~11,1ског l!llM<t "~1ill1Щit .. у ь~11· 
rraнy. CHJШllO М11л;11t М1шшшно11111i . 

Г1g. 12 - N. Kra~nov. ponal М Sokol·s center c<1lled "Matica" i11 Bel
grude (photo Ь) Milan Mi\01·anov1c) 

на Виду. Данашња полихромна декорација . . 
портала настала Је у последњим 11нтервенцнЈа-

ма службе заштите споменика културе. Осим 
стубова Земунског моста и неколико спомен-
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обележја, портал соколског дома .,Матица" 
представља још једну Красновљеву креацију у 
српском стилу. 

У новембру 1935. године Краснов је постао 
trлан Сав~тодавног одбора Војног музеја у 
Беоrраду.!<8 Тај одбор се старао о набавци 
у\tетничких дела за потребе музеја. Николај 

Краснов је радио на унутрашњем уређењу 
музејске поставке. Дао је и предлоге за израду 
витрина. У тој установи су сачувани Краснов
љевн цртежи Београдске капнје у Петровара
динској тврђави, рађени у еклектичком 
неоренесансно-необарокном стилу. с рус-
11111но обрађеним партијама.119 Цртежи ве
личине 250 х 350 ~t\t настали су у јуну 1936. 
године (у техници акварел и мarniлo). 

Године 1937. настао је Красновљев про
јекат костурнице српских во~ика у Тирани. 
сачуван у Архиву Југославије. 1 За разлику од 
ран11ј11х спомен-обележја. у којима варира 
траЈЏщионални мотив једноставног надгроб
ног споменика без много декорације. Краснов 
јс костурmщу у Тнрани пројектовао с веhим 
кр~ат1rвнпм амбицијама. Овај објекат је треба
.10 да шш сепулкралнп и меморијални карак
тер, примерен значају места на којем се 
поднже. Замишљен је као једнокуполна гроб
љанска црква са уређен нм прилазом и функц11-
оналн11м ентеријером. На двочланом впсоком 
постамеНТ) почива пространо, споља мону

ментално обрађено приземље с репрезента
тнвним лучним порталом. надвишеним луне

ТО\1. Портал је фланкиран паровима кратких 
стубова са снажним, академски стилизованим 

капителима, украшен11.м симболима државно
патриотске садржине. Витко осмострана кубе, 
чији тамбур израста из двосливног крова, до
~шюrра над квадратним простором капеле. 

Као и већину својих радова у националном 
стилу, Краснов је костурницу у Тирани обли
ковяо на академски истористички начин. Ком
позиција филигрански украшених фасада је 
кубичног волумена, моделована без трага ро-
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мантичарске осећајности. Такво решење је ре
зултат дуготрајног еклектичког комбино
вања. срачунатог на достизање естетски про

вереног стандарда. Тако се поново догодило да 
инсистирање на упечатљивости п монументал

ности изгледа грађевине, одузме Краснову 
слободу фантазије у интерпретацији његових 
средњовековних градитељских узора. 

Током 1938. године Краснов је сачинио 
пројекат ловачке кућнце на краљевском има
њу у Петровч~tћу код Београда. који није реал
~вованУ1 

Свој плодни градитељски опус у Југо
славији (преко тр пд есет 11 пет до сада rtoJнaт1Lx 
остварења за седамнаест годпна). Краснов 1е 
крунисао једним великим објектом монумен
талне меморијалне архитектуре. Реч је о спо
мен-костурници на грчком острву Виду, 

последњем стаюшпу многобројних српскпх 
војника из Првог светсЈ..:ог рата. Пројекте ове 
костурнице Краснов је сачинио 1938. године, 
док је њено грађење завршено годину дана 
касн~е. То је последње дело Николаја Крас
нова. 2 

СпО\fен-костурннца на 81щу је меморнјал
на грађевина академски слојевито обтrкова
на. сједињена с медитсrанскиt.1 поднебљем и 
његовом градитељском трад1щ~QО:\I. У костур
ници су смештене кости 1232 српска војника у 
посебним металним сандуци:\ш. а 1532 су } 
врећама које су зазидане у бочне куле. Као и на 
Ловћену. овде је Краснов испољио изузетан 
смисао за усклађивање \1еморијалноr мону
мента с природн1тм амбијентом којн га ок
ружује. На Виду је Краснов створио дело које 
је, својом одмереном архитектонском ком
позицијом, органски срасло с острвским реље
фом и растињем. Главни део грађевине ч~fни 
волумен издужене правоугаоне основе са ка

пелом у центру и костурницама на бочним 
странама. Прочеље маузолеја састоји се од 
вишег улазног квадратноr поља са крстом на 

врху, и бочних, дугачких зидова, на 'Шјим кра-
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јевима се налазе ннске истурене кушще. Во
доравна структура фасаде наглашена је 

венцем централног забата изнад монументал

ног 1\онкавноr лучног портала. Традиц1юналн-

ом каменом конструкцијом рустичне фасаде. 
Краснов јс истакао надгробни, све,~ани карак
тер вечног пребивалишта хиљада српских ро

дољуба. 

с,. 13 - н Kri1CHl!ll. Cnщt..:H-K\IC'I YrHIЩ<I Hi1 Виду. Н~Тi1Љ nr11•1..:љ~. ю фото·1.:к..: РЗЗЗСК у 61.:огр;:!Јlу. 
~1 13 - N Kr.isnov. Memor1al Charnel-Housc at Vid. detail ol' lilcad~. collectюn of photographs ol'RepuЫic lns!itute !Ог Protection of Monument~ 

ofCulture. Be\grade 
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Монументалност костурнице на Внду 
произлази из складних односа њених делова и 

целине, пре него из оrромяих димензија иш1 
положаја у простору. Њена лепота зрачи из 
1шстих. неутралних фасадних површина, об
ра.ђен11х без сувишне декорације. Снажном 

габариту ураслом у тле даје лепоту декор 
л11шен нанвних обележја нац11онал-11атри
отске симболике. Костурница поцједнако од

ражава трагичну с1fмболику епике историјске 

епохе. колико и величину страдалннштва 

њеннх протагониста. Фотификацијска. вој-
1111чка компонента у изгледу грађевине утнсну

та је у слојеве њене тешке ка~1ене русn1ке. Уз 
поједина де.1а А. Васића, А. Дерока п М. Ко

руно.в11hа. ~ПО\1еник на Виду несумњнво ~пада 
у наррел11Ја остварења српске ме:-..10р11Јалне 

архнтектуре између два светска рата. 
Радеl.ш неуморно до сыртп. 8. децембра 

1939. ~·одине. Краснов се огледао на најраз
щ1ч1пијим задацима у домену монућ1енталне 11 

декоративне архитектуре, али у томе није 
пост11зао једнаке уметшРIКе резултате. Ипак, 
~~ало који српски архrпекттог времена је нмао 
тол11ко пр11лагодљивост11 на тако разл11чит1ш 

3адац11ма као руски академик Николај Крас
нов. По свестраtюСТ11 град11тсљског ангаж~ш

на Краснов 611 се у своч времену могао 
пюве:џпr1 i.:ДЈЈНО са ;Ј,рагншом Брашован
ом.' 3 УЈ \f11лут11на Борнсављевиhа. Светозара 
Јuвановнhа и Дамитри.ја М. Лека, Краснов је 
неср1њ11во најзначајнији представник академ
ског 11сторшма у нашој међуратној архитек
турн. 

Данас, на крају двадесетог столећа, морају 
се рев11днрати једностране критичке оцене о 
Красновљевој монументалној класицистичкој 
архитектури. Чини се, меlјутим. да се његов 

. . 
рад у српско-византијском стилу не може Јед-

нако вредновати. Красновљева "национално" 
обојена архитектура има формално академски 

карактер. па се не може посматрати одвојено 
од његових еклектичарских градитељских ос-
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тварења. Стога је Краснов. за разл пку од ПОЈе
диних стваралачки смелијнх руских 

архитеката у Србијп - Андросова, Лукомског 
11 Самојлова, остао донекле недоречен као 
стваралац. Сам је у себи потискивао властиту 
стваралачку имагинацију, пун ннх11бирајућег 

респекта према униформном академском при
ступу. прихватљ1mом за своје конзервативне 
наручиоце. Краснов је без дубљег надахнућа 
113 ршюще средњовековног наслеђа црпео 
11деје за пројектовање савремених грађевина. 
Изузев у обради пилона Земунског '<!Оста. 
Краснова је спутавала она јача. репродукт11вна 
страна његове у~1етн11чке л11чност11. трщно 

завнсна од поука анахроне акадежке граднте

љскс трад1щ11је деветнаестог века. За ра1л11ку 
од стваралаца који су допр1rnел1t аф11р~1ац11ј11 

националног "слога", Краснов је допринео ак
адемпзовању тог стила. његовом прнлаго

~авању строгим клас1щ11ст11чхим компо
зиц1юним системима. 

Неспреман да на крају каријере градите
љству по првн пут приђе без оптсреhења. 

Краснов је nроnустио прилику д.~ створи ор11r-
11налн11ја и вредю1ја де.1а. која би М}' да.'1а боље 
~1есто у 11сториј11 наше ri руске архитектуре. Да 
је унео внше \IЗШТе 11 СПОНПIНОСТll у СВОЈе rc- . 
алюац11је. био 611, извесно. рангиран као вр
хунски стваралац. А.'111 стар11 неп чар ес pa.111Jt.: 
држао с1п-урних град11тељсю1х образаца Та 
непрестана потреба за сигурношћу. која није 
допуштала било какав ризнк 11 експср11жнт с 

новим техничюш и ликовним дост11гнуh11ма. 
остала је главна црта Красновљевог градите
љског карактера. Ипак, овај конзервнт11вшr 
уметник препознатљив је по свом особеном 
ауторском рукопису. Као успели пр11мер11 ек
лектичке интерпретације историјсюfх стило

ва, његове грађевине су карактеристичне по 
с130јој формалној перфекцији и композицион-
ој чврстию1, као и по особитој филигранској 
обради фасадне декорације. Уз арх. Момира 
Коруновића. Краснов је ауторским третманом 
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хералдичке декорације на фасадама својих об
јеката обележио ч11таво међуратна раздобље 
београдске архитектуре.9~ Радећ.11 хонорарно 
за београдске фотографе (бојно црно-беле 
фотографије) . Краснов је допрннео развијању 
српско-руских уметннчких ве(? 11, у том до

мену. л11ков11ог стваралаштва. ~:> 

Будућа темељна обрада архивске, хеме
ротечке. ме.чоарске и друге грађе. показаће у 
право~~ светлу Красновљеву уметничку делат

ност у међуратној Југославији. У том богаточ. 
али несређеном материјалу, вероватно се кр11-

ју подаци о још понеком његовом делу. које је 
вредно пажње исторнчара архитектуре. 
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11<1 са саrщ1н1щима 113 1925. r.): /!.у: ж. Шкаламсrа. на11. Дt:ЛО. 
120. 

111 О томе 11шш1рннје u. у: А. Ka1111Jc1111h, PdJI арх1псктс.: 
М11.1ана М11н11hа у Бi1њ11 Ко1111љ<11111 (1!Ј2ЈЦ\12!1), у 

"C1raтc.:Гlljd ypfi!tНllЗЗl\ltjc.: 11 raзl!Ojil б<tЊСЮIХ 11 KЛl\MilТCKllX 
м~.:ста Југослав11Јс". Coк11riaн.;i 19%, 91 

11 Арх1111 Jyr1ic.1шmJc. ф11нн МГ. 1Љ1рка nлан111щ бр. 222. 
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11-5. 
14 О Ћ.м~.: оп11111rн11ј~.: 11. у: Љ Дуrк111111h-Ја1ш111h. Њ~:г1щ1 

11 Љ111hсн. Б1;оград 1971. IIO 2ћ!I: Ж Шкатшеrа. Аrх1п.:кта 

Њ1кола Кrасн1111." 113, 120· 121: Љ. Дalil1h. Руск11 ущ:тн1щ11 
С\iИrрюп11 у 811јном муз1.:ју. Бсогра11 IW6, 54-55; ~нщ1.:т11 1·~:х
н~1•1ку 1tокум~:нпщ11ју у Архиву СrЉ1јс (П С-4U) 11 11р1сжс у 
(Jt:OГfl~ICKOM 8ојНЩ1 МУ°ЈСЈУ 

1· Ж Шкмамсра. нан дсло.121 
lh С. См11рно11, Мон!lстыр1, С11. C:pria 11 Вакхн на рђиђ 

Боинђ, f\лю1. rupoд<1 Ск<1дrсt нf\ АлЉ111ији. З6ор1111к Руског 
Аrхс:оло111коr дру11m1а у КСХС 1, Б~:оrрад 1927, 120-121, 
124-127 

17 О ншt.: 11" А К1щ11ј1.:н11h. Пr11лог nроу11авању .. 
1Rl-1X2 (С<! стар11јом Л11т~.:ра·1уром): в. 11: Б. Вујщ111h. Б~.:оrрнд 

у nr1щ1лocn1 ." 1 !О. 
IX Б. Вуј111н11i. на11. 11сло. l IU. 
19 Ж. Шка.~ам1;rа. Аrх11п:кrа Њ1к1ш<1 Крнснш1." 

Ш-122. 
211 Ис1·11 , нан. 111.:ло, 122. 
21 lli!ll. ДСЛt•.121-123. 
12 О PdJIY Красн1111сt на укrа111авању маущл~:ја H<t Оллен· 

1\У 1>л11111rн11Ј~ 11. у: М Јо1111но1111h. Оnл1.:нш1. Топола 1%'9. 
ХЗ--229 

z.i Ист11, на11. д~.:ло, Xn. 
24 Нан.11сло. %-\/У. 
2.' ИС1·1). 217. 
26 Ипо. 21Х. 229. 
27 Кrнснш1љс11нацр1· 11ува се у Арх1111у Југославије, фон11 

МГ, Зli11(1Kd 11Лi:IHOll3, бr. 58: О 3J1Xll'l't:KTyr 11 '13'1<1HCKt: ГИ~1На
з11јс в;· А. Кад11јсш1h. Један вск тражсња". 95-%. 

~ А. Ка1111јсв11h. Њлож(!С русю1х архнт1.:к<1та." 294; тсх
н1111ку докум~.:нтщнју о грађењу палате 11. у Арх1111у Југо
сл<11111јс, фонд МГ. ф 131!6, 1390. 
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ZЧ Ж. Шкмам~:р<1, Арх11тскта Н11кощ1 Краснов ... 12-1. о 
arxиTCKTYJ'll \1111: П<t.13Те 11. у: Б. Н1:сторо1111h. Постакадсмt1ЈСIМ 
у 11rх1т.:ктур1t Бсоrра1111 ... 349--351!: 3. Мансш1h. Ју•11:rа111н.1: 
гrад111·1.:љп110." Vlll (са Hitlll:Дl:Hll~t ю11оr11ма \1:ј м1:~ура1 нс 
юн:внџ 111таш1с): С. Т11111сва. Кuшп<1Ј1на 111.:ла рус1шх ilf1· 
хнтската ... 302-303; А Ка11и1е1111h. Н11колаЈ Љ:чх1в1111 Krac· 
н1111". 274: Б. Byjo1mh, Бсогра11 у 111ю111лости 11 сщ1ашњост11 ... 
239--2411. 

.'ЧI О томе в. у: Ђ. С11к11м11h. ФаСС1дн11 скулптура у Бс.:о· 
грщ1у~ Бсогр~щ 1%5. 70--71: С. То111сва, нав. дt:ло, 303. 

"1 М. П11пш111h, Хсrмд11•11щ с1ш\11щ11 н<1 JitllНllМ здпњнмп 
Бс.:<1ГЈhсtда. Бсоrр~щ IW7, \Jl\--t)IJ. 

' Ж. Шкалащ:ра, нав. д~.:ло.125. 
~1 Ис1·11, ню1. дело. 
'4 м. Попониk. HHll. )lCЛ(), 99--IШ. 
'-' Б. Несп1~хшиk. нан. дело, 349--350. 
36 с. Тt1111с11а, Н<IП. ЈIСЩ1, 3111 
:t7 Ж. Шкаш~мсра. нав. дело.117. 125-l~ћ: о apxl1'lc1.·1yp11 

ове 11илате в. у: Б. Нсс1·ор11ннh, Постакадемюам ... 350: Б. Ву· 
јов11!;, Б1.:огрщ1 у r1р11111л11с111 11 CilJl<tШњocт11." 300-301: тех· 
н11 11ку 11окум.:н1·111111ју ·о н . ..:111щ грађењу 11. у Арх1111у 

Јутслаn11јс. фонн МГ, зfi11r1.11 пщжш1а rip. 44\1. 
111 Ж. Шкмнм~.:ра. нав. дело, 125. 
3ч Исп1. н1111. д1:ло. 
411 М. Попоr111k. Хt:рал111Ј11к11". IUJ--10.\. 
41 Ист. нав. дело. 
42 Ж. Шкаламсра. нав. м~:ст11. 
4Ј о ПIМ ПMCIT<tAl!I 11. у: 3. Мансш1k, Новија сr11ска 11[1· 

ХIПСктура". 18. 25: А. Кад1че1111h. Жтют 11 дело ur\lпскте 
дrип1111е Бra11101tdHii ( l!!I0-1%5). ГГБ XXXVll, Беогr<щ 199tl. 
II0-162 (Cil стар11јом д11тсrаrур<1м); Б. Вујш111h, Беш-рид у 
nрн111лост11 .. 241 242. 

44 3. Манс1111k. Нш111ја." IH: о 11стор11ј11 11 арх11п:ктур11 
палатс Мин11старС111а 111ума и rуд11. пuљonr1шpi:11c 11 нона 11. у: 
Д. М Леко, Н1111а зграда М11н11старсrnа п11љ11пrивре11с 111111да 

11 М11н11сrарст11а 111ума 11 руд1111ка, Техн11чк11 л11с1· IЗ.14, 
Зarpcfi 1926, 1\13--202; Аноющ Велика зграда М11нис1арсп1а 
111ума 11 пољопривреде G11h1: пrюва nо•1сткщ1 идућ~: rод11нс, 
Пrа1щС1 !\. 11. 19211; Аноюш. Пмата М11н11стаrс111а шума 11 ру· 
на. Време S. \Ј. 192!1: Б. HcC1·11ix11111h, нан нс:ю, 350-352: 3. 
Манениli, Ју111:ра111њс rрщt11тс.ъспю". Vll-Vlll, Ж Шкалам· 
i:pa. Арх11н:кта Њ1к11ла Краснов ... 120, 12n-127; С. То1111:11а. 
Капипшю1 оr~јект11 ". 303--304; А Кщ1иЈе1шh, Н11колај Љ:1rо· 
1111•1 Краснон ... 274: Б. By1111111h. нав. 11спо, 240-2-Н: u. 11 тех· 
н11 1 1ку 11окуч1:нrа1111ју у Аrх1шу ЈуГ<\С.о1а1111ј1;. фон11 
М11н11сп1rсп~а грађ.:в1шС1, ф 1113. 

45 О томе 01111111рн11јс 11. у· З. Мансннk, Ју•н.:рашњс.: гrа-
111псљст1ю." Vll-Vlll . 

.ј() Ист. на11.111.:.10. 
47 О проrrаму фасаннс.: скулптуре от1111rючс 11: Ж. 

Шкмамсrа. нав. нслu, 127; 11. 11: Ћ. Оtк1ш11h, Фасаднu с~улn· 
туrа ~Б~.:огр~щу." 70-71. 

М. Љюшшh, на11. д~:ло. 1Ш-IО2. 
49 Б. НсС'юрош1h. Пост<1кансм~ш1м у арх1п1.:ктурн Бщ1-

града". 351-352. 
.•;о Ж. Шкалаш:rа, нав. Ј\t:Ло. 
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зu11р1>11 f1,1<1H1ll!il fir. 3:\5. 

' 2 О с1111~1сн-оr~.:лсжјlШd А. Љ:рока 11.: 3. М<1.н1.:1111h, д"". 
1щ1н;џ1р Дi.;r(•l\11. Вс.111кd H1tfГ<11\a ар\11т1.:1п·ур.: САС-а Бс11-
rрщ1 1Ч'Јl З Ј1>11dН11внh , д,,с~;санпар Дср11к11. Б1:1•r1ыд IWI. 
71Ј..1{5,,А Кщ111ј1:1Ј11h.Јч1<1н нск 1µажсн.а ... 1~4-1~5. llJ<J-2!XI. 

,, о tl(ЩJICl\ђ'f!ll IIO'Юp11111Тi:t "Ман.еж" (Ki!CHllJC ЈДП ) 
н1щс111. Ан11ю111. 1 !011<1 JГp<l/l<t Мdн.сж11 спољЈ јс 111111р1111:1н~, 
П11т1п1к<1 1~ 7 192Х: Ан11нш1. Мин.сж Jlit Љ1 Љ111 донр· 
1111:11 11..:к1t 11р111: npo:11:h111.: нан~;, Врсщ: 2ћ. 3. IЧ2Х: Анон1щ 
м~њ"11- ес J(1111p111itlld. Вр..:~11.; 9 ~. 192!!: Ан~1н11м, За трн НСЈl\:ЉС 
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Ж. Шк<1дdч.:r<1. наn. 'tt.:лo. l2K 
'1 0 llC'll•pHJll 11 np1щofi1t1Hoj arx111.:Kl)J1ll Дrжatlllt>Г 
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~г Ж Шк<1ла11сrа. н<111. дсло, 128. 
1
•: Б Trпi.:111111h. наu.11сл11.102. 
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'i111illl. r Lllllll11rc. А СО!\Щ~ hisll>ry. London 1985. 
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Б Нсс1орщ111h. на11. 111:ло, 3.tl); Ж. Шкаламсра. Архитекти Нн
щ1а Крас11011." 121!; Б. Byjo1111h. нао. дс.:ло, 211-213. 

"9 Арх1111 Југос"1i111ијс. фонд МГ. ф 1 llJ/'i. ф 1 !07; н. 11. Ж 
Шкit..1<1111:ра. н~111. лс.10. 128: М. Пono1111h. Хс.:rалm1•111.и c11,1f•(I· 
л11". НЈ6.-Ш7 

711 М Поп11т1ћ. нно.дс.:.~о. ll17-11)1). 
71 д Кщ111јс.:1тh. Пр11.1ог проучавоЊ}". 1112 (са стdр1ф1м 

т11ч2е11уrом). 
72 Б. М1ш11h. Архtпсктурu ;1r1<щсс~;т11г н11јск~ у Црној 
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т~ А KttJiltJl:ltlth, на11. Ј11:Ј111. 1112, 1Х4 (с<1 стпр111ш1 шпс.:ри· 
т1·110~1). . 71 

· М Ђурђ1.:щ1h, Пстаr н Бранщ Kpc111h. Бl·11грщ1 1\1\111. 
42-+1. 6Х. 

1~ о ш11щ nр1111жпща в.: К . В . 1 111К11ф11rо11 , нав . 11.:.10 ... 
4111 !~ Арх1шЈуг11с.1а1111ј.: фl•HJt МГ. ф 14'.lli. 

· В1щ1:т1t ofi1iчнy )IOKptcHT<Н\llJY 11 nр111скто11ан.у 11 
юградн.11 моста у Арх1111у Југос.1<11111јс. фонд МГ ф t~ti 12511. 
11 ·1l111ri;y план1111а fip. 6111, 67n. 6\JI. 7h!J; n. 11: Ђ. Љmpt:111th. 
Њ:к11тю1 залажшы1 11 .1юсТ111111\t<Ј 1(<1Д нас, ) ~Lc 11щ•11ш npc· 
г111:11 1, Бс11rран 1939, 'Zl-23: У PaJ•1e11tth. KoЊdHIЩll ·1а 1111С1 
Кра.ъи Ал.:ксэнлра 1 у Бс.:огр;щу lc}\dH Hc11ЗB!:Дt.:Hlt nrojc.:i;:п 
Њ1ана Мс11про1шhа. ГГБ XXX1V БФград 1%'7 209-~!!: А. 
Ka11111i.:1111h. Пр11л11г проу•1аnању д~.1а 11рх~11..:к1" Н~11шлс 
Кr11сно11а у ЈуГ\~сла1111ј11." lx+-1~1(ci.!11Љ111н1щ cr111ct.:11\t 1-.:~.:
с1п11а 11 ·1 11~.:ђур<1тнс дн1;11н1: 11tт<1\1пс), Ист, Нстоr111а 11 ,1р 
\111c1rrypi1 З~:мунског мос1;; Крм.u А:1.:;;сш111ра 1 
Каrађ11рђ1:1111hа. ПИНУС Зап11с11 4, Бс!1грi.!д 1Ч'Љ. 7-1\1: М. 
Љ1п1т11h. Xi.:raл1t11•ш1." 115-11Н. 

77 Г1111щсну l(ОНС'груЮЏIЈУ 1111ссhсг \\llC'lil пr1111з111:11а ЈС llC· 

мп11ка ф11рш1 "Gut~l10ni11111gshull~". Шеф 1·1:хюl'1ког fi11r11п н<1 
гра1111.1111111'у Љt•I ј..: llHЖ Мнјат Тр0ј<IН111111ћ К<tм~.:ну 11fipa11y 
1111,1\!На 11звс.1" ЈС ащ1111наrс1(11 11ру111п11• .Јо111а111ща" 11нж 
Бор111t11Ја Р;щенк111111hа (1 Р1к111h, Гrпд1п.:.1. 11rl(11,· С111:111г 
M<tp!o:it, Ф.111г11с111н 5. Бi:tirpait 1\1\17, ::!1'15). Иu1;11 пр1~м..:н<1 
,1ilH 11itH\IГ Cltc1·.:\ta. l\\ljll ynoтnyН.<tlld Гlll"J}lt;H) \оr11З11НТС1:1Н) 

i.:oнc1-pyi.:1(11jy llPYMCl\!IГ npi:лaз<t у 11ДН1~су Hd тaJ\dlllЉI: t:H()I 111· 

СК!.' M!.''l'O]IC гради.~.; ниј~; 1\Лlt 11I01(1,1(1 illldHГdpJIHO, l!Lh ун.:1'!1.11\\(1) 
Кt1ю1:р11алшно рс1111:њ1:. може с.: pch11 аа ЈС.: к11нсгrукн111а зс
мунск1>r \IОСТЗ у H<IJLllЩ с;коншlСl\11 СКЈ1<11\Н11\1 Лpllдltl(i!\IИ 

11r..:11ста1~ља.1а '!Нil'li!JЗH, юtnошто <1нахрuн n1111yx11<r1-. У11rк1>е 
111:п11ду11арност11 у арх11т~.:ктонск111 11 лм1сп111н11ј 11Г>r•щ11 "'')1.:· 
д11н11х 1џ:т111а. мост ес !tобро ук.попио у с111лс1ш 111црот1к i!M· 

б11ЈСН'f nr~стоющс, /tају!ш yn..:•ШЉlll!tl 11 Cll<:'li!HP 06с.1с11-ј~ 
Њ<.:Hlt\I нюур<.1.11<1 Cil "панонске стrанс". Ст1•111у <Щену ll'JH1.:i1 )1. 

10111 1\139. г . наш најкщшстснтн1ч11 с1ру•11ы1к 'Јо конс1рук
п111н.: с11сгемс, llHЖ. Ђорђе.: Љ1Зарс1111h; "Мост у Б~:ограду nrc.:-
1\tl Ci!Bt: угланно~t спид<~ у групу "нару•1сннх". Кам~:ни }(<.:о 
рађен јс.: ко11 нас, d рс111сњс комун11ка11111.: к1111 c1-yfio11и ЈС 1111· 
fip11. i:l.111 }IО6рон<1ч1:рно JtЭlli!ЊC Hi!lllllX М\1Т11Вil Ki!Mt:HllМ c1-yr10· 
lllШd Hil'llll!IJIЩ jt.: Н<.:СКЛ<!ЈI нзм~:Ьу Ml)l(c;pн11x ЛltHllJClo:llX 
..:лeм.:Hill'il Л<IH'li:IH\IГ Cl1C'l\:Mil 11 Ult3ИHПljCKllX "1Юл11к" ..:лс~\\;· 
н;~т~ K!IHC'l'J1)ЩltJtt 11на•11.: 11ш1 с111. 1111л11~;~ Cl\,1dJIHl1\ 
'l!.''1\t'IНll\ Лi!H'li!НllX CHC'f"l.~lil с;11р1шског 1 ltlli:I, не111н1 TCЖlt\ "' ' 
,щcpll'ltШX. У C1t.1y..:Tll граДil \IU<1j \\\>СТ )loПrlllll>Clt \IH\IГ\I Jlil 
Бuоrр<1д 1t1>611Jt: юrлсп модерн~: 11арt•ш11. Нсм<1111111 1111 nсдс.:сс·1· 
rо1111н<1 када ji: силуета Београда бнт1 нрло CЛll'IНll са 11р11Ј<.:Н· 

253 



:tP А.1ЕКС"АНДАР КАЛИЈЕВИЋ 

тё!Лш~м 11rш111нщ1јск11м гr~щом. Каr•юч чунају гра11сю1 'Јн
Ј1111ш 11 С<1Сюrна 11r1;11<1, <t употпуњују ra_ као доказ Н<tnrс.:тки, 
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\VORK OF NIКOLAI КRASNOV !N MINISTRY OF ClVlL ENGINEERlNG OF ТНЕ КINGDOM OF 

SERBS, CROATS AND SLOVENESfYUGOSLAVIA lN BELGRADE FROM 1922 ТО 1939 

Aleksandaг Kadijevic 

Among many Russian archi1ects-emigrants. \111о а1 tlie end оГ 
th~ seco11d алd lhe Ьeginning ol' lhe th1rd decadc 01· 11ie 20th century 
cn111e ш tћс K1ngdom of tће Serbs. Croats апd Slovencs, Nikolai 
Petrovie Krasnov incontestaЬly lcll thc de.:pcst ~гасе i11 Scrbш11 arch1-
l•'Clure lligh repulalion in architcc1ural branch he 1von 1l1a11ks to l1is 
Ьeing com~tant in тал) things, ~xperiencc and ine\haust1Ыc \1ork-
111g eпergy l 11 the 1h1rd decade. arnoпg Russian and lюme master
builders tl1is ,,academiciai1 01· architecturc:" had not. so ю say, апу real 
competitor. 1 k 1mpresscd а strong seal о!' h1s 01vn archilectural aes
thetic~ ш m:шу Yugosla\ tO\IПS. Being rclшbk апd ellicie11t. Krasno' 
щ;сd !О 1uk.111pon hiшsclf 1l1e completio11or11ntinisl1cd buildi11gs. con
~tructmg b111ldi11gs !'ог the necd of the Yugoslav state eve11 oulside l1er 
11\1rd.:i>. Лltlюugh he rcacl1L-d 111is cш1n1ry as а rвan lifiy eigl1t years 
,1ld. h1s late. Ctnigrant period Of СГеЗ(IОП hc Гulfilled \Vltli signiJiCПЛI 
act:11mpl1shments. lltanks 10 111di1·1dual researchcrs, his 1\·or~ i11 111ter
''11r Vugoslavia has partly ~еп studicd. 111е material conccming his 
11·ork llas muinly Ьее11 prcserved in 1ће Archives оГ Yugoslavia, Лг-

254 

cl1iv.:s оГ SerЬia and the colkctio11 01· rlans in the Departmcn1 of Лr
cl1itec1ure of tl1e Muscum of Sc1cnce алd Techn1que оГ the SerЬiaп 
Academy Љr Scieпces and Arts. 

During ~eveпteen years 01· !Crtile 1vork spe111 i11 Vug,1slav13 
( 1922-1939). N. t> Кrаsпџ' proJet:led and built u lurgc пum~r 01· pub
lic structures for varioi1s p11rposб govem111cn1 admшistraнvc build
i11g:., n1onumc111s, memorial ~harnel-l10uses, tral)ic and 01llcr 
u1ilitarian struc1ui·es. lle also penicipaled i111!1e interior агrалgеrвел1s 
оГ the National ЛssemЬly a11d Сош1 in Belgrade, as "ell as 1l1e Mau
sokuni Гог tће memЬers of the royal Karadordevit D) nasty at Oplen
ac. Among 11is mапу moлumcпtal buildi11gs. \lt: shot1ld single out the 
Ministry 01· Fina11ces. Forests a11d M111es, Agricul1urc апd Watcrs i11 
Nema11j111a Strect. 1he Sta1e Arch1ves апd 1!1е pylo11s ofZemtrn Bridge 
iл Belgrade. lhe palace о!' the Ва11 in Сещје and the memor1al char
JКl-house on Vid island 

\Vorkшg dilige111ly up to his deatli 011 DcccmЬer 8. 1939 Kras
nov 1ook part in mos1 varied lasks iп Ње spl1crc of 111011шnen1al a11d 



РАД НИКОЛАЈА КРАСНОВА У МИНИСТАРСТВУ ГРАЂЕВИНА КРАЉЕВИНЕ СХС ЈУГОСЛАВИЈЕ". 

decorative arcl1itectt1re bt1t i11 tl1esc tasks ile did 11ot геасl1 eq11al a11istic 
resнlt~. l lo1vcver. not ma11y SerЬian aгcilitects 01· tl1cse times l1ad st1cl1 
а11 adaptaЬlity i11 so vaгied bгa11cl1es as tl1e Russia11 acade111icia11 Ni
kolai Kras11ov l1ad. Accoгdi11g to tl1e u11iversality оГ buildi11g eпgage
rпent Kras11ov might Ье. iп his time. compaгed only 1vith Dragisa 
Brasova11. Togetheг 1vith М iltrtiп Boгisavljcvic. Svetozaг Jovanovic 
a11d Dirnitrije М. l,cko. Kгasnov is i11duspt11aЫy 11Је 1110s1 irпpoгtant 
repгesen1a11ve оГ academic hisrorism in оuг i11ter1vaг architectuгe. 

·1oda) а1 1he e11d 01· 1l1e 20111 cc111ury one-sidcd critical judige
meпts of' Kгas1101•s mo1111111c11tal classicistic aгcl1itectшe 1пust Ье гc
vised. lt seems. l101VC\'CГ. that his 1voгk iп Seгblan-Byzaпtinc style 
са111Ю1 Ье valued eqtially. Krasnov's "natioпally" coloгed aгchi1ec111re 
has Љrmall) academic сhагасtег. so it caпnot Ьс considercd ара11 rгom 
hrs eclectlc b11ildi11g acl1ic1e111e111s. Кгаsноv is tlleгe!Ore. 1111\ike otћer 
111d11 id1ral cгeatively 111ore co11rageous R11ssia11 aгcl1itects i11 SегЬiа -
Лrкlros,)v. Luko1пski а11Ј Sa111oilov - гemain~d some1vliat ш1s.1id as а 
.СГ<.:аtог 1 k герГСS$Сd 111 l1i111selt' l1iS ()\Vll CГealiVe i111agi11atio11. Љll ot' 
111ћiЬi1ive rcspects tu1vards 1111il'oп11 academic approach ассерtаЫс Гог 
liis co11щ\ativc 01·dcгs. WitlюL11 dеерег i11spira1io11 Kгas110v gatlie1·ed 
1dea:. lor p1·0Jec1ing conteniporary buildi11gs l'ro111tlie1reasL1ry oГmedi
cval inl1eгi1ance. \Vitl1 cxcep1io11 of'the pylo11s ot'Ze111u11 Bгidge. Kras-
1ю1 щ1s prevented Ьу tliat stronger. rep1·od11ciЫe side о!' liis a11ist1c 
pers1>nality, реппа11е111\у depa11di11g 011 the 1eacl1i11g ot' шiacliro11ic aca
demic bt1ilding tradi1ion 01· tЈн: l 9tli century. U11like tlн: щаtогs 1vl10 
co1шibu1ed 10 tl1e affir111ation ol'tl1e 11atio1ial "s1yle". Kras11ov co11tгib
L1ted to the acade111izi11g 01· tl1is style. its adap1i11g to stгic1 classicistic 
co111positio11 syste111s. 

At tl1e end ot' his сагеег he 1vas 1101 ргерагеd Гог tl1e lirst time ю 
approacl1 агсlЈi1есшге 1vitl10t11 апу bнrden, so Krasпov missed 1he op
po1111nity to create 111оге origi11al ar1d valuaЫe 1voгks 1vhicli 1vould al
lot l1i111 а l1igl1cr ra11~ i11 tl1e liist0ry ot' ош апd R11ssian architcctuгe. 11· 
he llad brough1 1поге imaginatio11 ar1d spontaneity in liis cгeations, he 
1vould liave Ьее11. Гог sure. ranged as the top сгеаtог. Ho11'ever, tl1e old 
mas1er-buildeг ratlier adliered to reliaЫe building t'orms. Tl1is consU\111 
11eed Гог sarety, 1vhich did поt allow 1vliatever risk a11d ехреп111е111 
1vitl1 11е111 tecћnical and graphic ach1eve111ents. гe111ai11ed а disti11-
g11isl1ed trait ol' Kгasnov's building cl1aracteг. Ho1vever. this coнscrva
tive 111aster is гесоgпizаЫе Љr his distiнguished authoг's арргоасh. As 
successt'ul exa111ples оГ the eclectic шtepretation оГ hisюгic styles. his 
buildings аге characteristic оГ theiг Љr111al perli:ctio11 апd stre11g1h ol' 
co111positio11, as 1vell as lor particular liligree worki11g ot' fa~ade deco
гations. As 11·ell as Лrch. Momiг Когшюviс. Kгasnov 111arked 1vitl1 au
tlюr's 1rea1me11t ot'ћeraldic decora1ioп 011 Гa~ades oГhis bLtildi11gs 1'1е 

11 lюlc i11tе1Ћ-аг регюd 111 Belgгade arcl1i1ectшe. 111 l1is pan·ti111e. 1>огk 
Гог Bclgradc рћоtоgгарћегs (l1e colored Ыack-1vhite photograpl1s) 
Кга.~1101 also co11trib11ted ю the development ofSeгbia11-RLtssia11 artis-
1 ic liпks i111l1is bгar1cl1 01· gгapliic cгea1ive 1voгk . 

l\rttrгe detaikd sшdy ot' aгcl1i1e:.. collectioпs 01· 11C"-Spapers. 
111c111oirs a11d оlћег 111ateгial 1vill sl101\ i111ће ргорег ligl11 Kгas11ov·s aг-
11stic activity in inieГ1var Y11goslavia. l11 l1is гicli. but still 1101 coniplete
ly gatћered and arrangcd 111ateгial. tl1eгe аге ргоЬаЫу l1idde11 data о!' 
sо1пе isolated 1voгk. 1vhicl1 is 1voгtl1y or atlention or tlie lнstoгians ol 
architcctшe. 
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