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ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ ЖИВОТА И ДЕЛА АРХИТЕКТЕ 

ПЕТР А ДИМИТРИЈЕВИЧА АНАГНОСТИЈА 

Сећања појединих стваралаца драго

цени 1.;,у извори у изучавању њиховог 

живота и рада. Она, по правилу, садрже 

податке који се не могу наћи у уобичаје

ним историографским забелешкама. 

Вредност ове врсте извора још је веhа 

када су подаци о ауторима непотпуни и 
. . 

штури, као што Је случај са руским архи-

тектима који су емигрирали у Србију. 

Петар Анагности је оставио за собом 

Сећања на основу којих са сигурношћу 

можемо реконструисати његов животни 

пут. 1 За разлику од неких других, нама 

познатих бележака овог типа,2 у Анаr

ностијевим Сеhањилtа не налазимо до

вољно релевантних података у вези са 

оним што нас у овом тренутку највише 

занима, а то је његов стручни рад. Он је 

само у назнакама сажет у оквиру био

графских података, најчешће у виду на

брајања оног што је урађено, па чак и та

да непотпуно. Изостали су било какви 

ближи подаци који се односе на пројек

тантску активност, на услове под којима 

1 Анагности П., Сеhања, у Руси без Русије. Срйски 
руси, Београд 1994, 302-320. 

2 На пример Се/~ања Бранка Крстиhа, угледног 

се она одвијала или на догађаје који су је 

пратили. Остали смо ускраћени и за по

датке који би нам помогли приликом 

расветљавања веома важног и истовре

мено врло деликатног питања Анагнос

тијевог доприноса у пројектима у којима 

је само сарађивао, или у онима које је ра

дио заједно са другим архитектима.3 

Ипак, та Сећања чине полазну основу у 

изучавању Анагностијевог доприноса 

развоју српске архитектуре у периоду 

између два светска рата. 

До данас, личност Петра Анагнос

тија није била предмет посебних истори

ографских истраживања. У текстовима 

општег карактера, у којима се говори о 

доприносу руских емиграната српској 

архитектури, његово име се ретко по

миње. 

Петар Анагности је рођен 26. маја 
1909. године у Одеси (Русија), од оца Ди
митрија и мајке Неониле, рођене 

Ш чукин. У Одеси је завршио и два разре

да гимназије. Из родног града су му оста-

српског градитеља у периоду између два светска 

рата. 

3 Ови пројекти чине знатан део Анагностијевог 
укупног стваралаштва. 
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ла сећања на револуцију 1918. године, а 
већ 1919, заједно са оцем, мајком и бра
том, емигрирао је преко Цариграда, Со

луна и Врања за Београд. Из списка и 

адреса руских архитеката у Југославији, 

који је сачинио архитект Јеремејев, саз

најемо да је Анагности у Београду ста-

Сл. 1. Конкурсни пројекат за зграду 
Мияистарства просвете у Београду 

Fig. 1 Competition entry for the building 
ofthe Ministry ofEducation in Belgrade 

новао у улици Краљице Марије бр. 33. 
Осим ове адресе, у пријави пребива

лишта која се чува у Историјском архиву 

града Београда помињу се и улице: 

Сењанина Иве бр. 14, Краља Алексан
дра бр. 114, Нишка бр. 6, Далматинска 
бр. 66 и Нова Сазонова бр. 45. По свему 
судећи, породица Анагности се добро 

снашла у новој средини- Петров отац је 

прво постао службеник, а затим и шеф 

београдске општине. Анагности је 1926. 
године матурирао у Првој руско-српској 

гимназији, која се налазила у згради куће 

4 Изложба студената архитектуре, ПолиШика, 

фебруар 1931. 
5 Борисављевиh М. , Импресије са изложбе студе
ната архитектуре, Прав9а, 20. 111931, 3. 

6 Аяагностијев пројекат за поменути бањски хо
тел није сачуван, па не можемо проверити Бори

сављевиhев суд о њему. 
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Цветка Рајевића (данас Педагошки му

зеј). Током школовања, Петар је носио 

руску ђачку униформу са ознаком Друге 

гимназије у Одеси. Исте године је уписао 

Архитектонски одсек Техничког факул

тета у Београду, где се упознао са бу

дућом супругом Катарином Фомином. 
Још на студијама исказао је посебно ин

тересовање и изванредне резултате на 

предмету нацртна геометрија, па је већ 

на другој години водио групу студената 

као асистент-демонстратор. За све вре

ме студија био је активан у Соколу 1 и у 
хору "Обилић". Дипломски рад је одбра

нио септембра 1930. године са средњом 
оценом 9,14, а већ наредне његови радо
ви су изложени на изложби студената 

архитектуре. У тексту у Политици4 наво

ди се да се међу учесницима нарочито ис

тиче Петар Анагности својим радовима 

"са веома развијеним смислом за перс

пективу" . 

Мање наклоњен Анагностију био је 

Милутин Борисављевић, истакнути срп

ски архитект, критичар и естетичар 

архитектуре у периоду између два свет

ска рата. У тексту посвећеном изложби 

студената архитектуре/ Борисављевић 

за његове радове каже да "одају пре та

лентованог сликара. Његов пројекат 

бањског хотела нема довољно хармо

није у повезаности делова и целине, от

вори су премали" .6 После завршетка во

јног рока у Карловцу,7 изабран је за асис

тента волонтера 1933. године, две године 
касније за асистента приправника, а 

7 Војни рок је служио одмах после дипломирања, 
1930-31. године , да би веh наредне године постао 

резервни инжењерски потпоручник, а 1936. по
ручник. После многих активирања, 1939-1940. 
пријавио се на капетански курс и 1940. је уна
пређен у чин капетаяа 11 класе. 
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1937. за асистента осме групе. Исте годи
не постао је овлашћени архитекта, о 

чему сведочи документ који се чува у Ис

торијском архиву града Београда. После 

положеног државног испита у Минис

тарству грађевина за овлашћеног архи

текту и одбрањеног асистентског рада 

из перспективе, код професора Јураја 

Божичевића у Загребу,R унапређен је у 

асистента седме групе 1940. године. 
Изразит таленат за цртање Анаг

ности је испољио још на самом почетку 
студија . Неки од његових радова из тог 

периода изложени су у кабинету за на

цртну геометрију и перспективу на 

Архитектонском факултету у Београ

ду.9 Као студент, радио је и заглавља зва

ничних писама Ректората и нацрт дипло

ме Техничког факултета. За време сту

дија започела је и његова плодна са
радња са Богданом Несторовићем, тада 

доцентом Архитектонског факултета. 

Први цртежи које је Анагности израдио 

за њега биле су две перспективе за кон

курс за Вардарску бановину 1930. годи
не. По повратку из војске 1931, Анагнос
ти је ангажован у бироу Богдана Несто

ровића, у којем ће остати све до 1935. го
дине. У том периоду сарађује на пројек

товању и изградњи Несторовићевих 

значајних пројеката. Израђује детаље за 

зграду Народне банке у Скопљу, затим 

скице, планове и детаље палате Занат

ског дома (данас зграда Радио Београ
да), над чијим зидањем је вршио и над
зор: 

к Био је обичај да обавезни, тзв. државни испит 
асистенти из Београда и Суботице полажу у За

гребу, а асистенти из Загреба и Љубљане у Бео

граду. 

~ Лист Сенчење, из чувене Милерове књиге коју је 
решио изофотама , тј. нијансама сенки, из 1927. 
године, као и модел за продор облица, који је из

радио за кабинет за нацртну геометрију. 

Сл. 2. Зграда у Зориној улици 
(Ивана Милутиновића) у Београду 

Fig. 2 The lюuse in Zorina Street 
(lvana Milutinovica) in Belgrade 

У Анагностијевој заоставштини, 

која се налази у Одељењу архитектуре 

Музеја науке и технике10 (у даљем тексту 

МНТ) , сачуване су скице фасаде Занат

ског дома и цртежи детаља. Као што је 

случај и са осталим пројектима на који

ма је сарађивао, не можемо са потпуном 

сигурношћу утврдити Анагностијев удео 

у њему. Међутим, можемо претпостави

ти да је у пројектовању целине био ан

гажован само за цртање, док му је разра

да детаља била препуштена у далеко 

већој мери. Сарађивао је и на Нестора-

10 Захваљујуhи професору Архитектонског фа
култета у Београду Ненаду Грујиhу, део . заос

тавштине Петра Анагностија који се налазио у 

кабинету за нацртну геометрију и перспективу 
поклоњен је Одељењу архитектуре Музеја нау

ке и технике. 
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Сл. 3. Скица зграде на имању 
господина Војина Савчића у 

У лици краљице Наталије 

(Народног фронта) у Београду 

Fig. З Sketch for а house on the 
estate ofVojin Sav6c iл the Queen 
Natalija Street (Narodnog fronta) in 

Bclgrade 

вићевој згради М. Стоиљковића, која је 

била позната под називом "Седам Шва

ба". Оригинални Анагностијев цртеж 

овог пројекта чува се у Одељењу архи

тектуре МНТ. Према натпису који се на 

њему налази, он га је користио прили

ком израде свог асистентског рада. 

Анагности је цртао перспективе за све 

важније Несторовиhеве конкурсе: При

зад, Београдску задругу, Храм Св. Саве, 

који ј.е Несторовић пројектовао заједно 

са Александром Дероком. У Одељењу 

архитектуре МНТ чувају се његови цр-

11 Један део оригиналних скица Светосавског хра

ма припада Анагностијевој заоставштини, а 

други заоставштини Богдана Несторовића, коју 

је Одељењу архитектуре МНТ поклонила гос

пођа Мара Несторовић-Цакић. 
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тежи Призада и Београдске задруге 

објављени у дневној штампи, као и скице 

Светосавског храма у оригиналној вер

зији.11 Огромна Анагностијева перспек

тивна скица за Храм Св. Саве и данас 

стоји урамљена на зиду кабинета за на

цртну геометрију и перспективу на 

Архитектонском факултету у Београду. 

Фотографија овог цртежа налази се у 

Одељењу архитектуре МНТ, каширана 

на хамеру, са натписом да је пројекат ко

ришћен код израде Анагностијевог асис

тентског рада 1937. године. У истом му
зеју се чува и његов цртеж Несторо

виhевог конкурсног пројекта за зграду 

Министарства просвете (сл. 1), у духу 
касног модернизма. Анагности га у сво

јим Сеhањи.ма не помиње. 

Да цртачки таленат Петра Анагнос

тија није запазио само Богдан Несторо

вић, доказује чињеница да су га убрзо 

као сарадника на својим пројектима ан

гажовали и Александар Дероко и Петар 

Бајаловиh. 

Александар Дероко је ангажовао 

Анагностија за цртање перспектива, на

рочито кад су у питању биле "обле купо

ле", као на црквама у Краљеву и у Спли
ту.12 Заједно са Александром Дероком, 

Анагности је пројектовао и Интернат за 

студенте Православног богословског 

факултета у Београду 1936. године. 
Пројекат и технички опис ове зграде 

чувају се у Историјском архиву града 

Београда. У својим Сеhањима он наводи 

да је на овом објекту био ангажован за 

планове, статистички рачун, детаље и 

надзор. У Одељењу архитектуре МНТ 

12 Фотографије ових пројеката, које Анагности 
помиње у својим Сећањима, налазе се у 

Одељењу архитектуре МНТ. 
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налази се неизведена варијанта овог 

пројекта, на локацији код Правног фа

култета, која се у потпуности разликује 

од изведеног пројекта. Овај цртеж из

гледа и ситуације, изведен оловком на 

хамеру, носи потпис Петра Анагностија 

као овлашћеног архитекта и асистента 

Универзитета. Осим тога, потписан је и 

професор Петар Бајаловић, који је пре

гледао рад. На цртежу је уписан и датум: 

15. VII 1938. Угаони објекат хоризонтал
не оријентације пресечен је са три верти

кална волумена који га надвисују. Хори

зонтала и вертикала ових блокова на

глашене су истоветно уоквиреним про

зорским низовима - на хоризонталном 

блоку водоравним, а на вертикалном ус

правним. Тај сукоб између хоризонтале 

и вертикале биће, иначе, карактерис

тичан мотив на Анагностијевим пројек

тима. Једноставне , безорнаменталне 

површине оживљене су округлим прозо

рима, типичним елементом модернис

тичког речника из зреле фазе његовог 

развоја. У изведеној варијанти пројекта, 

Дероко и Анагности су остварили им

пресивну, угаону форму, са централним 

угаоним мотивом који надвисује симе

трично постављена бочна крила. Из пр

вобитног пројекта задржан је сукоб хо

ризонтале и вертикале, који је, иначе, 

био једна од главних преокупација 

наших модерниста у међуратном перио

ду. Контраст је изражен и у односу пуних 

и перфорираних површина објекта. 

Наиме, бочна крила равномерно су пер

форирана низом квадратних отвора, док 

Је пуна .маса зида средишњег волумена 

перфорирана једино у приземљу са два 

улазна лука. Једноставна фасада ожив-

љена Је декоративним слагањем опеке, 

рустично обрађеним приземљем и крс

том уобличеним на контрасту раз

личитих материјала. У монографији 

посвеhеној Александру Дероку наводи 

се да је Анагности пројектовао уну

трашње грађевинске радове. 13 
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Сл. 4. Конкурсни пројекат за палату Српског 
пољопоривредног друштва у Београду 

Fig. 4 Competition entry for the building ofthe 
Scrbian Agricultural Society in Bclgrade 

У Сећањима Анагности помиње свој 

рад на плановима за Владичин конак у 

Нишу, који је пројектовао заједно са 

Александром Дероком 1940. године. 

Објекат је изведен тек после рата. 

Ефектна једноспратна грађевина, са пу

ним приземљем и тремом у средини, от

вореним еркерима на угловима спрата, 

са изба чен им стрехама и декоративно 

обрађеним димњачким главама, један је 

од успелијих покушаја оживљавања на

родне традиције у српској архитектури. 

Симетричан и допадљив распоред маса 
уступак је традицији, док се елементи 

модерног схватања огледају у примени 

правоугаоних отвора и њиховој сведеној 

профилацији. По концепцији и при-

1
·
1 Јовановић 3., Алексан9ар Дероко, Београд 

1991, 78, према новинском напису из ПолшТшкеод 
16. октобра 1940. 
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мењеним архитектонским елементима, 

објекат је врло сличан Анагностијевом 

пројекту за санаторијум у Обреновцу. 

Објекат у целини, по једноставности 

форме, умногоме превазилази тради

ционалније схваћено првобитно 

решење, чији мотив угаоне куле, са 

бочним крилима, наговештава компози

цију богословског интерната у Београ

ду. 

Сарадњу са професором Петром 

Бајаловиhем Анагности је остварио при

ликом израдае скица, планова и детаља 

за зграду Правног факултета у Београ

ду, над чијом је градњом касније вршио и 

надзор. Анагности је израдио и повељу 

која је стављена у камен темељац ове 

зграде. У Анагностијевој заоставштини 

остала су сачувана два новинска текста 

са фотографијама пројекта Правног фа
култета14 и две црно-беле фотографије 

изведеног објекта. Године 1970. Анаг
ности је , на захтев Комитета високе 

школе владе НРС, израдио и скице за ин

вестициони програм за надзиђивање и 

дозиђивање зграде Правног факултета. 

Сарађивао је са Бајаловиhем и на 

пројекту за зграду Народног универзи

тета Илије М. Коларца. 

Од 1934. године до почетка Другог 
светског рата Анагности је пројектовао 

и извео двадесетак стамбених зграда у 

Земуну, Новом Саду, Соко Бањи, 

Врању, Крушевцу, Битољу и Београду. 

У Београду је 1936. године пројектовао 
зграду у Зориној 94, а 1938. Године две 
зграде у Тимочкој 9 и 13, као и приземну 
зграду у Хајдук Вељковој улици у Новом 

Саду; следеће, 1939. године четворо-

14 Време, 1. 111 1936. и 23. !У 1937. 
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спратницу у Мутаповој 43 за предузи
ма ча Драгомира Савковића, стамбене 

зграде за Бранку Мићић на Миријевском 

путу бр. 24 и за Јеремију Јеремића у ули
ци Милована Маринковића, као и до

зиђивање виле Вида Јуришића на Де

дињу, затим 1940. године три двоспрат
нице за инжењера Драгутина Шиђан-

Сл. 5. Конкурсни пројекат за палату 
Управе државних монопола у Београду 

Fig. 5 Competitioп entry Љг the building oflhe 
State Monopoly Administration in Belgrade 

ског у Веле Нигринове 4, 10и14, и кућу 
Адолфа Сабоа на углу улица Престоло

наследника Петра, Крунског венца и 

Милешевске. У Одељењу архитектуре 

МНТ налазе се скице за неке од ових 

пројеката- за зграду у Зориној 94 (данас 
Ивана Милутиновића), вилу у Оби

лиhевој улици у Крушевцу и једну зграду 

у Врању, којој је поред изгледа фасаде са 

три стране, приказана и основа. 

Концепција врањског објекта засно-. . 
вана Је на елементима историЈских сти-

лова, који he, на врло сличан начин, бити 
примењени и на санаторијуму у Обре

новцу15 и на објектима у селу Црепаја. 

Преостала два стамбена објекта која 

смо поменули компонована су у потпу

ности на принципима модерне архитек

туре. 

15 Скица овог пројекта сачувана је у Одељењу 
архитектуре МНТ, док га у својим Сеliањшт 

Анагност11 не помиње. 
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Четвороводну кровну конструкцију 

и декорисану фасаду врањске једнос

пратнице, замениће у Крушевцу и Бео

граду равни кровни завршеци и потпуно 

безорнаменталне површине зидног 

платна. На четвороспратници у Зориној 

улици (сл. 2), централни вертикални мо
тив са лађама оживљен је рустичном 

обрадом око прозорских отвора. Кон

трастом увучених и истурених површина 

постигнута је динамика, која ће достићи 

врхунац на вили у Обилиhевој улици у 
Крушевцу. Разиграни облици кубичних 

и заобљених волумена на крушевачком 

објекту, комбиновање хоризонталних и 

вертикалних елемената, као и различите 

висине кровних завршетака, формирали 

су изразито динамичну и разуђену мо

дер нистичку целину, препуну сукоба 

различитих мотива. Држач за заставу је 

још један од елемената модернистичког 

речника београдске међуратне архитек

туре. Овај, у опусу Петра Анагностија 

најсмелији објекат модернистичке кон

цепције, може се поредити са једним од 
најзначајнијих модернистичких објеката 

Момчила Белобрка у улици Вукице Ми

тровић у Београду.16 Нажалост, на ски

ци, као ни на оној за објекат у Врању, 

није записана година настанка. Једино се 

на скици за зграду у Зориној улици нала

зе година 1936. и Анагностијев потпис. 17 

Једноставни стамбени објекти у Ти

мочкој улици пројектовани су у модер

ном духу, али без већих амбиција. Сас

вим другачији утисак одају три међусоб

но слично конциповане виле у улици Ве

ле Нигринове. Наиме, простране отво

рене терасе испод кровног венца 

16 Пројекат из 1932. године чува се у породичној 
заоставштини; зграда је срушена; видети: Вуко
тиh М., Apxuilieюlia Момчило Белобрк, Бео

град 1996, 49. 

Сл. 6. Скица за палату Занатског 
пензионог фонда у Београду 

Fig. 6 Sketcb for the building of the 
Artisans' Pension Fund in Belgrade 

украшеног конзолама , лође, полу

кружно засведени отвори, украси од опе

ке, заједнички су елементи декоратив

них, асиметрично компонованих фасада. 

Угаоне лође, омиљен Анагностијев мо

тив, налазе се на првом и другом спрату 

објекта у Тимочкој број 9, док је главни 
мотив зграде у Тимочкој број 13 истуре
ни средњи ризалит са улазном партијом. 

Угаона лођа на објекту у улици Веле Ни

гринове број 14 посебно је украшена 
трифором са тордираним јонским стубо

вима. Сва три објекта, по примењеним 

архитектонским елементима, могу се 

поредити са већ поменутом вилом у 

Крушевцу, санаторијумом у Обреновцу 

и објектима у селу Црепаја. 

17 Скица за зграду у Зориној улици урађена је 
тушем на паусу кашираном на хамеру, док су 

скице за зграде у Врању и Крушевцу урађене 

оловком на папиру кашираном на хамеру. 
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Заједно са архитектом Јованом 

Шнајдером, Анагности је 1938. године 
пројектовао зграду штампарије Павла 

Грегориhа (сада ГРО "Просвета") на 

углу улица Кнегиње Олге 21 и Светоза
ра Милетића 1 у Београду. Пројекат за 
измену овог објекта и његов технички 

опис налазе се у Историјском архиву 

града Београда. 

Почетак рата омео је реализацју 

Анагностијевих пројеката за Соколски 

дом у Панчеву и за велику стамбену 

зграду са подземном двоспратном га

ражом у улици Краљице Наталије (данас 
Народног фронта). Оба пројекта су 

.• • r . 
.... ~ t-

Сл. 7. Скица за палату Београдског 
универзитета у Београду 

Fig. 7 Skctch Љr the building of Belgrade 
University in Belgrade 

сачувана у Одељењу архитектуре МНТ. 

Цртеж оловком изгледа и ситуације 

панчевачког Соколског дома носи пот

пис Петра Анагностија као асистента и 

овлашћеног архитекта и годину 1941. 
Пројекат има све особености његовог 

стилског израза. Асиметријом: и раз

личитим висинама кровних завршетака 

постигнута је динамичност кубичног во

лумена. Хоризонтално уоквирени низо

ви прозорских отвора карактеристичан 

су елемент из ране фазе развоја београд-
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ског модернизма, док су округли одлика 

зреле фазе тог развоја. Специфичан мо

тив на фасади чини низ квадратних про

зорских отвора у облику ћириличног 

слова "Г". 

Скица зграде у улици Краљице На

талије бр. 12 (сл. 3) носи Анагностијев 
потпис, његов печат овлашh.еног архи

текта и датум 10. II 1941. Овога пута 
изостала је, за већину Анагностијевих 

пројеката типична динамика у концеп

цији фасаде. Истурени средњи ризалит 

са лоl)ама и балконима централни је мо

тив симетрично компоноване петос

пратнице. Неутралисањем уобичајеног 

сукоба између хоризонтале и вертикале 

постигнута је мирноћа у изгледу фасаде. 

Том утиску доприноси и континуирана 

трака уоквирених прозорских отвора, 

која по хоризонтали обједињује средњи 

ризалит са бочним. 

У годинама пред рат, Анагности је 

учествовао и на многим конкурсним над

метањима. Његови радови за палату 

Српског пољопривредног друштва у 

Београду, из 1936. (сл. 4), и за зграду Хи
потекарне банке у Скопљу, из 1937. го
дине , награђени су откупима. На накнад

но расписаном: конкурсу за зграду Упра

ве државних монопола (сл. 5), на којем је 
учествовао по позиву, Анаrности је до

био награду 1937. године Ове конкурсне 
пројекте Анаrности помиње на списку 

својих радова у Сеhањи.ма. Међутим, у 

његовој заоставштини остале су сачува

не и конкурсне скице за палату Занат

ског пензионог фонда (сл. 6) и за палату 
Београдског универзитета, из 1939, које 
се на том списку не налазе. 

На пројекту за палату Српског 

пољопривредног друштва, који се чува у 

Одељењу архитектуре МНТ, Анагности 

је досегао врхунац у својој, иначе из

раженој тежњи ка разуђеној и дина-
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Сл. 8. Скица Задружног дома у селу Црепаја 
Fig. 8 Sketch for the village 

Coopcrativc building iп Crepaja 

мичној композицији фасаде. У ту сврху 

искоришhена су готово сва расположива 

архитектонска средства: различите вис

ине кровних завршетака, сукоб хоризон

талних и вертикалних елемената , исту

рених и увучених делова фасаде, зао

бљених и кубичних волумена. Угаона 

четвороспратница обједињује три пот

пуно различито конципиране целине, од 

којих би свака могла да стоји и сама за 

себе . 

Сасвим другачији утисак одаје стро

го конципиран пројекат за зграду Упра

ве државних монопола, израђен у духу 

касног модернизма. У Одељењу архи

тектуре МНТ сачуване су две његове ва

ријанте. У оба случаја, пројектовано је 

здање моћне кубистичке структуре пер

фориране правоугаоним отворима. На

глашено монументална симетрична 

форма, са колонадама у приземљу, у го

динама пред почетак рата поприма и 

симболично значење. То се односи и на 

пројекте које у то време раде његове ко

леге: Брашован на Бановини у Новом 

Саду, Несторовић на Призаду, Крстић 

на пројекту за Београдску оперу. Разли

ка између две варијанте пројекта из-

ражена је у знатно већој разуђености и 

динамици фасаде награђене верзије. 

Перспективна скица за палату Београд

ског универзитета, урађена оловком , 

каширана је на хамеру и носи годину 

1936. Главна фасада четвороспратног 
здања подељена је у две зоне по вертика

ли. Прва зона је компонована од ти

пичних елемената архитектонског мо

дернизма из ране и зреле фазе његовог 

развоја. Хоризонтално уоквирени про

зорски отвори и мотка за заставу припа

дају репертоару првопоменуте фазе, а 

округш1 прозорски отвори, друге. Друга 

вертикала, помало увучена и нижа у од

носу на претходну, решена је низом зао

бљених балкона. Различитим висинама 

кровних завршетака и увученим делом 

фасаде постигнута је жељена дина

мичност у концепцији целине. 

Извесна анахроност видљива је у 

концепцији наредног Анагностијевог 

конкурсног рада, пројекта за палату 

Београдског универзитета (сл. 7) 1н , на 

којем су комбиновани елементи раног и 

зрелог модернизма, у време када је он 

ушао у завршну фазу свог развоја . Исто 

важи и за већ поменути пројекат за Со

колски дом у Панчеву, са којим, по еле

ментима примењеним у концепцији фа

саде, постоје изразите сличности. 

Средином четврте деценије Анаг

ности руководи студентском радном ко

лонијом у Дебелом лугу и води надзор 

над зидањем велике фабрике вешта чке 

свиле М. Ристића у Новом Саду. 

Четири године пред почетак рата, 

био је одговорни и овлашћени инжењер 

предузећа Савчић-Славковић на из

градњи Санаторијума на Озрену код Со

ко Бање (1936), Поште у Скопљу (1937), 

ig Цртеж оловком, каширан на хамеру, носи 
Анагност11јев потпис и годину 1939. 
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Поштанске штедионице у Београду 

(1937-1938) и Ветеринарског факултета 
у Београду (1940). 

Ратне године Анагности проводи 

углавном у заробљеништву, из којег се 

враhа августа месеца 1945. 19 По завршет

ку рата наставља живу педагошку делат

ност на Архитектонском факултету. Го

дине 1946. изабран је за доцента, 1950. за 
ванредног, а 1957. за редовног професо
ра Архитектонског факултета на пред

мету Нацртна геометрија и перспектива. 

На факултету је био шеф катедре, про

декан, декан и члан Универзитетског са

вета. Предавао је, такође, на Грађевин

ском и Машинском факултету у Београ

ду, ва факултетима у Сарајеву, Субо

тици, Скопљу и Новом Саду. Упоредо са 

активностима на факултету, Анагности 

у овом периоду наставља и са живом 

друштвеном делатношhу.20 Пензионисан 

је децембра 1979. године, а 1985. је одли
кован Орденом рада са црвеном заста

вом. 

Што се тиче послератног пројек

тантског опуса Петра Анагностија, он је, 

као и у претходном периоду, био у сенци 

његових педагошких и научних актив

ности. Године 1949. пројектовао језгра
ду Интерната политичке школе у Ср

бији, у Ранкеовој улици у Београду. Зи

дање је, међутим, из непознатих разлога 

прекинуто. Наредне године пројектовао 

је зграду Задружног дома у селу Црепаја 

(сл. 8)21 
, а 1957. и школу у истом селу. 

Објекти врло сличне концепције, надо-

19 Своје успомене из заробљеништва Анагности 
је објавио у књизи Koldic-LiЬck 1983. године. 

211 Био је секретар и председник Синдикалне по
дружтще Велике техничке школе 1945-46, члан 
научног Савета Свесловенског комитета Југо

славије 1947, председник Управног одбора сту
дентског дома 1946-48. делегат на конгресу Са
веза бораца НОР-а за град Београд 1946. дирек-
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везују се на веh поменути стамбени обје

кат у Врању и санаторијум за реума

тичаре у Обреновцу. Четвороводна 

кровна конструкција, једноставна, без

орнаментална површина зидног платна, 

трем са полукружним отворима и ква

дратни прозорски отвори на фасади, не

ки су од заједничких елемената у компо

зицији скромних једноспратница у селу 

Црепаја. Скица Задружног дома 

урађена је оловком у боји на хамеру, но-

•, ~·, "." A ,i.. 

Сл. 9. Нова школа у селу Црепаја 
Fig. 9 New school in the v1llage ofCrcpaja 

си Анагностијев потпис и годину 1950. 
На угловима картона на којима је скица 

каширана, залепљене су фотографије 

изведеног објекта. Скица школе (сл. 9), 
урађена тушем на паусу кашираном на 

хамеру, носи 1957. годину и Анаrнос
тијев потпис. 

Године 1953, по Анагностијевом 
пројекту изведена је зграда Народног 

одбора општине Крњача. Исте године, 

тор предузећа за пројектовање "Београд" Ми
нистарства просвете СР Србије 1948-49, пред
седник Савета за архитектуру и урбанизам СР 
Србије 1969. 

21 Пројекат је усвојен као 8. тип задружних домо
ва. О свечаном отварању дома објављен је вели

ки текст у месном листу За9руiа 2. децембра 
1950. године. 
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са Александром Дероком, Анагности је 

израдио идејни пројекат за зграду Фило

зофског факултета у Београду (сл. 10), 
на месту куће Цветка Рајовића (данас 

зграда Педагошког музеја). Пројекат 

није изведен, али су скице, на основу ко

јих можемо реконструисати његов из

глед, сачуване у Одељењу архитектуре 

МНТ. Урађене су тушем на паусу 

кашираном на ха.меру, носе Анагнос

тијев потпис и годину 1955. По својој 
концепцији, пројекат за нову зграду Фи

лозофског факултета може се поредити 

са веh поменутим пројектом за палату 

Управе државних монопола. Оштра ку

бичност волумена, избачени бочни риза

лити, симетрија, равномерна перфори

раност зидног платна, монументалност, 

неке су од заједничких карактеристика 

оба пројекта . Главна фасада из улице 
Тадеуша Кошћушка решена је потпуно 

симетрично, са увученим средњим риза

литом којим доминира хоризонтална по

дела и благо истуреним бочним ризали

тима перфорираним вертикалним низом 

прозорских отвора. У лазна партија на 

стубовима оживљена је рустично 

обрађеним површинама око прозорских 

отвора првог спрата. У монографији о 

Александру Дероку22 објављена је друга 

варијанта скице Филозофског факулте

та, која се у општој концепцији не разли

кује много од оне које се чува у Одељењу 

архитектуре МНТ, осим што је строго 

симетрично решење главне фасаде за

мењено асиметричним. Нема података 

на основу којих би се могло закључити 

22 Јовановић З., ор. cit., 89. 
23 Анагности П. , ор. cit., 320. 
24 IЬid., 320. 
z.~ Јовановић З., ор. cit., 92. 

Сл. 1 О. Идејни пројекат за зграду 
Филозофског факултета у Београду 
(заједно са Александром Дероком) 

Fig. 1 О Prc-projcct for the building ofthe 
Faculty of Pllilosophy in Bclgradc 
(together with Aleksandar Dcroko) 

за коју су се варијанту аутори одлучили 

приликом израде коначног решења. 

Заједно са Александром Дероком и 

Зораном Петровићем, Анагности је 
1964. године извео адаптацију зграде На
родног музеја у Београду. У Сеhањима 

он наводи да је један од проблема у радо

вима, који су трајали две године, био и 

тај што нису сачувани планови по

рушенуе средње куполе.23 Такође наводи 

да је професор Петровић пројектовао 
11 салу за приредбе 11

, а професор Храбов

ски извео подизање застакљеног крова 

изнад шалтер сале бивше банке.24 У мо

нографији о Дероку25 наводи се да је он 

свој градитељски печат дао у архитек

тонској реконструкцији фасаде и цен

тралне куполе, као и у пројектовању 

средишњег тракта зграде.26 Са истим са

радницима Анагности је пројектовао и 

адаптацију Војвођанског музеја у Новом 

26 Професор Зоран Петровиh је адаптацији уну
трашње организације и ентеријера зграде На

родног музеја у Београду посветио рад који је 

објављен 1970. године у Београду, у Зборнику 

радова Института за архитектуру и урбанизам 
Србије бр. 5. 
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Саду 1970. године, при чему му је не
сумњиво помогло претходно искуство. 

Године 1970. Анагности је, на захтев Ко

митета за високе школе Владе НРС. из

радио и скице за инвестиционп програм 

за надзиђивање и дозиђивање зграде 

Правног факултета у Београду.21 Стам

беном зградом у Сремским Карловцима 

и двема вилама на мору, од 'Шјих проје

ката немамо трага, могао би се зао

кружити његов пројектантски опус. 

Ако се, на крају, осврнемо на цело

купно Анагностијево пројектантска де

ло, приметићемо да се у њему јасно 

уочавају три основне групе радова - они 
на којима је само сарађивао, они које је 

урадио у заједници са другим архитекти

ма и они које је пројектовао самостално. 

Нажалост, у првим двема групама радо

ва тешко је утврдити Анагностијев до

принос, што је и иначе случај кад је у пи

тању тимски рад. У томе нам, као што 

смо већ напоменули, нису помогла ни 

Сећања која је за собом оставио Анаг

ности. На самосталним пројектима могу 

се запазити одлике елемената сва три 

стилска обележја карактеристична за 

међуратни период развоја српске архи

тектуре: академизма, српско-визан

тијског стила и модернизма у све три фа-

27 Са око 1 Ј .500 квадратних метара, четири амфи
театра и четрдесет учиокица. 
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зе његовог развоја - раној, зрелој и кас

ној. Међутим, без обзира на стилско обе

лежје, Анагностијев рукопис препознаје 

се на динамичним. разуђеним фасадама, 

компонованим на контрасту различитих 

облика и мотива. Њему посебно омиље

ни елементи:, заступљени на веhини обје

ката, јесу лук и лођа. Beh смо поменули 
контраст између хоризонталних и верти

калних елемената, као једну од особе

ности Анагностијевих живописних фа

сада. 

Петар Анагности припада оној гене

рацији руских архитеката која се форми

рала у српској средини и на тај начин 

примила све особености њене културе. 

Стамбени објекти и мањи објекти јавне 

намене чине веhину његових пројек

тантских реализација. Старијим и искус

НИЈИМ његовим земљацима поверавана 

су монументална здања престонице и 

крупнији архитектонски задаци. Пројек

ти Петра Анагностија потпуно се укла

пају у актуелне стилске токове међурат

не српске архитектуре, дајући значајан 

али не и пресудан допринос њеном раз

воју. 

Анагности је умро 1996. године у 
Београду. 
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А CONТRIВUТION ТО ТНЕ STTJDY OF LIFE AND WORК 
OF АRСЮТЕСТ PETAR DIМIТRDEVIC ANAGNOSll 

Ma1ina Durdevic 

No previous historiographical research has 
been dedicated to Petar Anagnosti. Не was bom on 
Мау 26, 1909 in Odessa (Russia), where he com
pleted two years of high school. Не brought along 
from the town of his birth memories of the 
Revolution. In 1919 he emigrated to Belgrade with 
his parents and brother, via Istanbul, Thessalonike 
and Yranje. After he had matriculated in the First 
Russian- Serbian Нigh School in Belgrade in 1926, 
he enrolled at the Department of Architecture, 
Technical Faculty of Belgrade and graduated from 
it in 1930. After having completed army service in 
Karlovac, he \Vas elected Assistant-Yolunteer in 
1933, two years later for Assistant-Trainee and in 
1937 for Teaching Assistant ofthe eighth group. In 
the same year he became certified architect, as evi
denced Ьу the document kept in Ње Нistorical 
Archives of Belgrade. After he had passed the state 
examination for certified architect in the Ministry 
ofConstruction and PuЫic Works, and after his as
sistantship in Perspective with Professor Juraj 
Bozicevic in Zagreb, he was promoted to the rank 
of University Assistant of the seventh group in 
1940. 

Anagnosti spent the years of war in detention 
camps and retumed to Belgrade in August of 1945. 
After the war he continued his active teaching at the 

Faculty of Architecture. In 1946 he was elected 
Assistant Professor, in 1950 Associate Professor 
and in 1957 Full Professor at the Faculty of 
Architecture, teaching Descriptive Geometry and 
Perspective. 

А survey ofhis entire architectural activity re
veals three basic groups of works - those wћere he 
was опе of the collaborators, those he made in co
operation with other architects and those he de
signed independently. Unfortunately, it is difficult 
to determine Anagnosti's personal contriЬution to 
tће works from the first two groups, as always in 
cases of teamwork. Нis Memoirs are not of much 
help in this, either. 

Petar Anagnosti belongs to the generation of 
Russian architects who were professionally educat
ed in Serbia and therefore took over all the charac
teristics of its culture. Anagnosti was primarily en
gaged in residential buildings and smaller puЬlic 
structures. His older and more experienced compa
triots were entrusted with monumental buildings in 
the capital and major architectural projects. The de
signs of Petar Anagnosti fit perfectly into the cur
rent stylistic developments of SerЬian architecture 
between tl1e two world wars and make а significant, 
however not crucial, contribution to its evolution. 

Anagnosti died in Belgrade in 1996. 
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