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ГРИГОРИЈЕ САМОЈЛОВ 

(архитектонски опус) 

Григорије Иванович Самојлов припада 
најмлађој генерацији руских архитеката еми
граната који су се формирали у нашој средини. 
Тој генерацији. од руских колега, пр~mадали су 
11 Петар Анаrности, Андреј Папков, Алексан
дар Медведев, Георгиј Сташевск11, Леонид 
Макшејев и Павле Крат, док су му факултет
ски исписющи међу српским колегама били 
Момчило Белобрк, Миладин Прљевић 11 Бра
нислав Маринковић . 

За разлику од других руских архитеката 

емиграната којн су деловали у нашој средин11, 
о животу и делу архитекте Григорија Самојло
ва постоји нешто више података. Истори
ографија, њему посвећена, такође је нешто 
већег обима од уобичајеног. Целокупним опу
сом овог архитекте до сада се највише бавио 
Милан Миловановић, који је у неколико нав
рата објавио краће текстове монщрафског 
карактера о Григорију Самојлову. 1 Леско
вачки опус овог архитекте најпотпуније је 
обрадио Александар Кадијевиh. 

Григорије Самојлов је рођен 8. септембра 
Ј 904. године у родном месту Чехова. Таrан
рогу. у Рус11ј и. 3 Његова свестрана надареност 
дошла је до изражаја још у младалачким дани
·ма када је упоредо са гимназијом похађао и 
средњу сликарску школу,4 ангажујући се ис-

товремено на изради декора и сценографије за 

две оперске представе месноr позоришта. 

После Револуције. са оцем је емигрирао у 
Краљевину СХС 1921. године, одвојивши се од 
осталих чланова породице. Матурирао је 1925. 
године у Војној гимназији Донског кадетског 
корпуса Александра 111 у Билећи. Одмах ло
том уписао се на АрхитеКiонски одсек Тех

ничког факултета у Београду. где је 
дипломирао 1930. године. Иако је потекао из 
имућне породице. за време студија морао је да 
се издржава радеhи фюичке послове на 

градилишту. Та искуства је касније оценио као 
драгоцена. присеhајуЬе се уз то другарства, ск
ромности 11 простосрда чн ости радника са који
ма је радио. 5 Сасвим другачија успомена везује 
Самојлова за сам чин доделе дипломе када није 
имао с ким да подели радост. О томе нам све
доче његова сетом обојена сећања: "После 
обављене свечаности сви моји колеги, ок
ружени родбином и пријатељима , пожурили су 
весело својим кућама на ручак да прославе 

добијене дипломе. Оставши сам на улици и 
немајуlш са ким да поделим моју радост, тужан 
и уморан отишао сам у свој скроман момачки 
стан у сутерену, прилегао на кревет 11 одмах 

заспао. Тако сам започео свој нови живот као 
архитект."6 
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Самојловљев завр11ШИ, дипломски, рад за 
Југословенски Пантеон био је врло запажен на 
редовној годишњој изложби дипломаца на Ар
хитектонском факултету 1931. године. Док га 
критичар "Политике" наводи на првом месту 
међу двадесет нових архитеката оцењујући да 
је "врло добар цртач, са необично развијеним 
смислом за орнаментику". помињући и његову 

добро компонова~ бронзану плакету, Милу
тин Борисављевић његовом раду приписује 
"мајсторску композицију пуну еуритмије чије 
су поједине форме уметнички простудиране. а 
цео ефекат монументалан и величанствен". 
На крају Борисављевић закључује да је рад 
Самојлова "можда и најбољи на овој 
шложби".8 Сигурно да је ово позитивно 
мишљење о Самојлову утицало на то да га, 
иначе врло критички настројен, Борисав
љевић ангюкује као помоћника у свом бироу. 
Иако немамо ближих података колико је 
Самојлов остао код Борисављевића и на којим 

пројектима је сарађивао, несумњиво да му је то 
искуство било више него драгоцено. Ништа 
мање драгоцена била је и сара~ња са архитек
том Александром Ђорђевићем који је, између 
осталог. у то време радио пројекте за Бел11 
двор на Дедињу 10 и зграду Берзе , данас Ет
нографског музеја, на Студенском тргу. Упра
во је на нзради тих пројеката Самојлов био 
Ђорђев11hев сарадник. Оно што је могао 
научит11 од Борисављевића о академизму, на 
пројекту за зграду Белог двора могао је уса
вршити. Међутим, врло је важно да је истовре
мено имао прилику да разрађује и потпуно 
модернистички концишrран пројекат за зграду 
Берзе. Ако томе додамо да је и о срnско-визан
т11јском стилу имао прилике да учи од једног од 
његових најбољих познаваоца. Александра 
Дерока. 11 онда је сасв1-њ1 јасно да је 
Самојловљево искуство у прпмеюr сва три 
поменута стилска опредељења, пре започиња

ња самосталне пројектантске карнјере, 611ло 
на завидном нивоу. То ће. уосталом. касније 
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показати 11 његови пројекти . Имао је ретку 
срећу да му, по правилу тешке. почетне кораке 
олакша више него солидна основа стечених 

знања и искуства пренесених од стране велика

на као што су били Борисављевиh, Ђорђевић и 
Дероко. Та основа била је такође добра полаз
на тачка у каснијим трагањима за сопственим 
стваралачким изразом. У време док је као 
приправник радио са Александром 

Ђорђевиhем 12 постављен је за асистента во
лонтера на Архитектонском одсеку Тех

ничког факултета у Бео!'Ј)аду, за предмет 
Византијска архитектура 13• код Александра 
Дерока који је у то време био доцент на Ар
хитектонском факултету. Положенп државни 
испит, 1933. године. омогућио му је почетак са
мосталне пројектантске делатностн. Управо 
те године пројектује своје прво дело - угаону 
троспратницу стамбене намене пројектовану 

за породицу Кристић у Доситејевој улици број 
43. У то време модернизама у српској архитек
тури је већ узео маха, ушавши у зрелу фазу 
свога развоја. Тада настају и најзначајнија ос
тварења српске модерне архитектуре у 

међуратном периоду - Злоковиhева Дечја 
клиника (1933-1940) и Државна штампарија 
Драгише Брашована (1933-1939). С обзиром 
на то, модернистички конщширан Самојлов
љев објекат не представља у то време неку нo
BllH} . Међутим. округли прозори на фасади су 

елементи који ће своју пуну примену достићи 
тек у касној фази развоја београдског модерн
изма. Са друге стране, истурени бочнн р~IЗал11-
т11 решени су квадратннм прозор11ма 

уоквиреним у вертикалне траке. Разл11читс 
висине кровних завршетака и оштар угао 

балкона уносе динамику на потпуно безорна

менталној фасадној површини . 
Свој следеtш објекат, такође стамбене на

мене, Самојлов је пројектовао 1934. године у 
сасвим другачијем маниру. Вероватно да је у 
одређивању његовог изгледа улога наручиоца, 
инжењера Раденковића. бнла пресудна. На11-



ме. раскошна вила са белом каменом оплатом, 

у Пушкиновој улици број 5, компонована је 
асиметрично у стилу КОЈИ Је сам аутор оценио 

као "српско-романски". Низ конзола испод 
кровног венца и тремови са стубовима главни 

су елементи у композщији фасаде. Разнород
ни стилски елементи срећно су уклопљени у 
складну целину. Објекат је добио годишњу на
граду за најбоље архитектонско остварење. 

Исте године Самојлов је добио поруџбину 
која he у многоме одредити његову даљу кар
ијеру. Наиме, на самом почетку самосталне 
пројектантске делатности пружила му се рет
ка 11 срећна прилика да изгради читав компле
кс адмию1стративних, 11ндустри3ских и 

стамбених објеката у селу Вучје код Лесковца. 
Моhнп фабрикант текстила Влада Теокаре
вић указао је поверење младом Самојлову 
поверивши му решавање озбиљног архитек

тонског задатка. l-1 Овакву прилику Самојлов. 
наравно. није про!lустио. Привремено је на
пустио Београд 11 настанио се у Лесковцу. 

,,Т еокаревиt је за њега резервисао вилу и ф11-
јакер у Лесковцу. Самојлов је у фијакеру. на 
коленима, држао даску за цртање возећи се од 
једног градилишта до другог, 11 тако је био 
надзидан српски Манчестер, који је произво
дио. без _губитка, штофове светског 
квалнтета". 1 ) 

Градња комплекса у Вучју била је несум
њива добит и за наруt1иоце и за архитекту, иа

ко се њихова гледишта око улагања у нове 

техничке детаље. којима би се побољшао ком
фор унутар производних хала, ннсу у почетку 

поклапала: "Изборно сам се код инвеститора 
да се у фабричке хале инсталира климатизаци

ја, што је за оно време био просто револуцио
наран захват. Cehajylш се вре~1ена проведеног 
са радницима на београдским градплнштима и 

њихових бедних станова, залож110 сам се и за 

изградњу лепог радничког насеља сачињеног 

од комфорних зградица окружених баштица

ма. То наравно није било лако јер је инвести-
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тио сматрао да је то непотребно расипање 
новца", објашњавао је Самојлов у једном од 
својих ре1'ких интервјуа процес настанка овог 
значајног дела. 16 

Комплекс чине улаз у фабрички круг, уп

равна зграда и производне хале, сврстане у 

главну целину, постављену око правоугаоне 

зе~ене површине. Другу целину чине резиден
ЦИЈална зона, економат и станови за госте. 

Трећа целина налази се ван фабричког ко
WI.Лекса. Реч је о становима радника 11 угос
титељсюtм објектима. Распоред објеката и 
њихова репрезентативна архитектонска обра

да представља Самојлова као зрелог и дарови
тог ствараоца. који се успешно снашао у 
решењу урбанистичке композ~щије помену
тих објеката, са разлиtmто обликованим поје
диначним зградама. 

Главна осоюша урбанистичке ко~mоз1щ11-
је приступне зоне поклапа се са осом симетрије 
фасаде управно - административне зграде. На 

тај начин овој згради је дат посебан значај. 
Производне зграде постављене су управно 

на главну поду"-ЋУ осовину, чиме су стекле по

дређену улогу у компо-з~щији целпне. На рубу 
фабричког круrа, одвојене каналом, налазе се 
резиденције Теокаревиhа и објекти намењени 
боравку њихових гостију. Невелике зграде ра
дничких станова. махом приземне 11 Једно
спратне. пздвојене су ван круга. Ипак. њихова 
дистанца је повољно одређена, ипо је до
принело да остану у непосредној вези са фаб
риком. Важну површ11ну ко~шлекса tшне парк 

и водена површина. елементи којима је опле

мењена унутрашња структура ншова произ

водних хала. 17 

Управној згради дат је највећи значај у ко
мпоз1щнјн фабричког круга. Она 1[ма раз

ш1чито обрађене фасаде. Низ лезена на 
прочељу дефинисан је без завршног поткров
ног венца, што одговара модерним градите

љским начелима компоновања. Хоризонталне 

пруге у малтеру, носачи за заставу на крајеви-
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ма средишњег ризалита и округли прозор, ел

ементи су који су често примењивали многи 
београдски градитељи, али издужеюIХ потк

ровних прозора, наглашених шиљастим луци

ма, који се уочавају и на другим зградама у 
овом комплексу, нема ни у најслободнијим ро
мантичарским творевинама модерно опреде

љених неимара, какав је био Драгиша 
Брашован. 18 

И поред необичног изгледа прочеље уп

равне зграде се не може сматрати делом 

снажније инспирације. На њему нема довољно 
оне Самојловљевске префињености израза, 
допадљивих контраста, полихромије. Док 
прочеље одаје утисак једноставности, остале 
фасадне површине управне зграде обрађене су 

у духу северњачког романтичарског експре

сионизма. са оштрим уздигнутим забатима и 
косим двосливним крововима. У архитектон
ском погледу ове "скривеније" фасаде управне 
зграде су боље усклађене са производним ха

лама и стамбеним објектима у окружењу. Об
једињује их штура, сведена, обрада широких 
зидних површина. 

Ентеријер управне зграде, целисходно и 

рационално замишљен, обогаћен је декора
тивним ефектима. Репрезентативно степе
ниште са гвозденим профилима, штука 
декорација, подови и столарија, обрађени су у 
духу декоративистичког модернизма. Фаб
ричке хале су простране и у целини одговарају 
стандардима тадашњих погона у Европи. ~оси 
двоводни кровови покривени црепом, КОЈИ по 

данашњим мерилима не представљају уо

бичајен начин прекривања индустријских 
зграда, у време настанка су били уобичајена 
појава. У средишњем тракту непрозирна кров

на површина замењена је стакленим покри
ва чем, кроз који се богато осветљава 

унутрашњост хале. 

Насупрот строгом стилском изразу зграда 

у фабричком кругу, раднички станови и мали 

хотел , изграђени преко пута улазног дела, об-
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ликовани су у духу модернизоване фолклорне 
архитектуре. Тиме је аутор успео да оплемени 
комплекс и утисне му традиционалан, пре

познатљив ликовни печат. 

Самојлов је уочио уобичајену безличност 
насеобина овог типа, какве су под утицајем ин
тернационалног модерног стила тада грађене 
у целом свету. На оригиналан начин комплекс 

Је стопио са природним окружењем, иска

завши солидно познавање српског фоклорног 
наслеђа, несумњиво стеченог код реномиран
ог познаваоца српских старина, претпоставље

ног колеге на факултету. Александра Де
рока.19 

У центру Вучја постављен је споменик са 
фигуром р11бара који се на стен11 бори са хо

ботющом. Дело вајара Славка М11летиhа 
представља саставни део просторног решења 

центра ове вароши, којије осмислио Григорије 
Самојлов.20 

Вила Теокаревиh изведена је 1934-35. год
ине, као монументална једноспратница са ман

сардом, разуђеног просторног распореда са 

луксузно уређеним ентеријером и богатол1 
спољном обрадом.21 Репрезентативна вила 
поседује помало хладну ауру грађев1та север
њачког романтизма, у то време анахроног то

ка у светској архитектури, уочљиву у 

ко~mозицији истурених делова прочеља. 

завршених оштрим забатима и стрмим косим 

крововима. Та северњачка експресивна ро

мантичарска компонента знатно ублажава 
строгост архитектуре енглеског неокласициз

ма, чији се елементи запажају на приземним 
партијама здања. Компонована у духу реп
резентативне сликовите истористичке ар

хитектуре, вила поседује богатство стилских 
слојева али и шарм романтичарске необа

везности и лежерности, одсуства академске 

дисциплине у пласману разигране, пластично 

моделоване структуре. У краћем осврту на 
лесковачко градитељство новијег доба, Зоран 

Маневић вилу Теокаревића сагледава са 



становишта економичности, историчности и 

остварења уметничког доживљаја у nросто

ру.22 Том приликом он констатује да је велика 
·штета што ова заборављена грађевина насил
но прекида СВОЈ нормални амортизациони век 

веh неколико деценија након подизања. 
Маневић то објашњава незаинтересованошhу 
среwше, која пропушта прилику да објекат ре
витализује и да му подари неке нове исплативе 
сврхе. Историјско значење грађења виле, по 

овом аутору, далеко превазилази податак да је 
припадала пород1щи Теокаревиh, јер оно 
садржи и битне карактеристике идеала српске 
буржоазије, која је средином четврте деценије 
на периферији наших градова градила рези
денције и летњиковце у "Холивуд стилу", у об
лику средњовековних замкова, рустичних 

неоготских енглеских вила, чак и у форми 

традиционалне јапанске куhе.23 "Њена умет
ничка вредност није изузетна, али је неос

порно значајна. И поред угледања на "типове 
вила из базара", и поред елемената "слатког 
кича", "комадић Швајцарске у околини 
Лесковца", вила у Вучју је део градитељског 

опуса Григорија Самојлова у чему Маневић, 
очигледно, види највећу врлину овог остваре
ња.24 

У периоду између 1935. и 1938. године 
Саыојлов је у истом крају, у брдима североис
точно од центра Вучја ИЗГР.~Ио и цркву 
Рођења св. Јована Крститеља.2 Црква је по
дигнута као задужбина Ване Теокаревић26 и 
њених синова - Владе, Лазе и Славка, индустр
ијалца из Лесковца. Вучје је у то време било 
без цркве, па су мештани морали да прелазе по 

неколико километара до најближег храма. 
.Увиђајући потребу подизања православне 

цркве, позната добротворка из Лесковца Вана 

Теокаревић подигла је на "лепом и роман
тичном месту храм у визнатијском стилу", ка
ко је приметио новинар једног дневног листа.27 
Оригиналан Самојловљев пројекат цркве није 
сачуван, али је позната скица по којој је из-
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веден њен екстеријер.28 Скица је потписана и 
представља поуздан доказ о Самојловљевом 

ауторству. С друге стране, у делу његове 
заоставштине, која се чува у Институту за ар
хитектуру и урбанизам Србије, налази се фо
тографија храма, на чијој је полеђини аутор 

лично забележио податке о години грађења. 
Према запажању новинара ,,Политике", 

поводом свечаног освећења завршене цркве 7. 
7. 1938. године, ктитори су "били срећни да по
годе једно дубоко расположење овог краја 
старе Немањине Дубочице. "29 Из истог извора 
сазнајемо да је храм подигнут на рушевинама 
старе Цркве св. Јована, задужбине војводе Ни
коле Скобаљића из петнаестог века. у под
ножју његовог града.30 Те остатке народ је 
посећивао као светињу, палио кандила и свеће. 
И стара госпођа Вана, удов1ща познатог индус
тријалца Мите Теокаровиhа, са великом по
божношћу је посећивала ово место.31 

Средином тридесетих година одлучила је да на 
темељима старе цркве подигне породичну 

задужбину.32 Убрзо је ангажовала Самојлова. 
запосленог на реализацији комплекса у центру 

Вучја. За осликавање храма фрескама био је 
позван академски сликар Петар Сухачев, та
кође руски емигрант. 

Задружбина Теокаревића у Вучју је из
грађена у духу националног српског стила, 
доминантног смера у нашој црквеној архитек
тури између два светска рата, оствареног и на 

великом броју световних грађевина. Будући да 
је био свестан дубоких историјских корена но
вије српске архитектуре Самојлов је настојао. 
као прави стваралац, да на овом објекту споји 
две историјске епохе, средњи и двадесети век. 
Реч је о храму невеликих димензија, разуђене 
основе и помало здепасте контуре архитек

тонских маса, доведених на саму границу ко

мпозиционе разједињености. Међутим, ту 
границу архитект није прешао и зналачки је 
укомnоновао разуђене елементе грађевине у 
складну целину. Поштујући захтев наручила-
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ца. аутор Је применио тада популарни трнкон

халан план цркве уписаног крста сажетог типа 

са једном куполом. Храм је саграђен од тесан
ог камена [! изнутра осликан фрескама. 

Грађевпна се састоји од дугачке отворене 
прппрате, повезане тремом с Једноспратним 

звонпком на западу, наоса и олтарског просто

ра. Упадљиво дом11иантна. осмострана купола 
над наосом која юраста нз степенастог внше

сегментноr постоља завршена је пира~шдал
н11м кровом. Наглашена кубичност у югледу 
централног дела цркве ублажена је ко-

трема. Широко кубе, чији врх досеже висину 
од четрнаест метара, уз остале елементе у 

структури храма, пропорционално коре

спондира са масивш~м звою1ком на Југозапад

ној страни, орrансю1 сраслим са телом грађе

вине. Звоник висином и обликом не угрожава 
доминантност куполе цркве, већ с њом ус

поставља снажне, динамичне просторне од

носе. 

И поред знатне рашчлањеностн целова 11 

здепастих маса у композпц11ј и , грађевина се 

одликује просторном јt1сноl1ом н лакоћо\f об-

С.1. 1 - В11т1 Ћ:1жаr~1111h<1 у Ву•1ју ( 11).3../--1935). 
Гig. 1-T~oknrC\iё'~ \illa а1 Vucje ( 193~-1935). 

мпозицпјом пластично рашчлањених нижих 

делова грађевине - поm1rоналних конхи. пра· 
воуrаоне припрате. троделног аркадноr 
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лика. Контрастом прозра 11ног аркадноr трема 
и лође на спрату звоника, са оштрим полиго
налm1\1 бридовима хра\1а 11 троугаоним заба-



том, остварен је упечатљив утисак формалне 
оштрине и равнотеже у композицији целине. 

Полукружни лук преовлађује у обради отвора 
цркве. Уоквирен је декоративним nл11ТЮ1м ар

хиволтама, оспм на уском прозору у приземљу 

звонпка, обрађеном без изразитије деко

рације. 
Архитект је у свему поштовао дух места и 

историјску базу на којој је подигао цркву. Са
грађена на темељима старијег црквеног здања, 
Самојловљева црква има нешто u од старог и 
од новог, у схватању простора, елевацији. 
просторној обради. У архитектури храма 
садржани су познати елементи из српске сред

њовековне архитектуре. укомпоновани у 

савремену целину и прилагођею1 потребама 
модерног доба. Под храма поплочан је мерм
ерним плочицама. а зидове је осликао Петар 
Сухачев. израд11вши фреско композ11цију од 
приближно два~есет сцена. међу којима и пор
трет кт11торке. 3 Читав иконостас дело је 
Григорија Самојлова, који се поред архитек
туре бавио и сликарском делатношhу. Први 

посетиоци цркве запазили су да је њена уну
траnп-ьост акустична 11 да је она "једна од на
јлепших у целом лесковачком срезу''.34 

По облику основе. храм у Вучју се надове
зује на моравску традиц~~у једнокуполне 
цркве уписаног крста. Веза са моравским 

споменицима огледа се и у примени архиволти 

изнад отвора и слеm1х ниша. Али по рус

тичюt\f. неомалтернсаним фасадама , храм се 
везује за старија, архаи•1нија архитектонска 
решења раЈ!ОГ српског градитељства двана

естог века . 3:> На избор материјала неоспорно 
је утицао традиционално оријентисан на
ру•шлац, поштовалац Немањиhке епохе. коме 
је овај својеврсни спој романских елемената, 
виђених у рашкој архитектурн и облика 
моравског градитељства, одговарао као по

годан израз новог стилског опредељења. Не 

везавши се строго за један стил средњовек
овног српског неимарства, Самојлов је испо-
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љио необавезан, селективан став према 
старом наслеђу. ю којег је узео само оно што 
би оснаж1шо његову личну архитектонску 
концепцију. По рустичној каменој обради, об
јекат је најсроднији црквама и спомен -
обележјима које је~ српском стилу саграде 
Момир Коруновић. 6 Лепота Самојловљеве 
цркве у Вучју произлази пре из вешто из
ведених просторних односа њених хармо

нично усклађених маса и сведене декорације, 
него из снаге израза или монументалности. 

Овај пример показује специфичну црту аутор
овог приступа сакралној архитектури -
стварање ефекта хармоничности и плас
тичности у малим. отвореним архитектонским 

структурама, оствареним студиозним спаја

њем средњовековне баштине и нових ко

мпоз1щ1юно - обликовюrх метода двадесетог 

века, што he нарочито исказати у архитектури 
надгробних капела. Мајстор унутрашње 
декорације и врсни пројектант престоничних 
палата, Самојлов се у Вучју потврдио као 
уметник композиције. рафинирани познава

лац националног стилског репертоара. Као 
мало који српски градитељ тог времена он је, 
попут старих неимара, испољио с~шсао за ор

ганско уклапање сакралног објекта у природ
но историјско окружење. 

Црквом у Вучју Самојлов је меморији ста
рог наслеђа пришао стваралачки, избегавши 
замке шароликих тенденција у српском црк

веном градитељству с краја четврте деценије 
века. Изграђена у духу својеврсног традицио
нализма, као ориrпналво решење, засновано 

на дубљем тумачењу историјск11х и савре
мених градитељских метода, црква у Вучју је 
пример интегралне уметничке визије. тради

ционалног укуса економски развијене сре
дине. бурног времена у коме је владала 
искључива функционалистичка архитектон
ска доктрина. По естетским и архитектонским 

одликама, црква у Вучју заузима значајно мес
то у српском црквеном градитељству новијег 
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доба. Зоран Манев11h ју је чак проглас110 
"\Южда 11 најзначајнпјш1 пр1n.1~.ро\1 \1еђуратне 
црквене архитектуре } нас''. з У однос) на 
десет11не мањих градских и сеосюLх цркава. по

ц11п1утих у сrюско\1 стил~. задужбина Теокаре

в11h<1 ) Вучј; спада ) групу нщврецн11ј11х 
остварења. заЈедно с поједин11111 делима Мо
м11ра Коруновића. Василнја Андросова н Але
ксандра Дерока.38 

Још један Саr.юјловљев објекат представ
.ъа вредан пример међуратне лесковачке ар
хитектуре. То је кућа Војвод1fћа у у.lицн 
Јована Кашиковића 23. Иако у ко~1nоз1щ11ЈП 
фасце прсовлађ)1}' елементи модерне арх11-

С.1 . z h.;.h.1 B11jllll}\llh<1 ~ Љ.:Ct..1•HI(~ . 
rig 2 Љ~ lюu~~ "V\Jj\udiC3" iп Lе>~ощ. 

тектуре,још увек се запажају и реликт11 трад11-
ц11оналног градитељства. Кућу је саградно за 
пород111111е потребе фабрикант Добр11 Војво
д11ћ. Одл11кује је репрезентативна двор11шнn 
фасада која плен11 свечаним складо~1 симе
тричне комnоз11цнје. У њено111сред11шту111два
ја се ·.нюбљени нстурени улазни тракт. онвнчен 
паров11ма седмоде.1них прозора са двосеrмент

но\1, п.111~тко 11стуренш1 лучном надстрешни

цо~1. Део улазне партије чинн и разуђено ниско 
степеннште. Правоугаони прозори рашчлању-
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ћ с11метр11чну поделу главне и ужих бочнлх 
фасада куће. На обЈеКТ) допадљиве контуре 11 

ефектнш пропорцпја. неоче1i.11вано преов
лађују празне површнне з11дно1· платна, ш
ведене на модеран начин. Али, примена нешто 

увученог четвороводног дела крова. веровuт

но накнадно дозиданог, ремети свечани скла;\ 

ове отыене грађанске 11ород11чнс куће, КОЈ<Ј. по 
репрезентативности увел11ко 11реваз11лаз11 ло

калю111 реr11онални значај. Органски урасла у 
тле 11 вртно окружење, кућа Војводнhа плени 

јасноћом и сензуалношћу пластичне обрuде 
волу,1ена која је изведена на завндно\1 
занатско~1 нлвоу. Овде нема оне т11ш11ш1.: леск
овач~.,:е на\1етљ11восn1 11 поигравања хорюон

та.11ача 11 верпњ:алача. Не:ча ни сув11111ш1х 

'юпш,111лr1 претераног декора. Ефекат је ост
варен одчереню1 kОЧПОЗЈЩIЮНlf\Ј npl!CT\ ПО\!. 
L'<:шуалннч а: торским руко1111соч оп.1с\lе

њенил форми. какав су у вре\Је наглашене те

хнизацнје 11 ун11форчностr1 наше \Ю;\ерне 
щ1х11тек·1 уре, сrед111-ю\1 четврте ;џ.:ценвјс \ п
раво неговале приста.11щс 11е,џ1г~1:.ЈТИ'IНО1 ес· 

тпскоr· щтступа - браl1а Крстић. Брашован 11 

Са\юјлов. којн С) наш~ ар\1пектуру обога
тшш неканоничн11ч 11 допа~tљ11в11м објек
·п1,ш.39 Ово особито градитељско остварt.-:ње 
Г pпrop1ua Са~юј.11ова представ.ъа .1ецан щ њс
rош1л: најзначајнијих радова ван птос.1овенске 
престонице у којој је стекао славу . 

У време док је проје повао објекте у .1еск
овnчком крају. Самојлов је 11зра;џю 11 ка11ел~ 
Јована Савнћа на Новом гроб.ъу у Београду 
1934. год~rне. а затим је учествовао на конкур
с11ма Министарства просвете у Београду 1935. 
годнне~0 "За израду иконостаса 11 е11тер11јсра 
православне цркве у Бањалуц11 1936. год11не.41 

Капела Јована Сав11ћа шузетно је складна. 
ненаметљнва rроб.ъанска капела изведена ) 
строго1-1. српско- византијском духу, с богатом 
кажном обрадоы фаса~а и помало здепаст11м 
кубетом над квадратним просторо~1 капеле. 

Заннчљиво је да је натпис на главно~~ 



проч.ељу. кој11 сведочи о аутору грађевине. 
11с1111сан слич.но облику флоралн11х, мотива у 
декорацији прозорских архиволти.~~ 

На бањалуч~.;оч конкурсу Са\юјлов је до-
6110 прв) наград) 11 реашшщпју. О 11згледу 
ових Самојловљевих радова, нажалост. све
дочи нам само пар сачуваних фотографија јер 
је црква порушена у Другом светском рату. 
Са\ЮЈ.1ов је ос1н1 11коностаста пројектовао 11 

цr~.;венн на\1енrrај. орначента.1ну пластИК) , 

свет.1ећа тс.1а 11 обраду по;:~.ова. По завршетку 

С1. 3 - Цр~..11<1 Cli. Jt11 1<i11<1 у Ву•11у (193/Ј) НС\ nоз1111ющ11 за 
освсћ..:њ~. 

1:ig 3 - Churcl1 ot'St John at V11cje ( 1936) on in1·itation card i'or its con
sacration. 
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радова, бањалучка црква јс проглашена јед
но\1 од најлеnшпх оновремених сакралних 
грађевина православног света.43 

Већ следеће годпне Са'.ЮЈЛОВ пројектује 
још једн} сакралну грађевиН), цркву Св. Ар
ханђела Гаврила на Топчидерском брд) 

(1937-1939). Црква је задужбина господина 
Милана Вукичевића. граl)ена у опецп и 
арм11раном бетону. Конципирана је као 

тр11~.;онха.1на 'юнужнтална граlјев11на. са до~1-

11нантнпм дванаестостранлм кубетом. које 11з

растя 11з централног кубуса, и два звоника 

распоређена на странама прппрате.44 Визан
тијски и. опште узев, оријентални архитектон
ски карактер храма нарочито наглашавају 
Ј\tас11внt: nолукалоте OO'IНllX конхи 11 сараценс
к11 лук трб1а на пр11прат11 цр"ве. Са~юј.~ов је 
успео :щ оствари \ЮН) .\It:нталн11 ефекат це-
111не . IIO\ta"10 неуоб1!'1ајен 3а приватну 
3адужб1rну. да је истакне у амбнјснту. упркос 
"Забаченој локацији на тадашњој пер11ферщ11 
Београда. Затворена. масивна. кубична конту
ра цркве дсл11"1нчно је оживљена ".1акшо,1"' 
ко\111оз1щ1110\1 шоника 11 декорац11јо~1 запа;:t
ног 11ортала. као 11 уск11\t прозор11"1а. фланк11-
раннм паровима rюлу~.;о.1онста на бочю1\1 
полу~.;а.1ата\1а. централнщ1"убету11 кубетима 

звоника. Склад 11 равнотеж~ разуђеног храма 
појачава доследно поштовање пршщила с11ме
тр11јс. нарочнто на западно\! прочељу. најдо
пад.ъ11в11јем 11 нај\шштов1пuје\1 делу 
грађевнне Ипак. тешка. С'1ОЈев11та. у бит11 ака
дежка структура цркве. Н11ЈС Јаче нарушена 

ОВО\1 декорат11вно~1. надахнуто нзведеном ко

мпоз11ц11јом њеног предворја. Самојловљевn 
способност "завршавања форме, уз сву наг
лашену контролу основи~ ко1Щеnције", коју је 
Бранжлав fvf.иленковић.\) 11стакао као његову 
посебн} врлину. најбоље ес уочава управо у 

композиЦ1юним особеностима овог храма. Уп
оређујуhн га са Самојлов.ъевом црквом у 
Вучју, Миленковиh код храма архангела Гав

рила истиче његову "модернизујућу форму са 
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детаљима српско-византијског вокабулара".46 
Као и на капели Јована Савиhа, на цркви Св. 
Арханђела Гаврила, Самојлов је исказао 
изразити стваралачки приступ у домену 

црквеног неимарства.47 
Наредне године Самојлов учествује на 

конкурсу на којем му првонаграђено решење 
омогућава реализацију првог монументалног 
јавног објекта профане намене, и то у центру 
Београда. Била је то зграда Пензионог фонда 
чиновника и служитеља Народне банке Кра
љевине Југославије на Теразијама, данас поз
ната као ,,Палата Београд" у којој се налазио 

· биоскоп и ,,nозоришге на Теразпјама''. Ос
војивиши прву награду, у јакој конкуренцији, 
Самојлов је оставио иза себе своје познате 
колеге попут Миладина Прљевиhа и Марјана 

Ивацића. Овим објектом, као и нешто раније 
изграђеном Иrумановљевом палатом браhе 
Крстић,48 преко пута, решен је урбанистички 
проблем овог дела Теразија, једне од најосет
љивијих зона градског језгра. Првобитни про
јекат Самојлова, очигледно по укусу Управе 
банке са Владом Теокаровићем на челу, носио 

је све одлике академског монументализма. 
Стубови, скулптура, медаљони са рељефима, 
елементи су којима је Самојлов начинио усту

пак инвеститорима, am1 само док конкурс юче 
добио. У току зидања, међутим, он је у знатној 
\1ери "прочистио" фасадно платно чија је гото
во безорнаментална површина попримила дух 

модернизма. На слпчан начин су браћа Крстиh 
надмудрила инвеститоре приликом изградње 

Игумановљеве палате. Првобитно решење са 
одликама српско - византијског стпла, које је 
било по укусу наручиоца, замењено је у кра
јњем исходу објектом у духу времена у којем је 
настало ,,Јер, ва крају крајева", како је наш1сао 

Бранко Крстић у својим "Сећањима", све што 
се реализ~е иде на име пројектанта за сва 
времена". Руковођен очигледно истом иде
јом као и Крстићи, слично је поступио и 
Самојлов на пројекту за Палату Београд. Оно 
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што је заједничко и за првобитни и за изведени 
пројекат Самојлова јесте лучно заобљена 
форма вертикалне поделе, чија је монументал
ност наглашена каменом оплатом. У оба 

случаја јасно су издвојене зоне приземља и 
поткровља. Умеће Самојлова огледа се и у 
чиљеници да је врло успешно објединио разно
родне функције објекта. Наиме, под истим 
плаштом нашли су се биоскопска дворана, 

канцеларијски простор, луксузни станови и 
локали у приземљу, који су по речима 

Самојлова замишље_ни као "пандан приземљу 
Игуманове палате"/0 Посебу вредност објек
та чини ентеријер) 1 који поред висо1шх ес
тетских квалитета поседује и. за то време. 
врхунске техничке услове.)2 По својој форми 
објекат се потпуно уклапа у, тада владајућу, 
архитектуру монументализма, која је у година
ма пред Други светски рат посебно била попу
ларна у Италији и Немачкој. И учешће на 
наредном конкурсу Самојлову доноси реал
изацију пројекта. Била је то палата универзи
тетске задужбине Луке Ђеловиhа - Требиљца 
и професора Миливоја Јовановића, на углу 

У лице кнеза Милоша и Андрићевог венца. Об
јекат је подигнут 1940. године према, две год
ине раније, првонаграђеном конкурсном 
пројекту. Као и на палати Пензионог фонда 
уочљива је разлика између првобитног и из
веденог пројекта. Задржана је оштра ку
бичност волумена док је и овога пута , у 
изведеној варијанти, декорација знатно сведе
на. Токо~1 изградње Палата је добила и спрат 
више. На петоспратшщи кубичног волумена 

идентично су решене чеона и две бочне фаса
де. Као и на згради Пензионог фонда јасно су 
издвојене зона приземља и поткровља, јако 
профилисаним подесним венцима. Главни ел
емент у композицији фасаде чине квадратни 

прозорски отвори који су у зони прва три спра
та повезани вертикалним правоугаоним окви

рима. Известан контраст тој вертикали чини 

низ самосталних прозорских отвора четвртог 



спрата међусобно повезаних хоризонталюш 
тракама у матеру. Овај сукоб хоризонталних 
11 вертикалних елемената. уз истурене подеоне 

венце приземља 11 поткровља 11 псrуренн сред

њи ризалит, унео је извесну динамику у симет
р11чно компоновану фасадну површину која 

одuше мнрноlюм. Рељефи у централној зонп 
.средњег ризалита и са посебном пажњом об

лнкована улазна паршја, чине посебан цеко
рат11вю1 елемент, помало анахрон у време када 

су принципи касног чодернюма веh увелико 

завладали београдском архитектуром. nалата 
је понела "тнтулу" најлукс~ннје задужбине 
Београдског униnерзитета.)3 Исrовремено. 
док је учествовао на два поменута конкурса и 

спроводио реалнзацију монументалних јавних 

објеката профане намене у центру Београда. 
Са\юјлов је пројектовао 11 неколико ста,1бе
н11х зграда. У периоду између 1937. 11 1938. го
дине у Београду су ПОДИГН)rrе: в11ла nоповнhа 
) Сењачкој утщ11. внла Авсенка )' Маглајској 
у.11щ11, в11ла Сарвана и вила Трајша, обе у Бу
левар} чнра 11 зграда Jo1юrha на углу ул1ща 
Дурмиторске 11 Кнеза ~1илоша. 

Од св11х наведених впла. Авс~.:нка се на

ј више нсnrчс свој11м ор11гиналншt шгледом. 
Сложена 11 необично обликована кровна кон

струкција, "11Зломљен1!" угаони прозор. рус

тично обраlЈеНа фасада са великим чистим 

површинама зидног платна 11 'шле над

стрешюще необ11'11юг обл11ка од црепа изнад 

два централна прозора уличне фасадt:. чине 
f;1авне елечентс )' њеној компознцпји. Нео-
611чна кровна конструкција л тре~1 у приземљу, 
заједнички су елементи виле Авсенка и нешто 

раније настале виле Поповића у Сењачкој ули
ц11. која по пр11\1ени дрвених греда на фасади 
подсећа на внлу Теокаревuћа у Byl1jy. Исто 611 
се ыогло pel111 11 за асиметриLfНо компоновану 

вил) Трајша у Булевару мира. Вилу Сарвана, 
према сопственом казивању, Самојло~је про
јектовао у ,,српском народном стилу") са ис
туреним средњим и, на различите начине 
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решена, два бочна ризалита. Лођа са стубови

ма на спрату, елемент је примењен још 1934. 
године на вили Раденковића. 

Угаона вишеспратница ЈојкиЋа с мансар
дом пројектована је у ОТ\fеном неоренесансн
ом стилу. 

Пред сам рат. L939. године, Самојлов је 
узео учешћа на још два конкурсна надметања. 
Б11л11 су то поново пројекти за монументалне 
јавне грађевине профане намене, замишљенн 
у модерном духу. Угаона вишеспратница мон

ументалне концепције на Тргу Републике. на 
углу улица Француске и Коларt~еве, била је 
намељена Београдској задрузи.)~ Заобљени 
волумен равномерно је перфориран хоризон
талним низовима прозорск11х отвора. Аси,1ет

рија и динамика у компознцији фасаде 
постигнути су кубиtоош волуменом који са 
једне бочне стране пресеца заобљену фасадну 
површ11ну. Разл11чите висине кровшtх за
вршетака и разуђена зона прюемља са над

стрсшшщом такође допр11носс ож11вљявању 
ритма фаса;1е. Мотка ·ш застану т11ш1чан је 
елс~1ент -.юдерног архr~тектонског речника. 

Вr:ю с.'п1чан. у општој конuспц11ј11. пројекту за 
БеоrрадСК) задругу је 11 пројекат за палату 
nензионог фон;џ1 чиноВЈ:!!IКа Народне банке, 

настао 11стс. l 939. године.'' Објекат заобљеног 
волу,1сва и монументалног замаха "Замишљен 

је на месту данашњег б11оскопа Одеона, на уг
лу ул11uа Кнеза Милоша 11 Народног фронта. 
Ас11\н~тр11јз 1.1 сукоб хоризонтала 11 вср~11кала. 
неке су од заједн11чкнх одmrка овог про1екта и 

пројекта за Београдску задругу. Н11з прозора у 

поткровљу. повезан хоризонталним тракама у 

малтеру. елемент је који јс Самојлов применио 
још на задужб1ши Луке Ћеловпhа. 

Исте, Ј 939. године, Самојлов је у Лесковцу 
пројектовао 11 саград!Ю стамбену зграду са 

апотеком у приземљу.'6 Зграда је подигнута у 
главној лесковаlLКОј ушщ11 Краља Александра 

(данас Булевар ослобођења), по наруџбини 
господина Мике Мазниhа. Богата архи-
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тектонска обрада на објекту невеликог 
габарита показује да је Самојлов са једнаком 
озбиљношћу и амбицијама приступао сваком 
градитељском задатку. Компонована са видн
ом брижљивошћу у обради и најситнијег де
таља, апотека Мике Мазни.ћа носи 

препознатљива обележја Самојловљевог ау
торског рукописа. У дубини парцеле смештен 
је степенишни тракт којим се остварује кому
никација по етажама објекта. У подруму се 
налазе магацини, док је приземље подељено 
између простора апотеке, соба за материјал и 
лабораторије. На спрату је уређен двособан 

стан са свим потребним помоћним одајама. 
Изузетно складне пропорције прочеља наг
лашене су специфичном декоративном обра
дом фасадних зона од приземља ка врху. Зона 
приземља обрађена је симетрично, са широ
ким застакљеним излозима. У њеном сре

дишту налазе се улазна врата апотеке, чији је 

носећи оквир, као и оквир самих излога, 
израђен у репрезентативним хромираним 
челичним профилима. Етажа локала је од 
стамбеног дела оптички одвојена плитким 

подеоним венцем. Спратна зона оивичена је 
тракама контрастних боја и различитих мате
ријала. Формирано поље прекинуто је само на 
месту другог поља, које образују плитки кон
тинуални потпрозорни и натпрозорни про

фили, израђени у вештачком камену. Ови 
профили формално повезују прозорске отво
ре, док је преостала зидна маса издељена на 
три једнака дела. Посебно је уочљиво велико 
декоративно поље у посебној врсти кера

мичких плочица, распоређених у виду квадра
тичног растера, КОЈе се налази испод парапета 

првог спрата. Поткровна зона маркирана је 
малим прозором необичног облика, испред 

којег је истурено профилисано гвоздено под
ножје јарбола за заставу. Транспарентност 

фасаде смањује се од приземља ка врху. Бочна 
фасада, из главне улице слабо сагледива, ком

понована је слично главној . Придодати еле-
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менти - централни балкон и високи 
степенишни прозори у тан.ким гвозденим рам

овима, вешто су пласирани дуж широке 

површине. У локалу, који и данас служи прво
битној намени, очувана је оригинална обрада и 
намештај у сецесијском духу. У обликованом 
погледу, Самојлов је исказао недогматичан 
приступ у примени елемената модерне ар

хитектуре, у време када је модерна форма у 
београдској архитектури постепено по
примила каноничан, хладан, академизиран 

вид. Својим префињеним, сензуалним и опле
мењеним модернистичким приступом, он се 

прикључио групи архитеката који нису дос

ледно тумачили строга начела функционалне 

архитектуре, попут Душана Бабића, Браће 

Крстић и Драгише Брашована. Поред носача 
за заставу, који је типичан елемент преузет из 
модернистичког архитектонског речника, 

Самојлов је на Мазнићеву апотеку унео и поје
дине елементе постсецесијског компоновања , 
применом ниских декоративних завршетака 

елевације, који су обогатили равну, каноничну 
форму модерно обликованог крова. Осим то
га, симетричном, складном композицијом 
зграде, која није нарушена неочекиваним или 
пренаглашеним мотивима, Самојлов је иска

зао завидан контекстуалан приступ, тако ре

дак код присталица Модерне. Фасада 
Мазнићеве апотеке органски се укопила у ар
хитектуру суседних старијих грађевина, али не 
као њихов савремен стилски пандан, већ као 
оригинална, блистава надградња једног 
значајног урбанистичког потеза. 

Пар година касније, Смојлов је на сличан 
начин, као на апотеци у Лесковцу, уобличио 
прочеље београдске стамбене зграде у У лици 
браће Недића. 

Последњи предратни Самојловљев рад 
био је пројекат за дванаестоспратни облако
дер пословно-стамбене намене, на месту да

нашње Београђанке. ТеокаревиЋ је наручио 

грађевину која је требало да надвиси и палату 



Албанију. Пројектована 1941. године, зграда 
услед избијања рата није одмакла даље од зем
љаних радова. 

По самом избијању рата Самојлов је зар
обљен код Сребf.енице и депортован у ин
терниран логор. 7 Да би поделио судбину 
обичних војника Југословенске краљевске 

војске, по сопственој одлуци скинуо је официр
ске еполете. То је био изузетан патриотски 
чин у време када су многи аутохтони држав

љани предратне Југославије одлазили кућама 
на основу вербалног опредељења, у неку од но

воформираних квислиншких држава.Још већу 

жртву учинио је у циљу одбране српске кул-. . 
туре, на ЧИЈИ рачун Је старешина логора из-

рекао увредљиву rrримедбу. Одричући се 
заробљеничких пакета у замену за материјал и 
алат, од једне логорске бараке направио је 
капелу. "Решио сам да израдим најлешу капе
лу са иконостасом у српско-византијском 
стилу" -рекао је Самојлов пре почетка радова, 
а по њиховом завршетку задовољно Је конста

товао: "Ноказали смо да имамо своЈу 
културу".) Данас је овај 1rконостас под зашти
том УНЕСКА, а налази се у главној капели 
Централног гробља у Београду. Дане у зар
обљеништву Самојлов је углавном проводио 
сликајући, с обзиром да је због тешке повреде 
ноге био неспособан за било какав напорнији 
рад. 

Послератна пројектантска делатност Са
мојлова могла би се поделити на реконструк

цију и адаптацију већ постојећих објеката и 
поди~а~е нов~х. У првој групи снгур~о је најз
начаЈНИЈИ пројекат за реконструкцију зграде 

Српске академије наука и уметности у Кнез 
Михаиловој улици, која је тешко оштећена за 
време Другог светског рата. У просторије које 
су делимично биле стамбене намене требало је 
сместити нове садржаје. Самојлов је израдио 
пројекат преуређења холова, кабинета и 
свечане сале, опремивши их уникатним на

мештајем. Читав пројекат реализован је 
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почетком педесетих година. Текст под насло
вом "Архитектонска адаптација свечане сале 
Српске академије наука у Београду с обзиром 
на проблем акустике ове сале" примљен му је 
као рехабилитациони рад од стране Архитек
тонског факултета. Осим реконструкције 

зграде Српске академије наука и уметности, у 
послератном периоду Самојлов је пројектовао 
ентеријере за зграду Ј'!Осланства Краљевине 
Југославије у Анкари,)9 стару зграду Генер
алштаба, 1951. године, домове ЈНА у Нишу и 
Ско пљ у, 1953. и 1956. године, као и за многе хо
теле широм Србије , међу којима су Косовски 
божур у Приштини и Москва и Ексцелзиор у 
Београду. 1972. и 1975. године. Скромни ус
лови реализације умањили су ефекат ових 

Самојловљевих пројеката. 
Током друге половине шесте деценије Са

мојлов је пројектовао нове зграде Машинског 
и Технолошког факултета (идејно решење са 

Михаилом Радовановићем). По сложености 
програма, обиму и уклапању у расположиви 

део терена, ови објекти представљали су 
изузетно тежак пројектни задатак који је 
Самојлов успешно савладао. На овим зграда
ма, први пут код нас, изведени су стаклена фас
адна завеса изнад улаза на Машински 
факултет, покретне брисолеје за замрачивање 
амфитеатара, табле са аутоматским дизањем и 

спуштањем, бешумна покретна седишта, по

дови од керамичког мозаика, ходници и вести

били са плафонима који апсорбују буку, што 
поред одличне акустике у амфитеатрима и 
учионицама представља знатан допринос 

нашој школској архитектури. Акустично пла
нирање зграда Машинског и Технолошког 
факултета у Београду60 представља оригина
лан и доследан поступак архитектонског про

јектовања заснованог на ригорозном спрово

ђењу акустичних принципа. Такав поступак 
представљао је новину у нашој пројектантској 
делатности, а повезан са контролним електро

акустичким мерењима, чини јединствени по-
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ступак научно-истраживачког рада у овој. код 
нас још слабо познатној научној области. Нову 
зграду Централе Југословенске банке за спољ
ну трговину у Београду у У лици краља Петра, 
Самојлов је пројектовао заједно са архитек
том Нанићем. Она заслужује посебну пажњу 
због успелог тумачења принципа савремене 

архитектуре. једноставно, добро решених ен
теријера 11 складно изабран11х материјала. 

Зграде Машинског и Технолошког факул
тета 11 банке за спољну трговину представљају 

Самојлова као виталног и, у правом смислу 
реч.и , савременог пројектанта. 

Капела за руско гробље у Њујорку. у духу 
старих цркава православне Руснје је nоследњн 
познат11 пројекят Григорија Самојлова. 

Упоредо са пројектантском делатношhу, 
Самојлов је у послератном периоду развијао 
живу педагошку и научну активност. По ре
патријацији преузет је за асистента на Тех
юrчком факултету у Београду за предмет 
Архитектоника на Архитектонском факул
тету. Од 1946. године Самојлов је на предмету 
Слободно цртање и акварелисање почео као 
асистент. да би преко звања предавача, доцен

та и ванредног професора доспео у звање 
редовног професора. Његов научно-истражи

вачки рад највише је био усмерен на област 
акустике. о чему сведоче многобројни радови 
на Т} те~fу.61 У својим успелим предавањ11ма. 
на Радничком ун11верзитету Београду. са те

мом "Утицај боја на продуктивност рада·', 
Самојлов је на доступан начин разрадио 
пр11нципе за колористичка решења индустриј-

ских хала 11 машина. засноване на пс11холо

шком, физиолошком 11 оптичком деловању 
боја на човека. Са љубављу и доследношhу 
Самојлов је спроводио и колористичку обраду 
својих ентеријера. Различита интересовања, 
свестрана обдареност 11 студнозност. приб

лижили су Самојлова идеалу ренесансног типа 
уметника. 

Свој архитектонски лик Самојлов је фор
мирао у периоду када су у српској архитектури 
истовремено егзистирала три различ11та стил

ска модела. Зависеhи, у великој мери, од 
актуелне друштвено-политичке ситуације 

смењивали су се акадамизам. српско-визан

тијсю1 стнл и модернизам. Пројектантски опус 
Григорнја Самојловя кретао се у оквиру ова 
три стилска опредељења. при чему се подјед

нако добро сналазно у сваком од њ1tх. Имао је 
срећу да се већ на почетку каријере ухвати у 
коштац са озбиљюt}1 архитектонским задаци

ма. Оправдавајуhи поверење инвеститора, они 
су га за своје потребе ангажовали и по неколи
ко пута. То је случај са породицом Теокаревиh. 
која је, чинн се. одиграла значајну улогу у гра
дитељској каријери Самојлова. Без обзнра на 
стилске одлике. његове радове карактерише 

аутентични ауторски приступ и пуна индивид

уалност креат1шног израза. Према свему 
наведеном могло би се закључити да. ако је 

Николај Краснов био најистакнутији руски 
пројектант у Србији двадесетих година. онда је 
то исто током тридесетих. а и касније. п<Вед рат 
11 након љега. 6110 Григорије Самојлов. ·Умро 
је 15. октобра 1989. године у Београду. 
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11 \1t1н<tcт11pt1. ,, "Cpncкt1 11r<11111сл<111на 11р1шн IY211-1Y7tl", Б..:11-
грщt 1~71.1115. 

ГРИГОРИЈЕ САМОЈЛОВ 

27 м. с.. Ос11сhсн.с l\fJIШC Cll. Ј11Нi.tНё1 у Ву•11у. Вrсщ" ~ 11. 
llJЗK,3. 

211 Скtща ј.: 11iij<111.1.i:нct у Љт11т1щ11 К 7. llЈЗК 3. 
~ М. Р .. Ни с11.:•1<tн н<11 111н у nр11суст11у 11.:л11к11г ri110Jt1 зНёtН· 

IЩ<! 11 MH(llllТl!ii Л.YJlll Ш llKllЛИHC <>Cl\l:hCH<I ј.: jy'lt: 'JtlJIYЖfil1Htl 
Тс11к'Ш1ш11ht1 у Ву•1ју. Потtп1кt1. К 7. \92Х. 3. 

· Ист11. 

~ 1 Исто. 
32 Њ1 11с11сk1.:њу xp<1мii скуп11л11 et. ""'' д11идо.:с.:т х~1љ;ща 

л.yJllt . Ч11н1111сјст1ю11м 11су11лщ111к1: Јо11<1н 11 В.:н11јt1~111н. Б11л11 су 
пр11су1н11 MllHllCl"11f' nr<ШJll: 11 llЗ<ICШIHlll( ЉtНёl 8<1rJ1<1(1CKC Љ1н11-
1111н.:. Пr11л11к1щ fiaнi:.:тa 11r11•111тiiнt1 су 11 1111н п11с~ш 1:.чи ji: 
Вли1111ка Н11колај В.:л11м11rю1111h yny11111 r11cnoђ11 Ва1111 , З<tXllii· 
љујуh11 jtlj у Clltljl: llЩ; Hil lll:ЛIШl\I lli111Y Cpnci.;oj nraH11C.1iШHOj 
11111111 - зщ1уж()11н11 у Ву•1ју. 11 на С111гапщ но11'1ан11~ 1 11r11лш11њ1 
Мннt1~тrу Ж11•111: 11" М Р .11<111. н~:ло: М С.. нав. Jl'-Лtl. 

'' М. С.1м11. ю.:.111 
:ч H t111. 111.:Л1>. 
l:\ 8111111 \ра11 сн. Н11к11:11: кон KYJ1t11Y\IЛ1tj1:. 1н>е1:\!но у 

1щ1111су нн 11~J\llt1J<:H11 з11он11к: О Хј1ё1МУ с11. Н11к11.11.: 11.: Б. Вул111111h. 
Цrк11<1 с11. Н11ко.1~ кон Kyr111y~1л11ji:. Зr111rн11к Аrх11то.:1:·111нс"'1r 
ф~1ку.~1~1а у Б"11гра11у 3. llJ5ft/57 

ч, Р1.:•1 јс<• 11rк11има у Брзнну. Krynн.y. П1111л1.:11у,с11. П.:тк11 
у Б..:11rra11y. cn1111c111tкy нп Ма11к1111ш1ки11.:11у11 Зсfirн.;1ку. •1.:с

м11 у чrшr.:ну 
·' 3. М<1но.:1111h. О 11р~:11нонан.у гра1111п:л.скоr наслс~а 

н1>1111ј.:r Jtofia v Л.:с1>01щv .... ./К 
1.Ч Kory~o1111h.:11c l1рк11с у Д~:л11грщ1у. Цо.:љу 11 ЉуС1.1.ию1. 

Дс[111К1ш<1 у Нш1ш1 0.1raj.:11y 11 щж11н у Л1.:ск111щу Анщю<:1111а. 
:11/ О пом.:нупш iiУтоrима 11.: М. ЋУЈ1/)1:1111h. Аrх1п.:ю-11 

Пстоr 11 Бронко Krcп1h. Бщ1грщ1 IWI~; А. Кщ(llјсrн1ћ. Ж1111от 11 
Ј(\.:Л1I иrщ·1 .:кт.: ДpaГlllllL Бrн1111111нн11 ( 1 НЮ-1 %5). GGB XXX
Vll, Б1:11грщ1 1~1. l.Jl-173 (са et"<1r11joм n11·1·.:ra·1Jr1ш): ~1 . 
М11ло11ан111111h. Аrх11тскти Гr11r,1r11j.: И . Са~111јло11. у "Руски 
t:llllГJ1<11\llju у crncl\llJ "}'ЛТУЈ111 2В. 11\:Kd ( 1 )'". Б1.:1•rr<111 J 1)1).t 
311!1-314. 

411 Н11ј~ HiHI ПtlЗHill rс~ултёtт f;\)HKYrCИ Jii ~ГrdllY М11н11-
с1-.1rсп1С1 11r11с111.:тс 11<1 углу утща Кно.:Ја М11:н111111 11 Б11р•1ин11-
но111:. 

~ 1 Цrк11у Ji: cpcJ(llн1iм ·гr1:h1.:н1.:111:н1111.: 1111J1:h.Т<lll<11• drх11тц,. 
теt ily111aн Ж1111еt111111111i.1111к су у ж111111n~1с<1њу 11rк11..: ~ 1 11.:ст111111а.111 
Ј 1111и11 Бј.:т1h 11 С11.:т1tс.1а11 Стрнли. 

4~ А Kи}lllj<.:tШh ]Ч\ИН H<.:h. тrii>lit:Н.ii" .. llJ-1 
43 М. М11.11111анон11h. Ус~1~:но сиоп1111~њ.: " Гrвr11р11ју 

Спш11ло11у ни Kщ<ir'll.:110\1 ннr1•Ј1Н\Щ ую111сr~1т;ту.11r1• 1 1И l<IHll 
25 dllлll.1il 1 \)<)). Г1tJ\llH1,,. 

~ М.Л.:•1111i, Њrrи11њо 11 t•Gн1111a".,12.Ј . 
~s Б. М11д~.:нк111111h . Кш1пт1щ1111111: R<1р11џнтс NIH<•n111>e· 

торd, Гщ1сн11~.. Ј1ру111111а 1<11нз.:r11aT\lf'l<1СrЉ1јс.21, Бi.:orra11 I W7. 
41. 

~Ист. 
47 А. Ка1\11јсш1h, k11ан 111:1: тrиж.:1ы1" .. 1 У-1. 
~ Kt1нi;;Yrc Ја l1ry\li1Ho11.1.c11y пилt1ту рнсnнсин ј1;. IYЗti. 

r111111нс. а Ј111tнњ1. 'Ji1Rp111.:н11 ll/37. год. На .-онк~·rсу Jd Иrума
но11.1.с11у nмнту у•1сс11щ11ао јс 11 Само1љ111 зи11.:11н11 си Ал.:кСilН· 
1tr1щ Дi.:pt>l:ЩI. 
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Мр МАРИНА ЂУРЂЕВИЋ 

4v Б. Kpc111h. U:h<1њ<1 (рукош1с), Дщ;умснпщ11јсs Зa110)td 
Jil 1d111111ту сnомсн11кн културе грана Б1.:т·р<1Ј\а. 

\:Ci М. M11nt1в<1нo1111h . П<1лат<1 nсю1111ноr фондii Н<1роню; 
l'iitнкi: нсs Ћ:раз1фщ<1 у Бс1 )l'pCIJ\y, Љ1ко11 1111 ю1111 )'Г 53/54. Земун 
1W5. ~1-У1. Про1еки1· С11\1\1јло11<t 111Ю110 ji: •11.:тнрту н<1гра11у. 

' 1 Hi:..:c скулnторскс 11~·1·<1.љс 11(11щко11а1111: 11щн<1Т11 рускн 
ll~jC!p~~d~lll).: 1.:MHl'J1i1HI. 3dГО(ХЩЊуК. 

· • Акусn1к<1 !i1111с1шnскс 111юр<1н~: JI.: Hit H<1Jlllll11cм н1ш11r, 

11р11м.:н,сн11 су HёlJC<tUpl.:Ml:НltJll CllCl"CMll КЛ11Мi!ТltJill\11jc; n11стјм11 
јс слс!' l'Ј111 1 1н<1 с11rнм11за~u1ја кон вз11<111аню к11pa·r-d з<t nрснстивс. 

'
1 М. Мнл1111<1но1111h, Усмено СС10Л111тсн.1: 11 Гр11г11р11ју 

Сш11ЈЛ1111у nр11111пdн11 !НЈ Кот1р•1сн1щ H<J(X)JIHll'I ун1111~:рз11л.:ту 
25 ilПrilL1И 1W5. Г11)11111<.:. 

" Ист11. 

'\4 Пptф.Жill Сш111јло11<1 ес H'1lllC111 мсђу 11тку11.ъсн1ш рё1· 
/l\ll!flМ<t 

'' Пројск11т Симојло11<1111i!i1ю јс •1стuр 1у н<1rр<1ну. 
.'11 О Ме1зн11hсвщ аnотсц11 н.: М. М11л1111ин111шh, Грщ111т1:· 

.1.ска дстнност .... 71-72: А. КаЈ111јсв11h. С. M<1pкou11h , Гр11111пс· 
л.с11111 Л~:ско111џ1." 72-74. 

'i7 У!iрзо јс nрсб~1 11сн у логор Cr.iлar, блюу злнrл<1сн11г 
Бyx<:J:!llM)!a у Нсма•1к11ј. 

.'iX М. М11ло11ан1шиh. Усщ:но с<1011111·1.:н.1: 11 Грогорију 
С<1~юјло11у. С<1111111п.:н11 H<t К11л<1р 1 1..:11щ1 Н<1рщ1н1ш ун1111срзи· 
т1:ту 25. !IП(ШЛ(I 1 У95 . ГOJlllHI:. 

'iY Пр<1Ј<:К<tт кој11 су юр<111111111 аршrскт11 М11ладнн 
Пrљ..:ш1h 11 Во111н С11м..:11н111111h •1у11а ес у МуЈ<:ЈУ iipx1п.:~ 1урс. 
пр11 ~Jt:jy H!lyi.;1: 11 тсх1111к1: САНУ 

Љщ 11111щ насл1111ом СаМОЈЛОI! Jt: !Юјю11ш т..:кс1· у •tactr 
r111cy . Арх11·1·щ:-1·ур<111 урб11н1ш~м" f\poj lli ю 1%2 го1111н1:. 

61 Љirc1111.:h nомснуюг р<ща 1> арх~п1ж1онск11ј <tJt<tnтa1щj11 
с1ЈС11<1нс см~ САНУ. с 11Љ11111щ H<t nро!iл.:м сtкус111к1.:. нanttC<t<) 11: 
11 CTYJlllJY АкуС'ПIК<I 11f1\)С'Г\1(111ЈИ H<IMt:ЊCHltX J<I Г11111'f1 KllJll ji:. У"Ј 
npcтxoi\Hlt .11р1N.ъсн К'1о X<tlil1Л111-.щ1 10ю1р<1д1111 CГ(JilHI: Арх1пс~..-

111нског фш.: улт.:тt1. Акусп1•1н11 ПЛ<1Н11р<1н.1: ~ГЈ1а/1<1М<111111нскРг11 
Т 1:хнол11111к11г фнкул·1·ст11 у Б.:11гр<11\У Ј<: 1111111>f1Ј<11ЈЛ11:н у 11dс1111ису 
Арх~п'l:ктур<t и ур()(IН1ГЈ<1~1. број 111. trs 1%2. гuд11н~ 

62 А. K<i}(lt)t:lшh. Д.1nр11нос pycкttx н1:11м<1р<1 -с~1нгрt1нат~1 
српској аrм1тск·1)11и 1ш1.:ђу дuа со.:тска рат11, у "Рус11 CIC:! 
Рус11јс. Српски Рус11··. Бcorp<IJI 1994. 254. 

GRIGORII SAMOILOV 
(ARCНITECTURAL \VORKS) 

Ma1·ina Durde,•ic 

(jrigorii lva11uvic Sa111oilov Ьelongs 10 1he you11ges1 ge11ero1ion 
оЈ" Russ1a11 archi1ec1s-c1nigron1s 1vho 11ere Љffilt:d in thi~ counlry То 
1h1s gcn~ro11011 01· Ru~sio11 colli:agues also iil:l1111ged Pёtr Л1шgоs11. 
Лndre1 Papko1. Ail:k~andr Med~ede1. G~'!Jrg11 Siascvskt. Leoшd 
!\lak~.:.:1 . (>aul Kra1. 11-h1k Lhcir Гсl1011 un11crsi1y яudc11L1 11cr.: 
Мо111Ы11 Bclobr~. Milar1 PrlJe\ 1с and Urв111sla1 Mnгi11ko11t. Лller 
.:n11grdtю11 3nd со11111k1ю11 01· s1ud1.:~ а\ !11с Лrcl111cclt1ral Dcp;1rtmcn1 
1>l"kcl111ical Г'ас11l1у tn Bcograde. Satnoilov gained sig11ili~at11 cч.:ri
ence 11orki11g togc1l1er 11·itl1 such ouыunding mщ.tcrs as 1~erc Bor1· 
""' l1cv1c. Dord1ev1c 31111 Deroko. 

ЛI 111.: very Ьcgi1111ing 01· h1s 1ndepe11dcn1 carei:r. aller he madc 
0111) 111(1 res1de111ial buildings. l1e gol n11ord.:r11l11cl111111 greatly dc-
1e1m111e 111~ ftinher саг.хг. Nantely. San101lo1 1vas cn1п1s1ed w11l1 1l1e 
~11i11g 01· а seгious aгc l111cc\ural 1ask - pla11ni11g 1l1e 1vhole co111plex ol" 
ad1нi11istra1ive. industrial апd residenlial buildings 31 1he 11llage оГ 
V111~.1e n.:ar Lesko1·ac. ln 1he same e11~· irons. Љr 1he same Teokaгcv1c 
lum1I). Samoilo1 proJect\XJ а villa алd church d.:d1ca1ed to 1l1e Ьinh ol 
S1 Jol1n 1l1c Bap1is1 

Aside lhe structш~ tn thc Leskovac arca arrd а series оГ residc11113I 
bшlding$ 111 Belgrade. as 11ell as co111ests 111 wllich lie part1cipated, 
an10ng S:imoilov's nюre 1mpona111 11orks. llк: au1l10r set ou1 the cl1nrel of 
J111·ru1 Sa11c on !lм: Ne11 Ccmctef) in Bclgradc. iconostasi~ and in1erior 
ol'tћe Ortlюdox Church 1п Banja l.11ka. lhe chшth d<'<licated to S1. Лrch
a11gel G~нilo оп Topttder h1ll. thc b11ilding 01· Pe11sio111·ш1d ol. t1lliciaJs 
J11d ...:rvan1s 01· 111е Nat11111al Bailk 01· 1he Ki11gdo111 uf Y11gosfa\ ш - tuday 
l..11111\ 11as11le ··в~lgrad( ralacc 011 Terazijc -1he palace of the 11111veгslly 
e11do1•11111e11101· Luka Celovic-Trebrnjac a11d РюГ Milivoje Jovaнovic at 
U1e comcr ol' Knez.a Mil~ S1ree1 and Лndлccv Vcnac 
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Amoпg Ll1e al'1er1var pГOJCCl.S 1he au1hoг 111e111ions: 1l1t· recon· 
шuction ol the buildшg 01· 1l1c Scrb1an Acndemy Љr Scie11ces авd 
Ar1s. 1111еr11щ li1r Ure b11ild111g 01· L11e lcga11011 ol" lhe K111gdom 01· Yugo
sla~1a in Лnkarn 1he old bu1lding ol" the General-S1a11· clubs 011l1c Yu
gosla\ Na1i1111al \пn) in Ni~ a11d Skoplje. as "ell <15 man) lю1els щ 
SerЬta lle alst1 111ade rгщесt~ Љr tl1e ЛС\\ bui ld1n2~ !Ог 1-a~ulllб til' 
Mecha1111:nl a11d Cl1e11нcal Lng111eer111g a11d tlie ne1\' b11ildi11g о( lhe 
Yugoslav l3ш1k lor Г<>геigп Г r.tde l le.1d Ollicc - i11 Kralja l'etra • 
Streel 111 Belgr3de (ЈП collaЬordlюn 11 itl1 Агсh. Na111c). ЛI the >ame 
ume as he 111adc projects. in the pt.ћl113r pcriod S:unuilov also de1el
oped 3 living (1Cd8gogicaJ 3CliVll) 

llis arcl1itec1urol 1ю1ion Sam11ilo1 10m1ed in 1l1e pcr1od 11l1cn in 
Seгblan a1clli1ecture e\1s1ed 1hrce various s1yles а1 1hc sшne 11111е. De
pe11ding lo а gгса1 deal on tl1c prevailing socio-political si11ia1io11. aca
dcmism. SerЬinп-Byш111ine ~l~fc a11d modcmism uscd ю reploce оле 
ar101her Tlte 1vor~ оГ Gпgorii liamo1lo1 as 01· а pГt1Jecl eng1nei:r 
1110\ed 1v11h1n lhe5c thl'l."1: SI) lc.\ in 1ha1 he Гоuлd his 11'8) IX]ltall) 111~11 

in еас11 of tlien1. Нt: 1~as luck1 1hз1 а1 1l1e very Ьegin111ng of' his c11reer 
he had 10 slrive 11,itl1 serious archi1ec111rol 1asks. Since he JUs11lied 1he 
1п1s1 of in1·estors. lhey wo11ld e11gogc l1im evc11 scveral t iшes. So IY'dS 

ll1e case щ1h 1hc Тсоkаге1 ic fa111il) 1~110. as il secms. played а11 impor
lant role in 1l1c building саrсег 01· Sam<>ilo1 Wi1l10ut rcgard 1u s1ylis11c 
1raits. h1s 1vorks аге charoc1eri1ed Ь~ lhe au1hor\ a11then1ic approach 
and l'ull 1ndiv1d11al1sm 01· h1s с1еа111 е e\presыon Bcaпng 1h1s 111 mi11d. 
1ve may i11ler ll1at 11'Nikolai Krosno1 1ш !11е п10s1 d1st1ng111sl1ed Ru~
sia11 projecl cngincer 1п Serb1a ol tllc t1\e111ies 111· 111is cc111ur). 1l1e11 1hc 
sai11e 11щ. 1rue ol Grigoгi1 Samoilov in 1l1e 1hinies and e\.:11 la1e1 Ь.:Љrе 
lhe \var and af'teг 11 Не died 011 Ос10Ьсr 15. 1989 in lЗclgradc 




