
Годuшњак: 2рада Беоzрада 
ХЊ. ХХII 1975. 

и к;овљевиh са 

и 

и 

12 налази ~e тога 
ретких зграда у ТЭIIЮЗВalЊОМ 

канском стилу са извученим УJrИЧIНММ ерке-

рима с:у к:а'ракrгер:иЈСТИЧЈНИ за 

тридесетих година 

ве.роввт:н:о rЮДИI'RyтI1а у 

ИСТО време су НаЈСТЭЈЈЈ'.СИ КЈО!НЊК 

И 'ста-

.сачуозаН\Q је предање је 
била tataP-ПOlшта щњеза 
свакако била O~ .зграда 

'Кiнез Милош :наредио Об.НО1ВЉffiiа МЭјнa.rюва 

подаци iИ детаљи 

елементе ,су 

као, пример, 

аБ-ОХ века 

акљона паlДУ. 

'у 

,на 

реК1О1Н1СТ>РУ1ИСЊНИ: 

,:к:аже Ја-

лази, 

старо'Ј;' 

си старом 

теренЈОМ улице 

р актеРИСТlик,ам а 

злраде 

чланови по!В'ремено 

Из.ftожбе 

у 

се '.изљожбе из 
колекциOlНВЈРВ, 

'На 'тему 

, као и 'Изложбе 
.!-i'pi(;lI'\n,аш iи Бео;гра

из других I'ра-
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ДОБа с кој,има Музеј града Беоvра:да ощ:ржа
ва размену (Загреб , Са!рајево, ВОЂИ Сад). 

До крај-а 1974. године -ОдРЖ-Эlно је укуп
но 28 .излож6и. прва iИзложба је била "Из 
збирки београдских IКlолекционара". 3.апа
жене су И3ЛiQжбе: ДУ'ШаЈна Љубојев:иhа 
"Мо.l1ИВИ БеограД'а", "Пап:ирни !Новац из 
:колекције ЂОРђа НоваК!овића" , "Какю -су се 
забављали стари БеOll'рађани". Ова iFIe'ClВa
кидашња изложба rnропраће:на је 'са осюл 
уме'DНИЧКИХ забавних lBe-чери - посела. На 
rюсеЛИ1ма су читаRИ поетски и rпpОЗН(И тек

СЋО'ВИ И певане градоке песме. На ювај на·-

ратИ1ВНИ предмети ИСКDПЭlН'и на -терену Бео

гра:да. Пажњ'у посетилаца приву.кле су И3 -
љожбе "Эорана tИ .владана С110ШИћа", "Из 
,колекције Оветоз-ара и Видосаве ПОПОiВИћ" , 
"Порт.рети Београђана" - 'СЛiиК!аipа Косте 
Бр адиfi а, "БеО;l'ра:д !На старим гра'Еирама " . 

Изузетно ИRтerреСОВЭlње Iи пажњу при
вуокле 'су изЛ'ожбе "Иконе на стаклу" из 
юолекције Ра;денка Перића, "Бео'г.рад који 
!Нестаје" - цртеж.и .арх. ЗОipаЈна Пет;р.ОВИ
ћа, "Београд на СТаЈРIИIМ -фО'I'ографијaJМlа '' из 
музејске збирке Јеремије СТЭlнојевиfiа, сли
ке Мосијенка Ма.рклена "М,ој 'вољеНЈИ град" 

.}V1аuа')(,ова 'l{;y1'i,a nос.!/,е ре'l{;ОnСТРукцuје 

La Maison de Manak apres La reconstruction 

ЧИН IBeOMa је 'ОЖИБљена изложба и дочаран 
је амбијент 'Из друге ПОЈЮЈ3ине XIX 'века . 
Треба нагла'сити да је РЭlДИIо-Беотрад, по
iвадом п.ро,слamе 20 . 'СЖ'I'обра, у з:ајед\НЈИЦИ са 
ТуprИЈС'Еичк.им савезом БеОI\рад:а, приредио 

ма'ли пријем з.а \O'Datpe Београђане и да је 

ИC'DоВ!ремено 'СНИЈМљена једњочасо.вна еми

.сија "Код ДБ-а бела голуба". Интереоавање 
је побу.дила изложб:а "КеРЭlМИ1ка Беоrtрада 

-ОД V ДО XIX 'Века" !Н·а К'ој.Oiј ,СУ прик,аза'Ни 

iМjНiагобројн:и керам.ичкЈИ 'УIlют,ребни и деко-
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"Ретроспектињна изложба слика и ску лп
тутра Стевана Бощна pOIBa" и друге. 

Просто:рмје у MaJHaJkob-ој -КЈући ~о!ристе 
се и за излож.бе 'Које Музеј 'QJ)ГCl1низује по
IВO~ЦOM прослаlВе Дана жена ,,8 Malpтa" , Из
ложбе ~ г:рryпне, с-амосталне, 'ИЗЛlQжбе же
на уметника или на тему 'поавеhену жен~1:. 

CB:asкa изложба у ам6иј еиту М,ан<!.[[{ове 

КУiiе, према ре-чмма анкет.иРајНlИХ ЈЮlсеТlИла · 
ца, "доrчара'Ва стари Београд и љегову ат
мосферу". 



КњuжеВ?iе ве'Черu 

у заједници са БlИблиотеюом :града Бео
гра,да, од 1969. ДО 1974. године 'ОРГаЈНtИв.ова
но је укупно 124 КЊИЖeЋIНих 'в е-ч ер-и , у Ма
наковој кућЈ1. На овој књижевној 'Dр!Ибини, 
рецитуј е се н'аша и страна rюезиј а и чит:а 
проза ~a:к;o би се уметничка реч ПЈриближи
ла С'ВИМ онима који за тим осећају ПlО'Dpе
бу. у щюграму 'Вечери учеcmвују познати 
књижевници, књижевни ,к.РИiтичари, про

фесори ,универзитета, превоДиоци, ,щрамски 
ум'еТ1НIИЦМ и музичари. Музичка пратња до
чарав·а време на'станка поезије и прозе. 

Захваљryјуh.и књижеВЈНИlМ вечерима и 
другим аКТИВН'ОСЂИ:Ма кюје ,се одвијају у 
Манаковој КУћИ, ,ОНЈа је постаља ЗЈычајан 
центар ок:улљања љубитеља уметно~и у 
Београду. ИнветИЈВНЮСТ пр.ОI1раам и- озБИљ
ност с којом стручљаци Музеја и Библио
теке прилазе о:iз'сум послу, 'OB:a1КiaKo су нај
зн,ачајнији ДОnРИЈНОС успе:юу прог,рама који 
се одвиЈа у MalНa:кOBoj кући. ' 

Занимљиво је. да :pe~o к.о 'од посетила
ца када једном ДОђе, не пост.ан:е 'C!l'Э.:.JDНИ по
сетилац књ'ИжевН'их вечери. 

Из богатот ПpDI1рама књижевн:их вечери 
тешiЮО је ИЗДВОiјити нају,спе~ије . У току са
мо једне године, на :к;њиж6В'НIИМ вечерима 
у M<ЫiaKo,Boj кУЋИ rюсетиоци су , :могли да 
чују СТИХiOве од средњовеКЈОвне па до{) нај
Нlовије поезије. 

у току 1974. године 'одржано је 28 вече
ри ,ОД кюјих је изузетну пажњу и ИtНТересо

вање побудило вече поезиј е д'Yll1ана Ко
стиliа кој-и је истовремено БИЈО С110ТiИ саста
нак у Мањаковој купи и имао јеавеча!ШИ 
караЈКтер. Посебно посело у Манааювој ку
ћ'И lО'рганизованю је 13. септембра 1974. за 
учеснике IV међу/народног научи-ог окупа 

сл-авист-а. 

у дневној ШТaL!'\1IDИ из·ашЈЮ је ВiИllIе при
каз·а ,вечери, .које (у<у ,одржане у Манаковој 
кући; ПРИГОДаЈН тrРИК'ЭЈЗ објаЈВЉен је и у бу
гарсюом часопису "Љик".4 

Анкета -спрouзедена међУ rюсетиоцима 
Ма-накаве куЋе даје 'Интересантне пО'датке 
ка,ко 'о самом амбијенту у ,:юомесе одржа
вају 'вечерй, ТЭЈКЈО и о посетиоцима Манако-
ве к.уће.5 . 

у погледу старосне 'C'rpj71Krype, анкета 
показује да сумљади.на до 25 ГОДИiна старо
сти Ч\ИНИ једну трећiину (34,10/0) од YKYIllНOГ 
број а посетилаца. Другу треfiJинry посетмЈЋа
ца чине људи И3IМеiyy 41 и 55 ГОДИiна старо
сти. Упадљив је мали број посетилаца из
над 56 ГОДЮIа старости. 

На књижeБIНИМ 'Вечерима а:нк:,ета пока

зује да готово нема посетилаца с РaднIИч-
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Из.љожба "Беоzрад 'нд стари.м, 'l.paBUpaMa", отво
реnа 5. деце.м,бра 1927. zодU1iе 

Uexposition »Betgrade sur ~ез vieiHes gravures«, 
ouverte le 5 аесетЬте 1972 

К:Иiм занимањима. Према arњкети .о в:,в,али
фикационюј C'I1pУКiту;ри, ОаЈМО је један посе
'Гил'ац био с нижом 'стручном опреамюrм. 

Можда баш ова l00i'кета указује iНa по
Тlpебу да Музеј гр.ада Београда ОC'DВарlИ бо
љу сарадњу с радним органиЗаЈЦИiј-ама -к'ако 
би на тај начин JlОКiушаю ~·a ПОСТ!ИI1Не раз
НОВРСВЈију C'DpY.KТYPY посетилаца М,аЈна1Кове 
~yћe. ' 

ИЗЈ/,ожба "И'КО1iе 1-ut ста'КАУ" из эбuр'Ке Радеn
'Ка Перuћ,а, отвореnа 5. јупа 1972. zодU1iе 

L'Exposition »Les iсбnеs sur verre«, La соПесtiоn 
ае Radenko Peric, ouverte le 5 juin 1972 
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'у ,оцењив·ању вечери сви посе'NЮЦИ да
ли су веома повољан суд о овој културној 
ммrифестацији. Неки од одговора су били 
"Заиста једна права КУЛТYiрна юаза у кој.ој 
се стичу млади људи - што је ;веома зна
чај.но", или "Дивне су у овом ,времену по
трошачке психологије", или "Увек :нови и 
пријатан доживљај", ИЛИ "Приснюст и '1'0-

плина" итд. Могло би да се изнесе још мно
го люхвала и повољних ,оцена у погледу 

амбијента и самих вечери. Међут.им, ми
слимо да је довољно рев.и да је M,aHa~OBa 
кућа ~aнac један ОД (Музеј-сюих објеката 
града који пулсира и живи пуilИ1М ЖИВОТО.:\'! 
више него неки већИ и репрезентативнији 
музеј. 

К'!/'уб љубитеља историје ВеО2рада 

Од 1969. године ПРОС'1'орије у Манако
Бој куЋи 'К!QРИСТИ И Клуб љубитеља исто
рије БеОDрада. Клуб је ОСНОЋ·ан у .оквиру 
Музеја града Београда 1966. године. Зада
так Клуба је да 10000У'пља љубитеље истори~ 
је наших :Н8Jpo~.a и наРОДНОIСТИ, а посебно 
историје Београда, да пома:же Музеју гра-

да Беоnрада у прикупљању LПодarrака, чи- Са отвара'Ња једне UЗЈ10ж6е У Ма'Н.ак,овој xy'ftu. 
ЊElliица и музеј:ских објеката и да код г.ра-
ђана шири љуба;в према историји св,or L'inauguration d'une exposition а la Maison de Manak. 
града. 6 

Састанци Клуба одржавају се јеДНОЈ\.I 
месечно. и за 'сваки са'стаlIак бира се .дома
hИiН вечери који се брине оо програму одре
ђеногсаст.анка. 

Теме Ca'C'DaHKa су посвећене Београду и 
животу у њему, догаt)ајима и збивањ:има 
који ·су стварали историју Dpaдa. Домаfiини 
вечери су професори Универзитета, науч
ни радници, стручњаци Музеј а и многи 
Београђани ПОЗНаЈВ'аЈОЦИ iИС1юриј е града. 
ПредЭ'вања су 05ичlн)о пропраh.ена диј агю
зитивима, филмовима и Д;РУI1ИМ илустра
ТИЋним материј аЈ1ЮiМ. ОастЭЈНЦИ Клуба су 
отворени и њима, поред "Чл·:шюва, чест.о 

присуствује и веfiи број ГopaђaIНa За!И1Н.те.ре
ОQваних за 'неку 'ОД тема или проблема о 
кој ем се .на саст_анку Клуба раз.:ГО(8ара. 
Клуб има 150 УПИСаЈНих "ЧлаЈНюва. До краја 
1974. I1ОДине одрж.а.но је 80 саСТа!на'Ка. Са
станцима Клуба угла;вном при су с!!'в У ју ста
рији граijаЈНИ, мада ЧЛЗiНови Клуба настюје 
да за .Прошљос.т града заинтересују и юмла
дину. Овим састанцима просечно прису
ствује 30 до 40 слушалаца. 

ТешК!о је издвојити било кюји састанак 
Клуба, јер ,су теме веома разноврсне. Од 

археОЈ]ОШКИХ ре~ултата до политичке И 

културне историј е. Затим, -сећања Бе.огра
ђана на поједине догађаје и личности. 
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CaCta1ia-к 'КЈ1уба љубитеља историје Беоzрада 

La reunion du CLub des amis de L'histoire de Betgrade 
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МАНАКОВА КУЋА 

Ретросnе?<:тив'Н.а UЗЈ/,ожба Стева'нд Бод1iарова, отворе'нд 11. деце.м.бра 1973. 

L'exposition retrospective de Stevan Bodnarov, ouverte le 11 decembre 1973 

ИзJtожба "Нушuћ., у ЛUКОВ1iО.м. делу" 

L'exposition intitulee xNusic dans L'oeuvre pZastique(( 
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а.КТИВ!НО'СТ пок,азали су чла

у току 1973. године. Те ООlдине 
ј е одржао <Девет саста;наЈка, а [На са-

cTaiНKY 'веома се раЗГDва-

рало досащашњем ipаду па за·-

кључено да се ГОДИЈшње ·О'држава 

ра\Цнrи ca'CTalНaк, затим 

умноже и да 'ра,д што' 

више пропагира. 

у току 1974. године одржаЈНО щеает 
СЭЈстанака и уписarно 20 нових члаlНlQва 'а и 

IJIосетилацасе rювеh:ава. 

Посебан састаlНЭЈК члаНiOlВИ су 
1974. гсщине са ;редаа:щи-

; разговор водиО' о цен-

'ЧУ1ва:ња 

СКИХ !ВрещнЈОСТИ грма. на ,саст,з;НlКУ 
лучеiНЮ да OIВO 

разгю,вора о уrРiбаIIНЈ;1iС1l"И'qlКОМ 

града. 

'Коле'К'Ционара 

града Б ео града 'и 
ту споменика културе 

сноваЛlИ су 1969. 
колеКЦИЈонара. Циљ 
ПОlВеже коле-кцио.наре и на начин 

к:олекционарсmа у 

колекционара \Везан 

сусе 'ОIЦPЖ2\В>Э.ЈЈ)И IСЭЈСТанЈUjИ ЧЛаЈнюва, 

мењивала .мишљења .ИЮКУ;С'IlВа и. Il!}т1ређfИ[-

вале излоЖ'бе Rюлею.'!)ионара 

б!YrО 

дела'l1НJO'СТ 

току 

организовао 

'из 'КОЛ8ЈКЦЈИ] е 

кюлеКЦИf.XНIЭЈра Mar.нa-

прест.CIiО с рщцом. 

се К олекционЭЈрИ са-

сваж'а'К10 rDpИ!роде. 

заш'Г.и'Гу ,спомеНИlка сroултуре и 

гра:да у \И!Нтересу 

негоВ'ањ,а пра.ВОГ кюлекционарсТ(Ва, да про-

боље и методе !ради усмера-
вања овог веома важЈНiOГ и ,културну и-

врло посл,а. 

протеклих седаlМ Iюдина MaRalКOBa 
ј е несуЈм1:ыиlвo 

'CГ,J'тr"""rn"'lir..'rM центар 

веома 

у юцени 

,на степен изражавањ'а 

Зa;.дiОiВољотав.а оним што су ДОЖ1ИВс

ли и 'видели у M;3JНJ:all{'lo,DI[)j 

Може се Мана:к.о-
вом не ,само вредан 

архитектоlНОК:И споменик већ и 
изложбени ПЈрост,ор и мест,о овестрано 

и КУЛТУРНО-:rJjро~ве'Гне 

делатности. 

НАПОМЕНЕ 

Приликом израде рада о Манаковој кући 

користила сам извештаје Музеја града Бео

града, документацију Завода за заштиту спо

меника културе града Београда, анкету спро

ведену међу посетиоцима књижевиих вечери у 
Манаковој куhи, белешке И чланке објављене 
дневној штампи и уредно вођену документа

цију о одржаним изложбама и веч:ерима 

стране Надежде Андрић и Заrорке Марин
ковиh. 

:2 "Борба", 11. IV 1958. године. 
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Решење 04 бр. 27712 од 9. V 1963. 'loauue 
Завода за заштиту споменика културе града 
Београда. 

4 Б. Т. А. "Лu/к!' бр. 16 од 20. IV 1974. ГОДИ
не, стр. 15. 

5 Анкетирана укупно 82 посетиоца, са 
љом да се сазна какво место улогу има Ма

накова купа у културном :животу Београда. 

Извод из Правила Клуба 
рије Беоzрада. 
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МАНАКОВА КУЋА 

LA MAISON DE MANAK 

Gordana Cvetkovic 

де Manak ипе construction 
30 ди XIXe siecle. ЕПе doit 

l'avait achetee 
роиг у ои vrir 

les 

Еп outre, SOlrees litteraires ont Пеи 
dans cette maison, соттип avec 
la de Grace а 
сеэ soirees Maison 
Manak devenue centre de 
semblement des amateurs де де Belgrade. 

Le Club des amateurs de l'histoire de Bel-
а еи, jusqua la де 1974, 80 геипјопэ. 

Сеэ reunions ont сопэасгеез аих evenement::;, 
аих faits et аих personnalites, qui faisaieni l'hi
stoire де cette vil1e. 

аи Club des а 
son acti vi te le 

travai1 а deja аи Мизее de 
prietaire de donations et де Ыепэ legues. 

Il est certain que la vШе de Belgrade а 
obtenu, dans Мајзоп де Manak, ип monument 
architectural de valeur ип lieu de large acti-
vite museo!ogique et tгаvаП аи domaine de la 
culture et де l'education. 




