
356

УниверзитетуНишу,ФакултетуметностиуНишу–
Департманзапримењенууметност,Ниш

DOI10.5937/kultura1755356B
УДК725.17(497.11)”18”
711:94(497.11)”18”

оригиналаннаучнирад

ДВОРУСАВАМАЛИ–
ТЕМЕЉСРПСКОГ

БЕОГРАДАИЗВАНШАНЦА
Сажетак: Рад пра ти кон сти ту и са ње др жав но – двор ског ан сам
бла у Са ва ма ли као јед ног од ви зи о нар ских по ду хва та кне за Ми ло
ша у вре ме ка да је Бе о град тек тре ба ло да се из бо ри за ранг срп ске 
пре сто ни це и сту пи на при лич но не ла го дан пут ур ба не ре во лу ци је. 
Сто ји мо на до бро по зна тим ста но ви шти ма да двор пред ста вља 
не са мо пре би ва ли ште вла да ра, већ исто вре ме но и ин сти ту ци ју 
вла сти. Кнез Ми лош је ве о ма ра но спо знао ва жност успе шно по
зи ци о ни ра ног и об ли ко ва ног вла дар ског се ди шта. С тим у ве зи, од 
са мог сту па ња на власт от по чи ње екс пан зив ну по ли тич ку бор бу 
за пре тва ра ње Бе о гра да у пре сто ни цу. На том ни ма ло ла год ном 
пу ту ис пу ње ном број ним на глим обр ти ма и из ме на ма пр во бит них 
пла но ва, Двор ски ан самбл у Са ва ма ли мар ки рао је успон вла да
ра, др жа ве и срп ског на ро да. Ујед но, кне же ва од лу ка о из град њи 
држав но – двор ског ан сам бла у Са ва ма ли, спро во ђе на уи сти ну 
уз мно го не да ћа и от по ра, по ка за ће се као суд бин ска од ред ни ца 
урбане тран сфор ма ци је Бе о гра да у мо де ран европ ски град.

Кључнеречи: двор, пре сто ни ца, Са ва ма ла, кнез Ми лош, урбаниза
ци ја Бе о гра да, владарскa ре зи ден ци ја

Одабириутврђивањепрестонице,каорефлексиафирмаци
јаполитичкогтелавладара1,одувек јепредстављало једно
одкључнихполитичкихпитања.Токомвећегделатрајања
прве владавине кнезаМилошаОбреновића, у периоду од

1 За теоријски систем о два владарева тела видети: Kantorowicz, E. H.
(1997)The King’s Two Bo di es. A Study in Me di a e val Po li ti cal The o logy,
Princeton:PrincetonUniversityPress.
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1818.до1839.године,престоницаКнежевине,гдесубили
смештени сви високи органи државне власти, војне упра
ве и седиште црквеног поглавара, био јеКрагујевац.2По
литички,националниидинастичкипуткнежевинеСрбије,
оличентериторијалномекспанзијом,стицањемаутономије
иконкретнимдржавно–правнимгаранцијаманаконцутре
ћедеценијевекаивидљивијимприсуствомсрпскогвлада
рауоквиримаполитичкесвакодневице, захтевао јенужно
дефинисањеновепрестоницекојаћеадекватноодговорити
новимзахтевимаисторијскогтренутка.

Јошунесигурнимусловимапослеустаничкихгодина,сход
нополитичкимпотребамаконтролетекослобођенихтери
торијаинужнојомнипрезентностивладара,кнезМилошје
изградиоидефинисаопаралелнецентремоћиуПожарев
цу3,Шапцу4иЧачку5.Ипак,замладукнежевинукојајетек
требалодастасаиумрежисесасветом,београдскоподручје
јебилоодпрворазредногзначаја.

Већупрвимпослеустаничкимгодинамакнезје,упркосне
спокојнимусловимаиодвећкомпликованојсарадњисабео
градскимвезиромМарашли–АлиПашом(MaraşlıAliPaşa),
успеоданајпреусменоипривремено,анајпослеитрајно,
запоседнепросторкојисепружаоодВарошкапиједоТоп
чидерскогдрума.6КнезМилошјенаовомпростору,тачније
падинипремаСавикодстарецркве,започеопроцесгрупи
сањапрвихдржавнихијавнихздањаоличенихуГосподар
скомконаку,тездањимаНароднеканцеларијеиМитропо
лије.Овајпросторфункицонисаојекаодворскаекономија
сабаштамаивоћњацимапрвекнежевебеоградскерезиден
ције.7ГосподарскиконакналазиосеунутарВарошиопасане

2 Марковић,Р.(1938)Пи та ње пре сто ни це у Ср би ји кне за Ми ло ша,Бео
град:ШтампаријаДраг.Поповића,стр.2227.ОдворукнезаМилошау
Крагујевцу видети:Митровић,К.Двор кнезаМилошаОбреновића у:
При ват ни жи вот код Ср ба у XIX ве куприредилиСтолић,А.иМакуље
вић,Н.(2006),Београд:Клио,стр.261301.

3 Лазић,М.ЦркваидворуПожаревцукаоидеолошкицентривладарске
репрезентацијекнезаМилоша,у:Vi mi na ci um ЗборникрадоваНародног
музејауПожаревцубр.16,приредиоЂорђевић,М.(2011),Пожаревац:
Народнимузеј,стр.135167.

4 Здравковић, И.М. (195354) Конаци кнезМилошеве Србије,Гла сник 
Ет но граф ског ин сти ту та Срп ске ака де ми је на у ка књ. 23, Београд:
ЕтнографскиинститутСАН,стр.422423.

5 Здравковић, И. М. (1951) Господар Јованов конак у Чачку,Му зе ји 6,
Београд,стр.124127.

6 Марковић,Р.нав.дело,стр.1722; Macura,V. (1984)Čar ši ja i grad ski 
cen tar: raz voj sre diš ta va ro ši i gra da Sr bi je XIX i pr ve po lo vi ne XX ve ka,
Niš:Gradina;Kragujevac:Svjetlost,str.35.

7 Вујић,Ј.(1902)Пу те ше стви је по Сер би ји II,Београд:Српскакњижевна
задруга,стр.42.
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шанцемкодВарошкапије,науглунекадашњихулицаБого
јављенске (данасКнезаСимеМарковића)иКраљаПетра,
наместуздањаданашњеПатријаршије,aнаспрампрочеља
старесрпскецркве.8Охрабренплоднимупорнимдипломат
скимнапоримаисмишљенимполитичкимпотезимакојису
резултовалипотписивањемАкерманскеконвенције1826.и
склапањамЈедеренскогмира1829.године,уатмосфериоче
киваногиспуњењаобавезакоје јеПортаморалаизвршити
спрамновонасталногаутономногстатусаСрбијеуоквири
маОсманскогцарства,кнезМилошјеујунумесецу1829.
године отпочео изградњу свог новог двора уБеограду, на
суседномплацуунепосреднојблизиниГосподарскогкона
ка.9Просторнедвосмисленоосманскеварошисепостепено
ализасигурнопочеомењатиитосуштински,какоидејно,
тако и материјално, јер поред градитељских активности
иницираниходстранекнезаМилоша,имућнитрговцииза
натлијеподизалисурепрезентативнарезиденцијалназдања,
творећиједансасвимновиБеоград.Ипак,близинатурских
гарнизонаиспороступоступкуисељењатурскогцивилног
ивојногстановништва,захтевалајеустројавањеновогсре
диштауодносунаВарошкапију.

ОснивањедворскогкомплексауБеоградубилојеиницира
носнажнимубеђењемдајепреузимањепотпунеконтролеи
доминацијанадБеоградомнадохватрукештојеследстве
нотребаломанифестоватирепрезентативномпалатомпрвог
кнезаслободнеСрбије.Важнуулогуулегитимисањумонар
хијскевластиуСрбији,поредпрокламованогХатишерифа,
имала јеипосебноиздатацарскадиплома тзв.султан ски 
Бе раткојимјеПортакнезуМилошуОбреновићупрепусти
ла самосталну управу Кнежевином и потврдила наследно
кнежевскодостојанствопопринципупримогенитуречиме
јеСрбијаозваниченакаонаследнамонархијаподсултано
вим сизеренством.10 Паралелно са успостављањем недво
смисленогдржавно–правногосноваКнежевинеСрбијеи

8 Вујовић, Б. (1986) Умет ност об но вље не Ср би је 17911848, Београд:
Просвета:Републичкизаводзазаштитуспоменикакултуре,стр.128.

9 Петровић,М.(1901)Фи нан си је и уста но ве об но вље не Ср би је до 1842 
до 1842. 1 С јед ним по гле дом на ра ни ји ис то ри ски раз вој фи нан си ског 
уре ђе ња у Ср би ји, Београд: Државна штампарија Краљевине Србије,
стр.422427;Петровић,М.С.(1930)Бе о град пре сто го ди на,Беoград:
ГрафичкиинститутНароднамисао,стр.94.ОпитањимакојејеПорта
требалодарешипоосновамаАкерманскеконвенцијеиЈедренскогми
ра,каоиoтокудипломатскихактивностикнезаМилошауциљурегу
лисањаполитичкогстатусаКнежевинеСрбијевидети:Јакшић,Г.(1927)
Евро па и вас крс Ср би је (1804 – 1834),Београд:Народнамисао,стр.413
415;Љушић,Р.(2004)Кне же ви на Ср би ја (18301839),Београд:Заводза
уџбеникеинаставнасредства,стр.120.

10Исто,стр.11.
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гаранцијама да сеСрбимогунационалнои културно раз
вијатиуоквиримаОсманскецаревинекојесудефинисане
одредбамаХатишерифа1830.године,реафирмисаноjeпи
тањепозиционирањановепрестоницеикнежевеотворене
жељезањенимпотпунимизмештањемуБеоград.11

Крагујевацјеупркоссигурностииразрађеномдеценијском
системуспровођењавласти,тадаувеликобиотесанспрам
новихприлика.Свевећафлуктуацијачиновникаусложње
ногдржавногапаратаипосетилацадвора,указивалајеуве
ликонамногенедостаткеКрагујевцакаопрестоногместа.
Тешкодоступнаперифернапозиција,лошаизастарелапут
намрежа,нехигијенскиуслови,мањакстамбеногпростора
и недостатак воде као важног привредног иживотног ре
сурса,инициралисуозбиљнијеактивностикнезаМилоша
попитањимаизборапозицијеиизгледановепрестонице.12
Уовомпериоду,упадљивајеинтензивнапокретљивосткне
заМилошапоСрбијииизградњамањихвладарскихкона
чишта намењених његовим краћим боравцима, углавном
током летњeг периода. У ту сврху подигнути су кнежеви
конацисапратећимамамимауСвилајнцу,Кладову,Бресто
вачкојиСокобањи.13Овдетребаскренутипажњудајеши
рокој омнипрезентности владара у ово доба, доприносила
репрезентативностисимболичнаулогарезиденцијањегове
браће, конака господара ЈевремауШапцуиВаљевуи ко
накагосподараЈованауЧачкуиБрусници.14Озбиљанпро
тивкандидатБеоградузазваничнокнезМилошевоседиште,
представљалојеСмедерево,алијепривлачномснагомсвога
положаја, политичким, економскими симболичким знача
јем,Београдбионеупоредивбезобзиранасвеспорнеокол
ности и временски исцрпљујуће процесе разрешења про
блемаокоњеговогпотпуногзадобијања.15

У вези са поментум околностима несигурне атмосфере
узрокованеблизиномцивилноги војногприсуства осман
скогживља,моралосеодустатиодпрвобитнеидеједаНови
конакпостанезваничнакнежеварезиденцијаибеоградски

11Марковић,Р.нав.дело,стр.3745.
12Исто,стр.3739.
13Несторовић, Б. (2006) Ар хи тек ту ра Ср би је у XIX ве ку, Београд: Art 

press, стр.5253;Здравковић,И.М. (1952)СпоменицикултуреуБре
стовачкој бањи,Гла сник Ет но граф ског ин сти ту та Срп ске ака де ми је 
на у какњ.I/12,Београд:ЕтнографскиинститутСАН,стр.436438.

14Исто.
15Марковић,Р.нав.дело,стр.38.ЗабележеноједајекнезМилошупе

риоду1827–1833.годинеуСмедеревукупиовиноградиизградиовин
скиподрумсакућом.Цветковић,С.(2008)Ви ла ди на сти је Обре но вић у 
Сме де ре ву,Смедерево:Музеј,стр.11,14,2324,4347.
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двор кнезаМилоша. Идеја о планском оснивању српског
Београдаизваншанцакојаћесереализоватитокомчетвр
тедецениједеветнаестогвека,инициранајевећкрајемдва
десетих годинаистог века.Упркос опструкцијамаипови
шеномстепенунеповерења,процесповраткахришћанског
становништва у Београд узима маха и на Савској падини
настаје животворна српска варош. На постепеном и стр
пљивоочекиваномпутуустоличењауБеограду,захваљују
ћидипломатскомумећупреговарања,кнезМилошјевеома
раноиспословаоусменомпогодбом,одбеоградскогвезира
се би на по слу гупредварошкипросторБеоградаизваншанца
тзв. Савамалу.16ПодручјеСавамале обухватало јешироки
појассавскогприобаљаомреженданашњимулицамаКра
љицеНаталије,Ломином,ГаврилаПринципа,Балканском,
СарајевскомиКнезаМилоша.17Податаккојинамјеоставио
ЈоакимВујићсведочидајегодине1826.Савамалабилакнез
Милошевспахилуксавоћњацимаињивамаидајебројала
прекостотинудомова,бројнемеханеизанатскерадње.18

Визијаодржавномиадминистративномцентрунапросто
руСавамале,зачета јеприпремнимрадовиманаизградњи
кнежевогдворцауавгустумесецу1829.године.19Амбици
озни подухват изградње захтевао је обимне предрадње на
припремилошегтерена,проналажењушколованихархите
катаидефинисањујаснихпрограмскопројектнихелемена
табудућеграђевине.Додатнаотежавајућаоколносткојаје
знатноуспорилаизградњујестедипломатскискандалкоји
је избио између београдског везираВеџи –Махмут паше
(MahmudPaşa) икнезаМилошакадајевезирзахтеваода
серадуСавамалиобуставиујекунабавкеграђевинскогма
теријалаизАрадаиСегедина.20Очигледносамопоуздањеи
манифестацијумоћикнезиспољава својимготоводрским
коментаромдаве зир бе о град ски не пре ста но не што бу ла зни 
про ти ву на шег гра ђе ња у Са ва ма липоводомприговорабео

16Марковић,Р.нав.дело,стр.722;Б.Перуничић,Београдскисуд1819
1839,Београд:ИсторијскиархивБеограда,стр.13.

17Вујић,Ј.нав.дело,стр.224225;Шкаламера,Ж.(1971)БеоградскаНо
ваДоњаварошуXVIIIвеку,Го ди шњак гра да Бе о гра дакњ.18,стр.69.
ДетаљнијеопотезуСавамалевидетиу:Ротер,М.Про бле ми за шти те и 
ре ви та ли за ци је де ла Ка ра ђор ђе ве ули це у Бе о гра ду, на по те зу Сав ског 
при ста ни шта,специјалистичкирадодбрањеннапостдипломскимсту
дијамаиззаштите,ревитализацијеипроучавањаградитељскогнаслеђа,
Архитектонскифакултет,УниверзитетуБеограду,Београд.

18Вујић,Ј.нав.дело,стр.41.ТопотврђујеиБартоломеоКуниберт(Bar
tolomeoCuniberti)неколикогодинакасније;Куниберт,Б.(1901)Срп ски 
уста нак и пр ва вла да ви на Ми ло ша Обре но ви ћа (18041850),Београд:
ШтампаријаД.Димитријевића,стр.362.

19Петровић,М.С.нав.дело,стр.94.
20Марковић,Р.нав.дело,стр.4041;Љушић,Р.нав.дело,стр.198.
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градскогпашезбогподизањаансамбладржавнихздањабез
дозволеЦариграда,штојевиднаметафораојачанеМилоше
вевластиуБеограду.21Имајућисвенаведенонауму,може
моконстатоватидаконкретнаизградњадворскогкомплекса
отпочињеспровођењемсудбинскеодлукеоисељењуСава
малаца наПалилулу 1835. године и ангажовањемАнтона
Шулца(AntonSchultz)иАтанасијаНиколићанапословима
премеравањасавамалскогтерена.22

Благозаталасанаконфигурацијападинеирастерећенапози
цијаизваншанца,болнојметафорикрутетуђинскевластии
вишедеценијскогкулука23,природнојенаметнулаСавамалу
каосрцесавременогграда.Показаћеседајекнежеваодлу
ка,мадасуровоспровођенаузвеликонегодовањестановни
какојисусеневољноиподприсиломморалиодатлеисели
ти,судбинскиутицаланаурбанутрансформацијуБеограда
умодераневропскиград.24Свакакодајебезбедностидис
танцаоджаришнихупориштатурскихвластипредстављала
важанфакторприликомодлукедакнезсебипочнезидати
резиденцију изваншанца, даље од варошкапијског језгра.
Међутим,овдесемораузетиуобзирибитнакомпонента
помнепланерскеактивностиипосебневладарскебригеза
по ло же ни је ме стасредиштановогБеоградакојимјенаго
вештенаамбициознакнежеваградоуређивачкавизија,25ау
чијој основи лежи манифестација новонастале призна
те моћи у оквиру кључног историјског тренутка извоје
ване слободе, пуне унутрашње самоуправе и кнежевског
суверенитета.26

21Коларић, М. (1967) Кла си ци зам код Ср ба, књ. 2 Гра ђе ви нар ство,
Београд:Просвета,стр.274.

22Перуничић,Б.нав.дело,стр.780.Запотребеизрадедржавнихзграда
уСавамалинајпрејебиопозванискусанграђевинарЈозефФелбер(Jo
zefFelber)изЗемуна,алијеонодбиораднаовомпројекту;Несторовић,
Б.нав.дело,стр.67.

23ОдијумкојијеизазиваошанацмеђусрпскимживљемуБеоградутога
временаречитобележиАнастасЈовановићусвојимаутобиографским
белешкамаНикић,Љ.(1956)АутобиографијаАнастасаЈовановића,Го
ди шњак гра да Бе о гра дакњ.3,стр.394.

24Максимовић, Б. (1983)Иде је и ствар ност ур ба ни зма Бе о гра да 1830
1941,Београд:Заводзазаштитуспоменикакултуреграда,стр.8–10.О
немилосрднојполитициисељавањапростораСавамалеу:Куниберт,Б.
нав.дело,стр.362364.

25Bogunović, S.G. (2005)Ar hi tek ton ska en ci klo pe di ja Be o gra da XIX i XX 
veka I: ar hi tek tu ra,Beograd:Beogradskaknjiga,str.346.

26Докаквихједетаљакнезулазиокадајеречоизградњибудућихпалата
(резиденцијеизградеСовјета)сведочиипрепискаувезисапреговори
макојејеТомаВучић–ПеришићводиосамајсторомизЗемуна:...Но 
пре све га по треб но ми је да би бла го во ли ли ка за ти му ка ко ву про пор ци ју 
зд ани ја ова мо ра ду има ти, на По кој, Гла гол или упра во, да по фор ми ко ју 
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Завидан степен кнежеве пажње и вишемислени ангажман
усмеренкарегулацијиовогделаварошипоправилномор
тогоналномрастеруиживоинтересовањезанеимарскапи
тањаувезисаположајем,концепцијом,изградњомиопре
мањемдржавних здањана европ ски на чин сведочиоочи
гледном продору европског кода урбаности у дотадашњу
оријенталнобалканскуварош.27

Одинтереса занашеистраживање јестеподатакдасу го
дину1833.обележилиинтензивнипреговорисаземунским
ипанчевачкимградитељима,апотомисабечкимархитек
тимазазидањеновогкнежевогдворцa,алида јелокација
тог здања остављананедефинисанаили јемењана будући
дасекнездвоумио.28НеприликеуБеоградусу,виделисмо,
билевелике,алијеатрактиванистратешкибитанположај
биоодвећпривлачанитешкозамењивбилокојимдругим
градомуКнежевини.Крагујевац је и даљефункционисао
каоразрађенапрестоница,алисуискуствоновог,политич
кипреображајипосебноеланподстакнутХатишерифомиз
1833.године,налагалидругуврстуурбанереалности.Сме
деревоје,каоштојевећгорепоменуто,биловисококоти
раноиозбиљносеразматралозановупрестоницу.Препи
скесаАлексомСимићем,саветникомпопитањимадржавне
градњеповодомизградњекнежеверезиденцијеуСмедереву
из1833.годинеисачуваниплановинепознатогградитеља
хабзбуршкепровенијенцијезадворацуКрагујевцу,откри
вајунамдајеМилошимаоозбиљнунамерудасазидамо
дерну резиденцију у класицистичком руху, без обзира на
локацију.29

Поводомзидањановерезиденције,КнезМилошсеодлучује
зараскидсадотадашњимархитектонскопросторнимскло
помпоугледунавластеоскедворцеиспахијскелетњиковце
наоближњимвојвођанскиммајуримаподуправомХабзбур
шкемонархијеирумунскимкнежевскимвелепоседимагде

одо бри те са чи ни План и Про цје ну ка ко јед ног та ко и дру гог зда ни ја...
АСККVI569

27АС,ККVI 569;Више о европским урбанистичким продорима у: Ко
ларић,М.нав.дело,стр.225334;Максимовић,Б.нав.дело,Вујовић,
Б.нав.дело,стр.144152;Максимовић,Б.БорбазаочувањеАбаџиске
чаршијекаопривредногелементановогБеоградаваншанца,Го ди шњак 
гра да Бе о гра да II,Београд1955,стр.237–246.

28АС,ККXVII62,Несторовић,Б.нав.дело,стр.6768;Коларић,М.нав.
дело,стр.225–226.

29Исто;Оулозиместунеокласицистичкеархитектуревидетијоши:Ма
куљевић,Н.(2006)Умет ност и на ци о нал на иде ја у XIX ве ку,Београд:
Заводзауџбеникеинаставнасредства,стр.201202;Ђурђевић,М.иКа
дијевић,А.(19911992)Симетријауновијојсрпскојархитектури,Збо р
ник за ли ков не умет но сти Ма ти це срп ске27/28,НовиСад,стр.4.
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ћесејошдугоосећатиутицајкласицистичкиобликованих
европскихвладарскихпалатауразумљивоскромнијојвари
јанти.ВелепоседнициимањанаподручјуВојводинекојису
махомживелиуБудимпештииБечу,подстакнутиурбанијал
нимреформамаМаријеТерезије(MariaTheresia)иЈозефaII
(JosephII)куповалисуцарскедржавнепоседенајавнимли
цитацијамадобараДворскекоморе.30Куповинаимањабила
јеусловзастицањеплемићкетитуле,паотуданеизненађу
јеконкурентноподизањерепрезентативнихграђевинаовог
типамеђуистакнутимпојединцима.КнезМилош је1833.
годинекупиодвавеликаплемићкаимањауВлашкојгдесу
кнежевиималиистиполитичкоправниположајитоједо
датноутицалонаинкорпорирањеовеконцепциједворског
комплексаунашојсредини.31Великибројовихграђевина
којесунасталекрајемосамнаестогитокомпрвеполовине
деветанестогвеканосеодликезрелогкласицизмасасиме
тријомкаоосновниместетскимпринципомкојипроизводи
пропорционалноскладнуихармоничнукомпозицију.

Стимувези,закнежевподухватуСавамалибилојенео
пходнопронаћиискусногградитеља.ПоналогукнезаМи
лоша,тадашњиканцеларијскиписарАлексаСимићпрего
вара у поменутој 1833. години у месецу новембру, преко
банкараСинеуБечу,тражећимогућегпројектантазанову
резиденцијукнезаМилоша.32Таксативнопостављенапита
њасанаведенимодговоримадајунамвеомазанимљивувид
у жељене програмскопројектне елементе будуће палате.
ПрепискаизмеђукнезаМилошаинепознатогбечкогархи
тектеповодомизградњепалатеуСмедереву33откриванам
саколикојестрастииозбиљностикнезМилошприступао
бавећисеуопштеноговорећиградитељскимпитањима,па
самимтимипројектомноверезиденциједонајситнијихде
таља.Истовремено, настају и нереализоване идејне скице
фасаданепознатог архитекте сачуванеуАрхивуСрбије, а
објављенеукњизиБранкаВујовића34, накојима јеостала

30Поповић,Д.(1963)Ср би у Вој во ди ни III, Од Те ми швар ског са бо ра 1790 
до Бла го ве штен ског са бо ра 1861,НовиСад:Матица српска, стр. 70
80.ОдворцимаилетњиковциманатлуВојводиневидети:Pandžić,А.
(2007)Dvor ci Voj vo di ne,Beograd:ZadužbinaAndrejević;Кулић,Б.(2013)
Дво р ци и лет њи ков ци Вој во ди не,Петроварадин:Покрајинскизаводза
заштитуспоменикакултуре;НовиСад:Платонеум.

31Новаковић,С.(прир.)(1894)Србијаугодини1834:ПисмагрофаБоале
КонтадеРињиминиструиностранихделауПаризуотадашњемстању
уСрбији,Спо ме ник Срп ске кра љев ске ака де ми је XXIV,Београд:Држав
наштампаријаКраљевинеСрбије,стр.35.

32АСККXVII62;Коларић,М.нав.дело,стр.225.
33Исто,стр.226.
34Вујовић,Б.навдело.стр.144145.
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белешкадајеречоплановимазакнежевупалатууКрагу
јевцу.Осимшто нам остављају драгоцено сведочанство о
градитељскимприликамаичињеницидајелокацијапред
стављалаозбиљанизазовинедоумицукодсамогнаручио
ца,овадокументанамсведочеосвеукупнојаснојвизијии
жељенојреторицибудућерезиденције.Будућарезиденција
недвосмислено је требало да будеформирана као слобод
ностојећа једноспратна палата, смештена у близини реке,
сагледиваиздалекихперспектива,чистогисведеногкласи
цистичкогархитектонскогвокабулара.Приликесусвакако
биле далеко од идеалних, али кнезМилош нијежелео да
сетаколакоодрекнесвојевизијеновогдржавногсредишта
уБеограду.ОтоменадахнутопишеБоалеКонтпомињу
ћиусвојимписмимакнежевообразложењеизградњеновог
државногсредиштауБеоградуупркосблизинитопова:

Ја се ти ме ста вљам под бе о град ски топ, али ја се чвр сто 
уздам, да у на ре дак тај топ не ће сме ти и не ће мо ћи ни шта 
про тив нас. Ако хо ћу да имам вој ске, тре ба да се на ста ним 
на ка квој ве ли кој ре ци, на отво ре ном ме сту, да бих ту вој ску 
мо гао  са ку пи ти о ма ло тро шка. Све су дру ге по зи ци је дуж 
Ду на ва или су ви ше бре го ви те, или су из ло же не по пла ви. Бе
о град је за нас сре ди шња тач ка; то је је дан од нај кра сни јих 
по ло жа ја у по гле ду вој нич ком, а и у тр го вач ком. Кад не мо
гу да при сво јим са да шњу ва рош, он да хо ћу да је при ву чем 
се би. Око мо га дво ра ство ри ће се но ва ва рош, и у њој ћу ја 
на ћи све што ми бу де по треб но за вој ску и за на ше ве ли ке 
на родне скуп шти не.35

ОдмахпотомБоалеКонтпримећује:

Овим кне же вим раз ло зи ма ва ља до да ти још је дан ко ји је 
нај знат ни ји, ма да га он не ка зу је. То је ње го ва же ља да се 
ста ви у до дир са Евро пом, иста она због ко је се цар ру ски 
на ста нио у Пе тро гра ду, а Мех мед – Али ја у Алек сан дри ји. 
Кнез на ме ра ва да са што ви ше сјај но сти са гра ди сво ју но ву 
ре зи ден ци ју у Бе о гра ду. Он хо ће да дâ ма ло све тли ји из глед 
сво ме дво ру, или бо ље ре ћи сво јој ку ћи, ко ја је до са да би ла 
уре ђе на са свим про сто, у скла ду са оби ча ји ма и на ви ка ма 
срп ским.36

Већпочетком1834.годинекнезМилошзахтеваодуправник
варошиЦветкаРајовићаинтензивнијупотрагузаархитек
тамависокеградитељскеобавештеностичијијезадатакбио
да ураде планове за регулацију вароши и поставе темеље

35Новаковић,С.(прир.),нав.дело.
36Исто.
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државнимздањимаикнежевојрезиденицијиуСавамали.37
ПрвобитнипреговорисаЈоханомХенгстером(JohannHeng
ster)изЗемунаиФранцомДобијем(FranzDobi)изПанчева
нисууродилиплодом,паизизворасазнајемодауправник
варошипрекоземунскогконзулаПантелејмонаХаџи–Сто
иловаконтактираипозивасловачкогграђевинскогинжење
раФранцаЈанкеа(FranzJancke)којисредином1834.године
долазиуБеоград.38УбрзозањимпристижеиПрусФранц
БаронКордон(FranzBaronKordon),паћеовестранеинже
њереузАтанасијаНиколићаиКонстантинаРадотићакнез
Милош одмах упослити на пословима изградње мостова,
путева и обезбеђивању приобаља, а посебно на пројекту
регулацијеикалдрмисањуулицаСавамалеиподизањуно
вихуправноадминистративнихздањаподигнутихупери
одуод1835. до1839. године.39У склопууправногцентра
изграђенесуВеликапешадијскакасарна,зградаНародног
совјета,кнежева(Велика)пивараикнежевДворац,аовде
требапоменутиизградустарецаринарницетзв.Ђумрукану
наСавском пристаништу, најстаријем примеру суштинске
променеуархитектонскојконцепцији.40

Почетком 1835. године, начелном регулацијом терена, де
финисанајелокацијабудућегКнежевогдворцанапразном
блокукојиформирајуданашњеулицеКнезаМилоша,Не
мањина,БалканскаиАдмиралаГепрата.Накондугихиис
црпљујућих преговора, 1. маја 1835. године Франц Доби
пристаједадођесаједнимпомоћникомиизрадиплановеза
будућукнежевупалату.41Сматраседајетајпомоћникбио
ДобијеврођакиортакФридрихАдамКверфелд(Friedrich
AdamQuerfeld)сакојимћекаснијебитиангажованнаиз
градњиСаборне цркве и хотела „Код јелена.”42 Две неде
љекасније,водећипанчевачкиархитектиступајууслужбу
код кнезаМилоша на пословима изградње новог двора у

37АСККVI359
38АС,ККVI 417;Ђурић–Замоло,Д. (1981)Гра ди те љи Бе о гра да 1815

1914,Београд:МузејградаБеограда,стр.52–54.
39Вујовић,B.нав.дело,стр.144,146147;Несторовић,Б.нав.дело,стр.

6884.
40Ђурић–Замоло,Д.нав.дело,стр.114.
41АС,ККVI569;Ротер–Благојевић,М.(1994)Ар хи тек ту ра гра ђе ви на 

јав них на ме на из гра ђе них у Бе о гра ду од 1830. до 1900. го ди не,магистар
скирад,Архитектонскифакултет,УниверзитетуБеограду,Београд,стр.
102103.

42ОплодномопусуводећеградитељскедружинеизПанчевавидети:Бо
жиновић, В. (2011) Прилог проучавању историје и архитектуре бео
градскогхотела„Кодјелена”, Го ди шњак гра да Бе о гра да LVIII,Београд,
стр.5456.
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Савамали и болнице на Палилули.43 Радови на изградњи
дворасачекаћејошгодинудана,кадаје,сматрасе,незадо
вољникнезпроследиоФранцуЈанкеуплановенадорадуи
преправку.Текпочетком1837.годинећекнезМилошодо
бритиплановезарезиденцијууСавамали.44Збогнедостатка
податакаифрагментарнеграђе,немогућејеутврдитипро
цес извођења радова, осим чињенице да је и овај процес
пратионизтешкоћаидаједворсапропратнимпомоћним
објектимакухиње, зградом запослугуи амамом, завршен
крајем1837.године.45

Нагиб терена на савској падини није ишао на руку поди
зањуобјектамонументалногкарактера,алисувеличинаи
положај двора пажљиво бирани у прилог владарској про
паганди,такодасесигурномогаосагледатисавеликеуда
љеностијужнобанатскеравнице.Аранжиранибелведерски
карактерположаја дворца уСавамалиизраз је новог духа
отвореностиислободнеекспанзијеграданачијемчелу,не
заборављамо,стојивладар.

НијесачуванаосновакнежевепалатеуСавамали,алисена
основунеколикоснимакаизваздухаискицефасадеможе
претпоставитидасуархитектиусвојиликнежевужељуда
дворацима24собе.46Изведенаспратназградајескоропра
воугаоне основе са сасвим малим плитко развијеним кри
лимапремаБалканској,сасистемомиздуженихходникауз

43Исто.
44Несторовић,Б.нав.дело,стр.79.
45АС,ККVI974;Коларић,М.нав.дело,стр.21;Несторовић,Б.нав.де

ло,стр.80.МитаПетровићнаводидајеподизањезавршено30.октобра
1836.године.Петровић,М.нав.дело,стр.761.

46Несторовић,Б.нав.дело.

Слика1Кнежев дворац у Савамали са делом Финансијског парка,
разгледницауиздањуРајковићаиЋуковића(бр.09512),

издатаоко1910;Извор:колекцијагосподинаМилошаЈуришића
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којесеређајумногобројнепросторијесаглавнимулазому
средишњојосовини.47(слика1)

Фасадна платна, сведене пластике ималтерне декорације,
заоденутасукласицистичкимрешењемсаправилнимрас
поредом прозорских осовина. Приземни појас опонашао
јерустикубосажаиефектноистицаоостатакглаткогтела
грађевине. Складно пропорционисана, чеона фасада има
наглашенусредишњуосуцентралнимризалитомсалучно
засведенимпорталомуприземљу,балкономодкованоггво
жђанаконзоламаидорскимпиластримаусредњемпољу,и
напослеткукарактеристичнимтроугаонимтимпанономкоји
једодатномаркираоосовинуувисиникрова.Ускладуса
концептомвладарскеидеологије,балконјеунеоновуфено
менолошку димензију стања лебдења и страхопоштујућег
дивљења,тепостајенеизбежнимсаставнимелементомре
презентативних спратних здања замењујући вишевековну
доминацијудоксата.48

Можемопретпоставитидајебалконмаркираовеликусве
чану салу где је кнез Михаило 1841. године организовао
првијавнибалуСрбији.Опистогбаладајеблагуназнаку
репрезентативнеунутрашњостиовогздања:

На тај ве ли чан стве ни бал би ли су по зва ни, по ред на ших ве
ли ко до стој ни ка, још и ге не ра ли из Пан че ва и Ми тро ви це, 
ко ман ди рен де ри из Ва ра ди на и Те ми шва ра, и мно га дру га 
го спо да из пре ка. По ред на ше бан де сви ра ла је и вој нич ка, 
пан че вач ка и ми тро вач ка бан да, све на ше ари је и игре, ко
је су пре пи са не од на шег ка пел мај сто ра Шле зин ге ра. Та мо 
смо има ли при ли ке пр ви пут да ви ди мо пе ну ше ће се ви но, 
шам па њер, и мно га дру га стра на ви на. Та да смо пр ви пут 
ви де ли да го ру по свећ ња ци ма и по ли ле ји ма, у са ли и со ба ма, 
ми ли кер цен све ће, ко је ни су на ђе не ни у јед ном ду ћа ну у Бе о
гра ду, већ су на ру че не из Бе ча...49

Основномутискускладнеиуравнотеженекомпозициједо
приносилисубочниризалитиивертикалниконтрапунктне
прекинутихкордонскихинештоизражајнијепрофилисаних
кровнихвенаца.Јакииспадихоризонталавештосупозици
ониралиграђевинууспостављајућискладфасадногритмаи
стварајућиутисакпрегледностиздања.

47Вујовић,Б.нав.дело,стр.147.
48Балкон се по белешкама историографа по први пут у београдској ар

хитектурипојављујенаЂумруканииДокторовојкулиипопутдоксата
имао је важну улогу проширивања простора.О томе детаљно видети
у:Bogunović,S.G.(2005)Ar hi tek ton ska en ci klo pe di ja Be o gra da XIX i XX 
veka III: poj mo vi,Beograd:Beogradskaknjiga,str.12041205.

49Ђорђевић,Д.Ц.(2011)Кроз ста ри Бе о град,Београд:Службенигласник.
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Савамалскидворац је био смештеннаширокуплатформу
поплочану каменимплочама, а читав комплекс заокружен
је ограђеним парком.50 Препознатљиви визуелни маркер
резиденција великопоседничке аристократије, престижног
друштвеног слоја Европе, био је припадајући, системат
ски организован и високо естетизовани парк контролиса
ногприступаспрампрепознатљивихактуелнихевропских
принципаиобразацавртнеуметности.51Управопостандар
дима аристократских спахилукауХабзбуршкојмонархији
настаје1836.годинеидворскипаркобликовануенглеском
стилусаслободноконципиранимвијугавимастазама.Сов(ј)
етскипарк,какосугаупрвовременазивали,апотомиФи
нансијски због усељења Министарства финансија, имао
је ексклузиванкарактер, будућида суприступиправона
шпа цир уњемуималиискључивопривилегованичланови
Совјета,министриидржавнисаветници),заузимаојеогра
ђени простор омеђен данашњим улицама КнезаМилоша,
Немањином, Балканском (изнад Велике пиваре) и Гепра
товом,прилагођавајућисеспецифичнојнагибнојпластици
терена.52

Нијепознатокојеауторпарка,алијесасвимвероватнодаје
томогаобитимногострукоталентованиАтанасијеНиколић
којијераноприхватиорецентнестандардеупросторавањаи
обликовањадворскихвртоваевропскеаристократије,ако
јисуподразумевалимодификовануаранжирануприродуса
интерактивним романтичносентименталним штимунгом
којејекрајемосамнаестогвекаинаугурисаоиусвојимте
оријскимпоставкамапоставиоКристијанХиршфелд(Chri
stianHirschfeld).53Токомсвоједругевладе,ујулу1864.годи
не,кнезМихаилојеФи нан сиј ски паркпрогласионародним

50Несторовић,Б.нав.дело,стр.80.
51Oтрадицијидендролошкихвртоваунашојсрединивидети:Озер,А.Ка

меничкипарк–нашаБулоњскашумау:XVI II сто ле ће: из бор из збор ни
ка XVI II сто ле ће,прир.Грдинић,Н.(2012),НовиСад:Заводзакултуру
Војводине,стр.252254.

52Милановић,Х.(2006)Пар ко ви Бе о гра да,Београд:Демократскастран
ка,Истраживачкоиздавачкицентарстр.2426.

53ОживотуирадуАтанасијаНиколићавидети:Николић,А.(2001),Био
графијаАтанасијаНиколићаверносвојомрукомнаписана,Флогистон
бр.11,стр.175240.КристијанХиршфелдједанскипроферсорфилозо
фијеиестетикекојијесвојимделомТе о ри ја врт ног ди зај наунеонови
неупејзажноуређењеспецифичноместетизацијомприродеипосебно
утицаонанемачкепејзажнеархитектекрајаосамнаестогипочеткаде
ветанестогвекакада јевртсматранодразомнационалногидентитета.
ОидејамаКристијанаХиршфелдавидети:Митровић,К.(2008)Топ чи
дер: двор кне за Ми ло ша Обре но ви ћа,Београд:ИсторијскимузејСрбије,
стр.161(санапоменом20).
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чиме он добија инклузивни и јавни карактер.54Нешто су
жене површине, парк је постојао све до двадесетих годи
надвадесетогвекакадаједобримделомразрушенкакоби
уступиоместоновимидозиданимздањимадржавнеуправе.
(слика2)

Данашњипарк,смештеннаистојлокацији,основанјенакон
Другогсветскогратаисастојисеоддвеплатформе.Доњи
деоуређенјепедесетихгодинапопројектуархитектеМи
рославаНиколићаиинжењераБраниславаПрокића,докје
горњидеокојисепростиреузулицуКнезаМилошауређен
1963.годинепопројектуархитектеМ.Дадићаиинжењера
шумарстваВладетеЂорђевића.55

УоквирудворскогпаркауСавамали,налазиласеданасје
динапреосталаграђевинанекадашњегдворскогкомплекса,
АмамкнезаМилошакојијеподигнутупериодузавршних
радова на Двору, 1837/1838. године, вероватно по плану
ХаџиНеимараНиколеЖивковића.56Могуће једа јеХаџи
НиколаЖивковић истовремено био ангажован на изград
њи помоћних објеката попут пространог здања тик преко
путаДворцаунутарпарка,будућидасачуваниснимакдво
ришногобјектаДворцауСавамали,носикарактеристичан

54Милановић,Х.нав.дело.
55Нагорњојкаскадипарка1963. годинепостављен јеспоменикБорису

Кидричу академика вајара Николе Коке Јанковића, да би 2005. уме
сто њега био постављен садашњи споменик кнезу Милошу, реплика
споменикауТаковуПетраУбавкића;Исто,стр.26.

56Гордић,Г.(1966)Ар хи тек тон ско на сле ђе гра да Бе о гра да I,Са оп ште ња 
6,Београд:ЗаводзазаштитуспоменикакултуреградаБеограда,стр.19.
АмамјереконструисанизрушевинапопројектуДобросаваСт.Павло
вића19521954.

Слика2Кнежев дворац у Савамали,изгледизданашње
НемањинеулицесакроваздањаМинистарствасаобраћаја,
снимакнакон1931.године;Извор:изприватнезбирке.
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рукописпретходноизведенихбеоградскихМилошевихко
нака.57СличноАмамудозиданомузКонаккнегињеЉубице
икнежевјебиоприватногкарактера.Изграђенјекаоомања
слободностојећаграђевина,алијезарадзаштитеприватно
стисвојимпредњимделомбиофункционалноповезанте
расомсаоградомиомањимстепеништем.58Милошевамам
је приземна грађевина правоугаоне основе са истуреном
оџаклијомгдејепозициониранизасведениулазсаприступ
ним платоом од поплочаног камена. Зидан је опеком, али
суиовдеуунутрашњостикоришћенеплочеодлуксузног
студеничкогмермера.Садржисвесаставнеелементеамама
чекаоницу,резервоарзаводу,котларницу,купаоницуиод
моришнипростор.59Централнидеогдејесмештенпростор
за одмор, засведен је плитком куполом са стакленим кло
буцимакојиомогућавајуобилнипродордневнесветлости.
Живописнидетаљпредстављапрепознатљиворешенчетво
роводникровкојинадвишавашестоугаонаосновакаракте
ристичнекалоте.60

УнутрашњаполитичкапревирањакојасурезултовалаМи
лошевомабдикацијом јунамесеца1839. године,осујетила
суплановеуређењаикнежевогусељења.Стимвези,упр
кос детљаним припремама у складу са владарском репре
зентацијом,дворацуСавамалиникаднијепостаодвор,већ
јепоодобрењукнезаМихаилаовазградадатанаупотребу
МинистарствуфинансијаиједновремеДржавномсавету.61
Дворски комплекс уСавамали нестао је у ратном вихору,
током бомбардовања 1941. године. Упркос физичком не
станкувећинездањакојасуформираладржавникомплексу
Савамали,зацртанарепрезентативнадржавнобирократска
квинтесенција инвеститораприсутна је и данас у овој зо
никоја јепоступнопопримиласугериранидухизградњом
ансамблаздањависокедржавнеивојнеуправе.62(слика3)

57Овајједноспратниконаккојијенајвероватнијебионамењендворским
послужитељима и стражи, срушен је негде преДругог светског рата,
могућеуочиизградњездањаархитектеГојкаТодића1939.годинеукоме
једанас смештенКасациони,Апелациони,УправнииВишитрговин
скисудуНемањиној9.УпописудржавнихдобарауБеоградуиз1853.
годиненаводиседајеупаркудодворцасмештеноиздањеканцелари
јеВојногштабасаседамсобаидвекухиње;Перуничић,Б.нав.дело,
стр.274.

58Павловић,Д.Ст. (1955)КонзерваторскорестаураторскирадовиуБео
граду.ТризградеизвременакнезаМилоша,Го ди шњак гра да Бе о гра да
књII,Београд:МузејградаБеограда,стр.281.

59Исто.
60Bogunović,S.G.nav.delo,str.11821183.
61Несторовић,Б.нав.дело,стр.82.
62О феномену духа у архитектури видети: Кадијевић, А. (2010) Ар хи

текту ра и дух вре ме на,Београд:Грађевинскакњига.
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Abstract

Theprincely court inSavamalahashad an active andpowerful role
in constitution and promotion of the dynastic propaganda. With
reference to the dual nature of monarchic government, a princely
court does not exclusively refer to the residence of a ruler, but also
standsfortheinstitutionofgovernmentthatisacarefullychosenand
structured space with the developed mechanism and manifesto of
power.Planning,functioningaswellasvisualidentityofanyprincely
palacewerealwaysdirectreflectionsoftheroyalimageandthevery
natureoftheactualregime.ThepalacesoftheSerbianrulerschanged
abruptlyinthe19thcentury,bothintheirpositionsandvisualcontexts,
courtceremoniesandthelevelofopennesstothespecificpublic.Those
changes thathave takenplaceatprincelycourts reflected theoverall
imageofhistorical and social transformationof theSerbian state. In
theearlystagesofhisgovernment,PrinceMilošunderstoodandvalued
thepowerofpoliticalpropagandaandalreadyintheearly19thcentury
hestartedandexertedanexpensivepublicmanifestoofpowerashis
palaceshadacrucialroleinthisimportantpartofpoliticalprogramme.
ThechoiceofSerbiancapital representedakeypolitical issue.Prior
totheofficialrecognitionoftheautonomyandhereditaryroyalstatus,
princelypalaceswerelocatedinsafelyhiddenlandscapesinmainland
Serbia.Now,whennewlyliberatedprincipalitywasyettocatchupwith
therestofthemodernEuropeanstates,PrinceMilošwantedBelgrade
for its capital.Theprocess ofmaking the state/court complex in the
districtofSavamalarevealedallthespecificfeaturesofBelgradeand
itsurbandevelopmentduringthefirsthalfof the19thcentury.Thus,
raisingtheprincelypalaceinSavamalawillprovetobeacrucialstepin

transformationofBelgradeintoamodernEuropeancity.

Keywords: court, capital, Savamala, prince Milos, urbanization of 
Belgrade, ruler’s residence


