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СТАРИКОНАК–
ЗАБОРАВЉЕНИ

БЕОГРАДСКИДВОР
У Му зе ју при ме ње не умет но сти, у пе ри о ду од 29. ав гу ста 
до 25. сеп тем бра 2019. го ди не при ре ђе на је из ло жба Стари
конак: заборављени београдски двор. Ње ни ау то ри су мср 
Де јан Ву ке лић, док то ранд Семинара за му зе о ло ги ју и хе ри
то ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду,  
мр Је ле на Пе раћ, му зеј ски са вет ник Му зе ја при ме ње не 
умет но сти, и Вла ди мир То мић, ви ши ку стос Му зе ја гра да 
Бе о гра да.  Из ло жба је ре а ли зо ва на у са рад њи Му зе ја при
ме ње не умет но сти и Му зе ја гра да Бе о гра да, уз по др шку 
дру гих, срод них ин сти ту ци ја и по је ди на ца (ко лек ци о на
ра), ко ји су по зај ми цом ма те ри ја ла из соп стве них ко лек ци ја 
употпуни ли ову зна чај ну и сло је ви ту по став ку.

Као што све до чи сам на зив, из ло жба је по све ће на ожи вља
ва њу ме мо ри је на Ста ри ко нак, ре зи ден ци ју по след њих 
Обре но ви ћа, по ру ше ну го ди ну да на на кон Мај ског пре вра
та 1903. го ди не, и по ку ша ју ра све тља ва ња суд би не умет ни
на и дру гих пред ме та ко ји су чи ни ли део двор ског ин вен
та ра, а ко ји су на кон уби ства вла дар ског па ра Алек сан дра 
и Дра ге Обре но вић би ли из ме ште ни и оту ђе ни. Сто га су 
пред ста вље ни екс по на ти ко ји све до че о ен те ри је ру Ста рог 
ко на ка, по зна тог пре те жно из опи са стра них пу то пи са ца ко
ји су у Бе о гра ду бо ра ви ли кра јем XIX и по чет ком XX ве ка, 
по том де ло ви ори ги нал ног на ме шта ја ко ји је кра сио лук су
зно опре мље не кра љев ске ода је, као и штам па ни при мер ци 
европ ских илу стро ва них не дељ ни ка, са из ве шта ји ма и пра
те ћим цр те жи ма са мог зда ња и кр ва вог чи на ко ји се на том 
ме сту од и грао. 
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По себ ну це ли ну, као дра го це но ви зу ел но све до чан ство о из
гле ду и са др жа ју Ста рог ко на ка, чи не 64 ал бу мин ске фо то
гра фи је, од ко јих ве ћи на ни је би ла по зна та струч ној и ши
рој јав но сти, а чи је је ау тор ство, са из ве сном до зом опре за, 
при пи са но фо то гра фи ма Љу би ши Ђо ни ћу и/или Ми ла ну 
Јо ва но ви ћу. Је дан део тих сни ма ка пру жа увид у уну тра шњу 
де ко ра ци ју зда ња, по себ но јав них про сто ра, стро го по де ље
них на „му шке” и „жен ске”, ме ђу ко ји ма се ег зо ти ком и лук
су зом ис ти че Арап ски са лон кра ља Ми ла на, док дру ги при
ка зу ју по је ди нач не пред ме те, из ме ште не из свог при мар ног 
(двор ског) кон тек ста. На њи ма фи гу ри ра ју де ла при ме ње
не умет но сти, про из во ђе на пре те жно у беч ким и па ри ским 
ра ди о ни ца ма, као што су фо те ље, сто ло ви, ко мо де, са то ви, 
за ве се, ра мо ви за сли ке, сер ви си, ва зе, по су де од ке ра ми ке, 
пор це ла на и пле ме ни тих ма те ри ја ла. Прет по ста вља се да су 
пред ме ти из Ста рог ко на ка из не ти не по сред но пре ње го вог 
ру ше ња, ка ко би, ове ко ве че ни у фо то граф ском ме ди ју, би ли 
пла си ра ни на тр жи ште и по том ко ри шће ни у ко мер ци јал не 
свр хе. По је ди ни сним ци су на кнад но усту пље ни До ро те у
му (Do rot he um) ра ди пу бли ко ва ња у ка та ло гу аук ци је ко ју 
је кра љи ца На та ли ја Обре но вић при ре ди ла у Бе чу 1905. го
ди не. По што је иден ти тет но вих вла сни ка, па са мим тим и 
суд би на ових пред ме та, у ве ћи ни слу ча је ва остао не по знат, 
фо то граф ски сним ци на ко ји ма су ове ко ве че ни нео спор но 
има ју уло гу ви зу ел не ре пре зен та ци је ори ги нал них пред ме та 
и пред ста вља ју нај ре ле вант ни ји до каз њи хо ве при сутности 
и по сто ја ња на дво ру.

Осим фо то гра фи ја, ко је чи не нај ве ћи сег мент по став ке, 
на из ло жби су за сту пље ни и ори ги нал ни ко ма ди стил ског 
на ме шта ја, ка на бе и фо те ља из не ка да шњег са ло на кра ља 
Алек сан дра Обре но ви ћа, да нас у по се ду ма на сти ра Вра
ћевш ни це. Ови екс клу зив ни пред ме ти, из ра ђе ни у ра ди о ни
ци Вик то ра Емо на (Vic tor Ai mo ne) 1900. го ди не у Па ри зу, 
љу ба зно шћу се стрин ства вра ћевш нич ког ма на сти ра, при го
дом ове из ло жбе су пр ви пут из ло же ни из ван окри ља ма на
стир ске ри зни це. Они су не са мо од раз уку са и афи ни те та 
кра ља Алек сан дра, по чи јој су по руџ би ни из ве де ни, већ чи
не не ве ли ку ску пи ну двор ских по крет но сти чи ја је суд би на 
на кон ди на стич ког пре вра та по зна та. То ком бо рав ка у Бе о
гра ду из ме ђу 1903. и 1905. го ди не, та да шњи игу ман ма на
сти ра Вра ћевш ни це Ми ха и ло Уро ше вић их је от ку пио, за
јед но са ита ло крит ском ико ном Бе о го ро ди це Еле у се, за ко ју 
се сма тра да је би ла део ин вен та ра спа ва ће со бе кра љев ског 
па ра у Ста ром ко на ку.

У окви ру из ло жбе, ску по це ни ко ма ди на ме шта ја из вра ћевш
нич ке ри зни це фор ми ра ју ма лу ам би јен тал ну це ли ну, ко ју 
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упот пу њу ју два ре пре зен та тив на пор тре та кра ља Мила на и 
кра љи це На та ли је Обре но вић, ко је је сли кар Сте ван То до
ро вић 1883. на сли као за по тре бе срп ског по слан ства у Ца
ри гра ду (Му зеј гра да Бе о гра да), као и сре бр на жар ди ни је ра 
кра ља Ми ла на, про из ве де на у Бе чу око 1880. го ди не (Исто
риј ски му зеј Ср би је). По себ ну но ту из ло жби да ју, ме ђу тим, 
два пред ме та ко ја се ве зу ју за сам чин тра гич не по ги би је 
кра ља Алек сан дра и кра љи це Дра ге у пре врат нич кој но ћи 
из ме ђу 28. и  29. ма ја 1903. го ди не, а то су кључ за тај ну 
про сто ри ју у Ста ром ко на ку, у ко јој су се кри ли од за ве ре
ни ка (Исто риј ски му зеј Ср би је), као и део за ве се ко јом су 
би ла умо та на те ла вла дар ског па ра на умо ру (Му зеј руд нич
ко –та ков ског кра ја). Ови екс по на ти нај не по сред ни је до ча
ра ва ју тра ги ку до га ђа ја и илу стру ју све ње го ве не по сред не 
по сле ди це – уби ство вла да ра ко је је обе ле жи ло крај јед не 
ди на сти је и чи та ве епо хе.

Смрт вла да ра за пе ча ти ла је и суд би ну зда ња у ко ме су они 
оби та ва ли, сто ло ва ли и на по слет ку стра да ли. По што објек
ти де ле суд би ну оних ко је тре ба да пред ста вља ју, Ста ри 
конак је сру шен ка ко би се, ње го вим фи зич ким уни ште њем, 
из ко лек тив не ме мо ри је срп ског на ро да из бри са ле успо ме
не на по след ње Обре но ви ће и њи хо ву бру тал ну смрт, ко ја 
је иза зва ла број не по ле ми ке и осу де у европ ској јав но сти. 
Слич ну суд би ну де ли ли су и умет нич ки, употребнодеко ра
тив ни и дру ги пред ме ти из двор ске за о став шти не Обре но
ви ћа, ко ји су и у пе ри о ду на кон пре вра та би ли рас та ка ни, 
про да ва ни на аук ци ја ма или пре пу ште ни не ма ру. Сто га се 
мо же за кљу чи ти да је на из ло жби, на ра ти вом о Ста ром ко на
ку, ње го вом ин вен та ру и њи хо вој за јед нич кој суд би ни, двор 
пред ста вљен у свој пу но ћи и сло же но сти ње го вог зна че ња, 
не са мо као ме сто оби та ва ња вла да ра и по зор ни це вла сти 
већ као сво је вр сни ми кро ко смос и, пре све га, као огле да ло 
др жа ве и ње ног по рет ка. 

Ова из ло жба, ко ју пра ти мо дер но опре мљен и бо га то илу
стро ва ни ка та лог са сту ди о зно на пи са ним ра до ви ма на ста
лим као ре зул тат ис црп них ис тра жи вач ких на по ра ау то ра, 
на је дин ствен и ин три ган тан на чин по се ти о ци ма ну ди увид 
у екс клу зив ни ма те ри јал, до не дав но го то во не по знат јав
но сти, ко јим је илу стро ва на суд би на за бо ра вље ног бе о град
ског дво ра. Она ујед но ба ца све тло и на чи та ву епо ху у исто
ри ји Бе о гра да од 1840. до 1904. го ди не, као и на оп се жне 
ур ба ни стич ке за хва те у са мом је згру гра да, ко ји су под ра
зу ме ва ли из ме шта ње цен тра гра да на Те ра зи је, где је по диг
ну та ку ћа Сто ја на Си ми ћа (по то њи Ста ри ко нак) као пр во 
ре пре зен та тив но зда ње.
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За хва љу ју ћи ве ли кој ма те ри јал ној, исто риј ској и све до
чан стве ној вред но сти из ло же них пред ме та, а на ро чи
то фо то граф ских сни ма ка ен те ри је ра, пру же на је мо гућ
ност својевр сне ре кон струк ци је жи во та на дво ру и ви со ке 
дворске кул ту ре ко ју су не го ва ли по след њи Обре но ви ћи. 
Упо ред ном ана ли зом рет ко са чу ва них ма те ри јал них оста
та ка про шло сти и ис црп ни јих пи са них из во ра, омо гу ће
но је пот пу ни је са гле да ва ње и ту ма че ње Мај ског пре вра та 
и ње го вих по сле ди ца, као јед ног од пре лом них до га ђа ја у 
но ви јој срп ској исто ри ји. Исто вре ме но, по кре нут је низ пи
та ња ко ја се ти чу оту ђе ња и уни ште ња кул тур ног на сле ђа, 
кон цеп та damnatiomemoriaеи стра те ги ја по ли ти ке за бо ра
ва. На осно ву те мељ них ис тра жи ва ња му зеј ског, ар хив ског 
и аук циј ског ма те ри ја ла, ау то ри су по ку ша ли да уђу у траг 
по је ди ним „из гу бље ним” и „за бо ра вље ним” пред ме ти ма из 
за о став шти не Обре но ви ћа, као и да под стак ну пи та ње евен
ту ал ног по врат ка екс па три са не за о став шти не у не кој бли жој 
или да љој бу дућ но сти. Па жљи вом се лек ци јом ре пре зен та
тив них му зеј ских пред ме та, ко јој је прет хо дио при ље жан 
на уч ни и те рен ски рад, на ду бо ко про ми шљен и кре а ти ван 
на чин су пред ста ви ли јед ну исто риј ски и кул ту ро ло шки 
сло же ну те му, ин три гант ну ка ко за струч ну та ко и за ши ру 
јав ност, те утр ли пут но вим са гле да ва њи ма овог и слич них 
фе но ме на.




