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СПО МЕ НИК КУЛ ТУ РЕ КАО  
РЕ СУРС СВА КО ДНЕ ВИ ЦЕ  

НА ПРИ МЕ РУ РОБ НОГ  
МА ГА ЗИ НА У БЕ О ГРА ДУ

Сажетак: Про гла ше њем ар хи тек тон ског објек та за спо ме ник 
кул ту ре, слу жбе за шти те су о че не су са ни зом ди ле ма ко је се ти
чу њи хо вог очу ва ња. Ак ту ел ни За кон о кул тур ним до бри ма број на 
пи та ња оста вља отво ре ним за ин ди ви ду ал на ту ма че ња. Из два ја 
се про блем тре ти ра ња пр во бит не функ ци је објeкт а под за шти
том, ко ји је За ко ном не пре ци зно де фи ни сан, а у слу ча ју ар хи тек
ту ре зна ча јан аспект ау тен тич но сти објек та. Ме ђу при ме ри ма 
из прак се из дво јен је слу чај Роб ног ма га зи на у Бе о гра ду. Ова гра
ђе ви на по диг ну та у сти лу се це си је, осим нео спор но ве ли ког умет
нич ког зна ча ја, по се ду је и ва жну дру штве но и сто риј ску вред ност 
у обла сти уво ђе ња но вих ар хи тек тон ских про гра ма у бе о град ску 
ар хи тек ту ру. Роб ни ма га зин је био пр ва роб на ку ћа у Бе о гра ду, и 
од вре ме на по ди за ња 1907. до по чет ка ове де це ни је ни је му ме
ња на из вор на на ме на. Да нас има функ ци ју уго сти тељ ског објек
та. У ра ду је раз мо трен на ве де ни по сту пак у све тлу те о ри ја о 
културној ба шти ни и зна че ња ко ја има у дру штве ном кон тек сту. 

Кључнеречи: кул тур но до бро, спо ме ник кул ту ре, ар хи тек ту ра, 
се це си ја, Роб ни ма га зин, брен ди ра ње исто ри је, Бе о град 

Увод

Примериизпракседоказујудасепроглашењемједногар
хитектонскогобјекта за спомениккултуре заправорешава
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самодеопроблема,везанзањеговуматеријалнупојавност
и очување аутентичности саме архитектуре.Иако је акту
елнимЗакономокултурнимдобрима(укојаспадајуиспо
меницикултуре)крозвишечлановадефинисанзначајочу
вањанаменекултурногдобра,1напримеруархитектонских
објекатасеовезаконскеодредбенеспроводеудоследном
смислу.Овакавпоступак јеоправданузпретпоставкукоја
закономнијеближедефинисанаатичесепревазиђенена
менепојединихздања.Такође,требаиматиувидуишири
нутерминакултурнодоброукоје,осимспоменикакулту
ре,спадајуиархеолошканалазишта,архивскеграђеидр.,
ауследчегајенемогућеанализиратинаменудобарапрема
истимпараметрима.Уовомрадуфокусћебитисамонаана
лизиспоменикакултурекаограђевинско–архитектонског
објектаодпосебногкултурногилиисторијскогзначаја.2

Ути ли тар на ди мен зи ја спо ме ни ка кул ту ре  
као еле мент ау тен тич но сти

Срединомосамдесетихгодинапрошлогвеказабележеноје
дасуспоменицикултуреуранијимвременимапосматрани
првенствено са два становишта: као историјски докумен
тиикаостарина.3Већспочеткомпрошлогвека„вредност
старине“ постајала је значајнија од њихове „историјске”
вредности.4Токомдругеполовинепрошлогвека,искуства
изпраксеговоредаје:„...опседнутост„старином”,...дубо
ко...обележиламетодологијуслужбезаштите.Кадасеби
ралоизмеђу„старине”иуметничкевредности,увекјеби
рана „старина” као доминантни квалитет”.5 Посматрајући

1 Видетичл.7,чл.32,чл.36ичл.54,у:Законокултурнимдобрима,Слу
жбе ни гла сник РС, бр. 71/94, http://kultura.gov.rs/docs/dokumenti/propi
siizoblastikulture/zakonokulturnimdobrima.pdf[Приступљено:02.11.
2018]

2 Видетидефиницијупремачл.19,у:Исто.
3 Томић,С.(1983)Спо ме ни ци кул ту ре, њи хо ва свој ства и вред но сти,Бе

оград:НароднабиблиотекаСрбијеРепубличкизаводзазаштитуспоме
никакултуре,стр.33.

4 Предметсамимтимштојестар„...будиунаманекоособиторасполо
жењепутемкогадолазимодоизвеснедушевневезесадавноишчезлим
временима”,докјењеговдокументарно–историјскиаспектбазиранна
заинтересованостидруштвазаодређенозначењеобјектаи„преношење
тогасадржајаизпрошлостиубудућност”.Видети:Томић,С.(1983)нав.
дело,стр.33–34.

5 ЗоранМаневић је био стручни сарадник Градског завода за заштиту
споменикакултуретоком1970–1990.Видети:Маневић,З.Вредновање
урбаногнаслеђаБеограда.Једноличноискуство,у:Очу ва ње гра ди тељ
ског на сле ђа – Ствар но и мо гу ће: збор ник ра до ва,приредилеЖивко
вић,Н.иДимитријевићМарковић,С.(2010)Београд:Заводзазаштиту
споменикакултуреградаБеограда,стр.50.
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архитектонско дело у том светлу, намеће се закључак да
његовој културној вредности година изградње доприноси
узнатновећојмеринегоштоточинењеговеестетскека
рактеристике, намена, социјални контекст у којем је обје
катнастаоилиисторијски значај који је имаонакон своје
реализације. Посебна пажња посвећена је социјалном и
историјскомконтекстуизградњеобјекта,стогаштоупоје
динимслучајевиманадилазиестетскатумачењаисведочио
културиједногвременаширеодуметничкихинспирацијаи
техничке спретности градитеља.Такође, уздужнипијетет
према старинама као таквим, симптоматично је да упркос
ограничењиматогкритеријумауодносунабогатиспектар
документарно–историјских вредности, њихов значај расте
токомдвадесетогвека.Наведениставовимогусепосматра
тикаопарадигматенденцијечитаветеепохедаисторијуод
баци,апотомиобесмисли.

Почеткомовогвекаистичеседадисциплиназаштитекул
турнихдобарапроизводидокументазасвавременаида,као
таква,имазаглавнизадатакда„...сачувацеловитостсведо
чанстваисвамогућазначењакојапотенцијалнопостојеу
једномобјекту”.6Контекст„свихмогућихзначења”говори
управоуприлогдокументарно–историјскомаспектубезко
јегјенемогућењиховоишчитавање,апотомипотенцијална
заштита.Међутим,утеоријскимразматрањимабаштинства
ихеритолошкедисциплинепочеткомовогвекауводисеи
економскидискурскојимсекултурнадобрапосматрајукао
ресурси који, између осталог, учествују у креирању визи
јебудућности.7Чакиусветлубрендирањатихресурса,ис
тичесезначајбаштинскецеловитости.8Оватерминолошка
одредницачинисенарочитопроблематичномусветлуцело
витостиједногархитектонскогобјектаињеговеутилитарне
димензије,укојојсеиогледасвакомплексностархитектуре
каоуметности.Занемарујућисадапитањедалиформасле
дифункцијуилијеобратно,суштинаједаобекатегоријеу
подједнакојмериучествујуусагледавањуфиналнекреације

6 Булатовић, Д. (2005) Баштинство или о незаборављању, Кру ше вач
ки збор ник 11, Крушевац: Народни музеј, стр. 14; у даљем тексту:
Булатовић,Д.(2005)Баштинство.

7 Булатовић,Д.(2005)Баштинство,стр.17.
8 ДраганБулатовићовуцеловитостдефинишепутемконтекстуализације

крозтрислојасведочанства,међукојимаједанподразумева„сведочан
ствоуфункцији(свакодневнеупотребе,обреда,социјалнихритуала)”.
Видети:Булатовић,Д.(2004)Баштинакаоbrandилимузејкаоекономи
јажеље.Далироб на мар каулазиумузејилијеизњегапроизашла?,Го
ди шњак за дру штве ну исто ри ју2–3,Београд:Удружењезадруштвену
историју,стр.145;удаљемтексту:Булатовић,Д.(2004)Ба шти на као 
„brand”.
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теуметности.Билокакваискључивостводиудаљузаблуду,
апремаМилутинуБорисављевићу:„Истинајеутомедасу
формаисадржинакорелативнипојмови,тј.данитиформа
можебезсадржине,нитисадржинабезформе”.9

Постављасепитањедалипроменааутентичненаменеар
хитектонског објекта споменика културе угрожава његову
значењску целовитост? У коликој је мери утилитарна ди
мензијаархитектонскогделаконститутивниелементњегове
аутентичности?

ПремаДокументуизНареиз1994.године,проценааутен
тичности,узависностиодприродеспоменикакултуре,про
истичеизразноликостиизвораинформација.10Овиизвори
садрже„...концепцијуиформу,материјуисуштину,кори
шћењеифункцију,традицијуитехнику,ситуацијуиполо
жај, дух и израз, оригинално стање и историјско настаја
ње”.11Стога,уконтекступосматранепроблематике,начини
коришћењаифункцијаархитектонскогобјектапредставља
ју јаснеинедвосмислене елементењегове аутентичности.
Надругојстрани,сааспектакултурногпејзажа,сматрасе
дасеаутентичносттериторијечитазаправоудоприносима
различитихпериода.12Можелисе,утомконтексту,проме
нанаменепојединогобјектачитатикаодоприносодређеног
периода?Аакоусвојимодавременеодређујеаутентичност,
већдасеистаполакомодификујеподњеговимутицајима,
негубећиизвиданида:„Материјалнааутентичностдобра,
везаназањеговопорекло,можебитиумањенаилиуправо
изгубљена”.13

Исто ри јат и ши ри дру штве ни кон текст  
на стан ка Роб ног ма га зи на

РобнимагазинуУлицикраљаПетрабр.16уБеоградуса
грађен је 1907. године и приписан је грађевинском инже
њеруВикторуДавидуАзриелу(1880–1942).14Пројекатовог

9 Борисављевић,М. (1938)Проблемформе и садржине у архитектури,
Умет нич ки пре глед, књ. 1, Београд, стр. 328–329; Борисављевић, М.
(1998)Злат ни пре сек и дру ги есе ји,Београд:Српскакњижевназадруга,
стр.288.

10Јокилето Ј. (2002)Аспекти аутентичности,Гла сник ДКС 26, Београд:
ДруштвоконзерватораСрбије,стр.11–12.

11ЈокилетоЈ.(2002)нав.дело,стр.12.
12Исто,стр.14.
13Исто,стр.15.
14ОВикторуАзриелувидети:Bogunović,S.(2005)Ar hi tek ton ska en ci klo pe

di ja XIX i XX ve ka: ar hi tek tu ra, ar hi tek ti, poj mo vi,(2),[Arhitekti],Beograd:
Beogradska knjiga, str. 681–682; Ђурић–Замоло, Д. (2009) Гра ди те љи 
Бе о гра да 1815–1914,Београд:МузејградаБеограда,стр.16–21.ОРоб
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објекта је „према непотврђеним претпоставкама донет из
Беча”,15 у којем је Виктор Азриел студирао Техничку ви
сокушколу(1901–1910).16Осимтога,сачуваниплановиза
двезграденастајалитокомдвадесетихгодинанакојимаје
Азриел потписан,17 доприносе сумњи у његово ауторство
надархитектонскимобликовањемРобногмагазина,18алисе
засигурнознадајеонбиоизвођачприликомњеговеизград
ње.19Објекат јеподигнутзаБенционаБулија (1867–1933),
по занимању трговца и банкара,20 који је имао банкарску
радњууУлицикнезаМихаила.21Крајемдеветнаестогипо
четкомдвадесетогвека,породицаБулијебилаједнаоднај
угледнијих сефардских породица и у знатнојмери је уче
ствовалауобликовањујавногиполитичкогживотаБеогра
да.22БенционБулибио јепредседник Јеврејске сефардске
општине(1915–1918)ипрвиЈеврејинизабранзанародног
посланика(1912–1919).23Његовпортретиз1926.годинедео
језбиркепортретазнаменитихљудиКраљевинеСХС,24што
говориостатусукојијеимаоудруштвеномиполитичком
животуКраљевинеСрбије,апотомиКраљевинеСХС.Роб
ни магазин био је прва модерна робна кућа у Београду,25
а по завршетку изградње, и једна од ретких двоспратних

номмагазину видети: Bogunović, S. (2005)Ar hi tek ton ska en ci klo pe di ja 
XIX i XX ve ka: ar hi tek tu ra, ar hi tek ti, poj mo vi,(1),[Arhitektura],Beograd:
Beogradskaknjiga,str.332–334.

15Кадијевић,А.(2004)ДватокасрпскогархитектонскогАр–Нувоа:интер
националниинационални,На сле ђе 5,Београд: заводза заштитуспо
меникакултуреградаБеограда,стр.61;удаљемтексту:Кадијевић,А.
(2004)Два то ка.

16Bogunović,S.(2005)Ar hi tek ton ska en ci klo pe di ja XIX i XX ve ka: ar hi tek tu
ra, ar hi tek ti, poj mo vi. (2), [Ar hi tek ti],Beograd:Beogradskaknjiga,str.681.

17Павловић,В.(1982)„Случај”Азриел,Но ва 1,Београд:Савезархитеката
Србије,стр.14.

18Manević,Z.SrpskaarhitekturaXXveka,u:Ar hi tek tu ra XX vi je ka,priredili
ManevićZ.iDomljan,Ž.idr.(1986)Beograd–Zagreb–Mostar,str.21.

19Виктор Азриел потписан је на цртежу главне фасаде, а његово име
исклесано јеинапрочељуобјекта,уподножјудесногстуба.Видети:
Ђурић–Замоло,Д.(2009)нав.дело,стр.18.

20БенционБулисетакођешколоваоуБечу,гдејестудираоВишукомерци
јалнуакадемију.Видети:Рожман,М.(2017)Ви зу ел на кул ту ра и при ват
ни иден ти тет по ро ди це Бу ли,Београд:ЗадужбинаАндрејевић,стр.18.

21Ђурић–Замоло,Д.(2009)нав.дело,стр.18.
22Рожман,М.(2017)нав.дело,стр.8,22.
23Исто,стр.18–19.
24Исто,стр.24.
25Шкаламера,Ж.(1985)Сецесијаусрпскојархитектури,Збор ник На род

ног му зе ја. Исто ри ја умет но стиXII–2,Београд:Народнимузеј,стр.9;
ИбрајтерГазибара,Б.(2011)Роб ни ма га зин,Београд:Заводзазаштиту
споменикакултуреградаБеограда,стр.4.
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грађевина.26Представљаоје„усамљенпример”применено
вихархитектонскихпринципа,27којисуконтрастиралидо
тадашњојпраксиграђењаудухуакадемизма.(слика1)

Слика1ПројекатфасадеРобногмагазина(лево)иизгледи
фасадетокомседамдесетих(средина)итокомпрведеценије
двехиљадитих(десно);извори:Ђурић–Замоло,Д.(2009)

Градитељи Београда 1815–1914,Београд:МузејградаБеограда,
стр.19(лево);https://www.ipu.hr/content/zivotumjetnosti/ZU_19
201973_069081_Denegri.pdf(средина);http://beogradskonasledje.

rs/wpcontent/uploads/2012/06/k4/robni_magazin.pdf(десно)
Објекат представља директно транспоновање архитектон
ског утицаја Беча унутар домаће средине. Бечка сецесија
формално је основана крајем деветнаестог века,28 непуну
деценијупререализацијеобјектауБеограду.Натеритори
јиСрбије,сецесијајепредстављала„алтернативнустилску
дисциплину” која је прихватана у редовима предузетника
ислободнихинтелектуалаца.29Каоархитектонскапојаваи
прелазнистилусрпскојархитектури,билајеодпрворазред
ногзначаја,нарочитоудоменуеманципацијеархитектуре.30
Осимтога,сецесијајеуСрбијиодигралазначајнуулогуу
трансформацијикакултурикапитализмаидопринелајесе
куларизацијисрпскогдруштваиуметности.31Какојепрема
појединим тумачењима сецесија као стилски правац уско

26РотерБлагојевић,М.Робнимагазин(документационидосије),do.co,mo.
mo_србија,новембар2015.,23.12.2018.,http://www.docomomoserbia.
org/code/uploads/2017/10/4COMRS011a0002RobnimagazinSRw.
pdf;удаљемтексту:РотерБлагојевић,М.Робнимагазин(док.).

27Ђурић–Замоло,Д.(2009)нав.дело,стр.18.
28Frempton,K.(2004)Mo der na ar hi tek tu ra – kri tič ka isto ri ja,Beograd:Orion

art,str.79.
29Кадијевић,А.(2004)Дватока...,стр.55.
30Шкаламера,Ж.(1985)нав.дело,стр.11.
31Tubić, D. (2013)Umet nost se ce si je kao srp ska ra na mo der na (doktorska

disertacija),Filozofskifakultet,UniverzitetuBeogradu,Beograd,str.410.
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повезанасајудаичкомтрадицијом,32нужнојенапоменутии
дасуауторВикторАзриелинаручилацБенционБулибили
припадницистарихпородицабеоградскихЈевреја.33Значај
овогобјектамогућејепосматратииутомсветлу,нарочито
имајући у виду да се еманципација Јевреја на територији
српскедржавеодвијалауправонапреласкуиздеветнаестог
удвадесетивек.34

Улица краљаПетра (некадашњаГлавна чаршија) је своје
временобилаглавнатрговачкаулицаупрестоници,укојој
сусвојерадњеималинајвиђенијитрговци.35Крајемдевет
наестогипочеткомдвадесетогвека,билајенајшираулица
упрестониципоредКнезМихаиловеулице,првајепопло
чанапоузорунаевропскеградовеисматранаје„најфини
јомбеоградскомулицом”.36ДанасјеовајдеоКраљаПетра
улиценамењенпешачкомсаобраћајуиодспоредногјезна
чајауодносунаурбанистичкоокружење,укојемКнезМи
хаиловаулицадржиприматпопосећености,садржајности
иодвијањујавногживота.Уједно,данашњизначајлокације
Робногмагазина,огледасеуправоутомештоспадаупод
ручјеУлицекнезаМихаила,37идоприносиамбијенталним
квалитетимачитавогпотеза.Уконтекстуисторијскеважно
сти, Улица краљаПетра симболично представља укршта
њетрирелигије, аусебибаштининајразличитијеслојеве
наслеђа, архитектонских стилова и идеолошких премиса
„некадашњихБеограда”.38

Фор ма и ма те ри ја ли за ци ја

Парцелакојузаузимаобјекатјеускаидугачка,иподубини
себлагошири.Објекатцеломшириномзаузимапарцелуи
предњомфасадомизлазинарегулационулинију.Геометрија
основејеблаготрапезоидногоблика.Повертикали,објекат
сесастојиизподрума,приземља,двеетажеипоткровља.

32Клајн,Р.Сецесија:јеврејски(не)укус?,у:Ме но ра: збор ник ра до ва,при
редили Ердељан, Ј. и Макуљевић, Н. (2010) Београд: Универзитет у
БеоградуФилозофскифакултет,стр.133–174.

33Ђурић–Замоло,Д.(2009)нав.дело,стр.16;Рожман,М.(2017)нав.дело,
стр.8.

34Рожман,М.(2017)нав.дело,стр.17.
35РотерБлагојевић,М.Робнимагазин(док.).
36Станковић,И.иГњатовић,М.(2013)СусреткултурауУлицикраљаПе

трауБеограду,Но во па зар ски збор ник36,НовиПазар:Завичајнимузеј,
стр.71.

37Којемосимглавнеулицеприпадајуиспореднепопречнеулице.Видети:
ПодручјеКнезМихаиловеулице,Спо ме ни ци кул ту ре у Ср би ји, http://
spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=584 [Приступљено: 09.
11.2018]

38Станковић,И.иГњатовић,М.(2013)нав.дело,стр.66.
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Организација унутрашњег простора условљена је специ
фичномнаменомобјекта.Готовочетирипетинеповршине
крозпрветриетаже,узоникаулазуобјекта,намењено је
продајномпростору.Којијеослобођенпреградаиодељенје
самосадванизаодпопетвиткихстубова.Стубовисуква
дратногпресекаизавршавајусестилизованимкапителима.
Продајни простор по вертикали чини јединствену целину
јерсукроздвеетажеизнадприземљаформиранегалерије
сагвоздениммостомусредини.Вертикалнакомуникација
сесаприземљаостварујепутемцентралнопозиционираног
степеништа,којесеодподестарачваудвауправнабочна
крака. Иза степеништа, у задњем делу објекта који је зи
домодељенодпродајногпростора,билесусмештенекан
целарије.Етажапоткровљабилајенамењенаскладиштењу
робе.39(слика2)

Слика2ЕнтеријерРобногмагазинасрединомпедесетих(лево)
итокомпрведецениједвехиљадитих(десно);извори:http://
beogradskonasledje.rs/kd/zavod/stari_grad/robni_magazin.html

(лево);http://beogradskonasledje.rs/wpcontent/uploads/2012/06/k4/
robni_magazin.pdf(десно)

Уентеријерупродајногпростора,утискупросторностидо
датноједопринелаибогатаосветљеносткојајепостигнута
путемпредњефасадеиправоугаонихлантернинакрову.Га
леријскеистепенишнеоградеобликованесу,удухусецеси
је,одкованоггвожђа.Оградастепеништаизмеђунивоапри
земљаипрвеетажејеобрађенаволутама,доксусвеостале
решенеуортогоналномрастеру.

Уконструктивномпогледунаобјектујепримењенаскелет
наконструкција.СтубовеигредечинегвоздениIпрофили,
уентеријеруобложенималтером,40доксутаваницеобјекта

39ИбрајтерГазибара,Б.(2011)нав.дело,стр.5.
40Рожман,М.(2017)нав.дело,стр.44.
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израђене од армираног бетона. Конструктивни елементи,
носачиистубови,допремљенисуизАустрије.41

Прочељеобјекта јецентралносиметричнои транспарент
но,решенокаостаклена зидзавесаношенагвозденомре
шетком.Двабочнабеластуба,измеђукојихјефланкирана
фасада,елегантносуукрашенасецесијскомдекорацијоми
обложенамермером.Базепилонаизрађенесуодцрноггра
нита.Стубовиповертикалипробијајукровнураванапри
врхуимајустепенастообликованезавршеткеуформикули
ца,изкојихизвируукрасиодкованоггвожђа.Главнимотив
на стубовима представљају маскерони са женским ликом
ирасплетеномкосом,исподкојих јегеометризованасеце
сијскадекорација.Геометризованадекорацијасастојисеиз
испреплетених трака које формирају троугаоне и кружне
мотиве,аусвојимконтурамаподсећајунастрелеусмерене
увис.Изузевмаскеронасадекоративнимтракаманапило
нимасвафасаднадекорацијаизрађенајеуметалу,авелика
пажњапосвећенајековинама.42Стакленофасадноплатноје
повертикалиподељеноутризоне,штојепостигнутопутем
двавертикалнаносачавећегпресека.

Унутарових зона,површине сууситњенеизузетно склад
нимсекундарнимрастеромразличитихдимензија.Наета
жипоткровља,секундарнифасаднирастерјегустоуситњен
на поља истоветних димензија и завршава се сегментним
луком.Стилизацијулукачинефлоралнимотивиизведениу
плиткомрељефу.Хоризонталнумеђуспратнуконструкцију
нафасадипратедекоративнеоградеодкованоггвожђа,док
између друге етаже и поткровља овај профил украшавају
три истоветна флорално–геометризована орнамента. Гво
зденаограда јенанивоупрвог спрата сведеније орнамен
тике,докјенанивоудругеетажеистуренузанибалконса
оградомкојусачињаваскладнамрежазаталасанихмотива
флоралногпорекла.43Улазнапартијајенанивоуприземља
благоувученауодносунафасаднуповршину,анадвокрил
нимвратимасусеиздвајалирукохватиувидулабуда.Поред
овог зооморфногмотива,парапетизлога јеукрашеннату
ралистичкиизведениммотивомладолежа.44У зони крова,
изнад сегментног лука разапет је армирано бетонски но
сачкојисеравнозавршава.Изнадњеганалазисеоградаод

41ИбрајтерГазибара,Б.(2011)нав.дело,стр.5.
42Радовановић,Д.(1986)СецесијскековиненафасадамаБеограда,Збор

ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти22,НовиСад:Матицасрпска,
стр.308.

43Исто.
44Радовановић,Д.(1986)нав.дело,стр.284–285.
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кованог гвожђа танке профилације чија контура формира
лук,акојајетакођестилизованаудухусецесије,залученим
линијамаисуптилнимфлоралниммотивима.

Објекат Робног магазина представља један од најуспели
јихпримерастилскогправцасецесијеуБеограду.45Упот
пуности припада њеном интернационалном току, сматра
сеобјектомкојимсупревазиђенасвадотадашњаискуства
уновој стилској оријентацији,46 анаводи сеикаопример
„близакканонскојдефиницијитогстила”.47Наобјектуједо
следноспроведенпрограмсецесије,какоураспоредупро
сторија,обликовању,конструкцијииматеријализацији,48па
до свих примењених детаља и декорација. Духу сецесије
у потпуности одговара ињегово позиционирањемеђу су
седнимобјектима.Робнимагазинсеистичеикаоједанод
примерасвојевременовисинскидоминантних,иновативних
интерполација с почетка двадесетог века.49 Временом, не
посреднисуседисуобјекатнадмашилигабаритимаштодо
приносињеговомефектукрхкости.Овимнаносомјенаро
читоистакнутаелеганцијаинтерполираногобјектаифина
обрадањеговефасаде.

Ути ли тар на ди мен зи ја објек та кроз вре ме

Токомједанаестдеценијапостојања,узградисусесмењи
валеразнетрговинскефирме.50БилајеувласништвуБенци
онаБулијадоњеговесмрти(1933),паувласништвуФонда
„БенциониМатилдаБули”до1958.годинекадајенациона
лизована.51Проглашенајезакултурнодобро1966.године.52

45Шкаламера,Ж.(1985)нав.дело,стр.9.
46Кадијевић,А.(2004)нав.дело,стр.61.
47Tubić,D.(2013)нав.дело,стр.136.
48Секулић,Ј.иШкаламера,Ж.(1966)Ар хи тек тон ско на сле ђе гра да Бе

о гра да,[Књ.]2:ко ри шће ње, на ме на и пре зен та ци ја,Београд:Заводза
заштитуспоменикакултуре,стр.33.

49Kadijević,A.(2015)Interpolations–necessityandinspirationofnewerBel
grade architecture, Збор ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти 43,
НовиСад:Матицасрпска,стр.247.

50Упериодудо1912.годинеобјекатјеносионазив„Трговачкарадњабра
ћеАмули”,накончегајеуњемубиласмештена„Трговиназагребачке
фирмеБотеиЕрман(BoteandEhrmann)”,апотом„Мануфактурнарад
њаПетраМилановића”,УпериодупослеДругогсветскогратауњему
субилесмештенерадњапредузећа„Текстил”,потом„Гратекс“и„Еуро
салон”;Видети:РотерБлагојевић,М.Робнимагазин(док.).

51Рожман,М.(2017)нав.дело,стр.45.
52Извор:РешењезаводазазаштитуспоменикакултуреградаБеоградабр.

1068/3,од30.12.1966.Видети:Робнимагазин,Ка та лог не по крет них 
кул тур них до ба ра на под руч ју гра да Бе о гра да,http://beogradskonasledje.
rs/kd/zavod/stari_grad/robni_magazin.html[Приступљено:09.11.2018]
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Упериодунакон2000.годинеуњојсубилесмештенеробне
куће великих робнихмарки, а 2015. године била је напу
штена.53Токомовогпериодаскретанајепажњада„...слој
наслеђакојиовазградаскривауопштенијечитљивсваком
пролазнику”.54Године2017.уобјекат јеусељена„Кафете
рија” која се бави угоститељском делатношћу, чиме је по
првипутизмењенањеговаоргиналнанамена.55(слика3)

Слика3ЕнтеријерРобногмагазинапослепромененамене;
извор:фотографијаауторарада,2019.

Прилагођавајућиовајобјекатновојнамени,оригиналнииз
гледРобногмагазинанијенарушен.Уентеријерусускину
теоблогесазидоваиподовачимејепостигнутаутентичан
рустичниизглед.Објекат јеопремљенкомадиманамешта
ја од дрвета, метала и коже који доприносе овом утиску.
Зидна платна су освежена уметничким делима, кроз прве
две етажеса сецесијскиммотивима,доксунадругој ета
жипосвећени знаменитимличностимасрпскеисторије.У
духусавременихтрендоваууређењуунутрашњегпросто
ра,цевисаинсталацијамаалиизеленилочинеинтегрални
деоентеријера.56Уподрумуобјектасмештенисуберберни
цаипродајниобјекат,док јеначитавомнивоупоткровља

53Најпре„Овиезе”(Oviesse),анаконтога„Бенетон”(Benetton);Видети:
РотерБлагојевић,М.Робнимагазин(док.).

54Станковић,И.иГњатовић,М.(2013)нав.дело,стр.72.
55Antonijević,M.ZdanjedobijapreobražajnajstarijarobnakućauBeogradu

odlaziuprošlost,Blic,18.02.2017.,13.12.2018.,https://www.blic.rs/vesti/
beograd/zdanjedobijapreobrzajnajstarijarobnakucaubeograduodlazi
uproslost/ckctzxm;Vulović,N.Kafeterija–uživanjeukafikaokodkuće,
Be fo re Af ter,23.maj2017.,28.11.2018.,https://www.beforeafter.rs/inter
vju/kafeterijauzivanjeukafikaokodkuce/

56АуторентеријерскогрешењајеархитектаЈеленаСтанојевићауметнич
каделапотписујеликовниуметникПавлеЦвијовић;Видети:Аnonim,
ZaviriteunajvećuKa fe te ri juuovomdeluEvrope,Kafeterija,07.04.2017.,
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играоницазанајмлађе.Названичномсајтуовогпредузећа
стојида јењиховамисија „одрживисистемвредностико
јикреираемоцијуипреносиједокрајњегпотрошача”.57У
контексту одрживости, нова уметничка дела на зидовима
објектакореспондирајусаидејомсецесионистао„тоталној
уметности”,58априменасавременогиндустријскогдизајна
уентеријерукореспондирасасимболикомРобногмагазина
који је у време своје изградње био весник „раномодерни
стичкеинжењерскеестетике”.59(слика4)

Слика4ФронтКраљаПетраулицесаобјектом,око1912.и2019.
год.;извори:Ђурић–Замоло,Д.(2009)Градитељи Београда 1815–
1914,Београд:МузејградаБеограда,стр.21(лево);фотографија

ауторарада,2019.(десно)
Но ва ис ку стве на ком по нен та

Променанаменеовогобјектасуштинскијепроменилаиску
ственукомпонентукојупружасвојимсвакодневнимпосети
оцима.Њиховочуловидавишенијеусмеренонапроизво
декојимасеуобјектутргује,већнасамобјекат.Увођењем
хедонистичке компоненте,60 унапређена је могућност спо
знајеобјектапутемсвакодневногискуства.61Следећиидеју

17. 11. 2018., https://www.kafeterija.com/zaviriteunajvecukafeterijuu
ovomdeluevrope/

57Ka fe te ri ja,https://www.kafeterija.com/onama/[Pristupljeno:17.11.2018]
58Бечкисецесионистиинтересовалисусезауметничкозанатствоипро

изводњусвихпратећихпредметаиздоменадекоративнеипримењене
уметности, а у циљу остваривања концепта о „тоталној уметности”
(Ge samt kun stwerk).Видети:Frempton,K.(2004)нав.дело,стр.81;Клајн,
Р.нав.дело,стр.145.

59Tubić,D.(2013)нав.дело,стр.410.
60Хедонистичкакомпонентанаводисекаоједаноделеменатапутемкојих

је потребнооствариватибаштинску комуникацију, а која подразумева
активноучешћеконзументаупреношењусазнања;Видети:Булатовић,
Д.(2005)нав.дело,стр.19–20.

61Наовакаввидспознајеуметничкогделасу,премаПјеруБурдијеу,„осуђе
ни”свикојинепоседујукласичнеинструментезањиховуперцепцију.
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да се свакодело ствара двапута, да га једном ствара сам
стваралацадругипутпосматрач,62Робнимагазинстворен
је по трећи пут поступком реанимацијефункције.Проме
номнаменеРобногмагазинаунапређенјењеговстатускао
културногдобра.Уконкретномслучају,ауконтекстусвих
питањакојасуотворенауовомраду,неможесесматрати
дајеархитектонскиобјекаттимчиномизгубионасвојојау
тентичности.Овимчином,самосумудодатановазначења
иполигонитумачења.Данасјезначајовогархитектонског
споменикаикултурногдобрамогућеразматратиикрозно
веинформацијскепроцесекоје јеуспоставиоуправоовом
променом.

Крозширивременскиконтекст,Србијајепочеткомдеветна
естогвекасматранасамопровинцијомОтоманскецареви
не.63Почеткомнаредногвека,Србијасетрансформисалака
прогресивном,капиталистичкомдруштву,тада јеизграђен
Робнимагазинкојисеможепосматратиикаопарадигматог
процеса.64Икаоштојесецесијакаостилскиправацпред
стављалаотцепљењеоддотадашњихуметничкихузора,та
коиданаскаодајепроменомнаменеовогобјектазаправо
проглашеноотцепљењеодтогистогкапитализма.Укојем
јепојединацсуштинскиостајаоусамљен,65насилноувучен
умашинуосвајањакапиталакакобииститрошио,итакоу
недоглед.Удвадесетипрвомвекурастезначајуправоове
способности,појединцаикултуре,дасеодупретомпорет
ку.Растеносталгијазанекимспоријим,прошлимвремени
ма.Уконтекстуколективненосталгије,заправодолазиседо
парадокса.Објекаткојијепочеткомпрошлогвекасимболи
зоваоеманципацијусрпскекултуреињеновишедеценијско
удаљавањеодутицајаОтоманскеимперије,почеткомовог
векаимсевраћа.НоваКафетеријаусебиобједињујебрен
дирањекултурногдобраиздобасецесијеидвадесетогвека,
сабрендирањемтрадицијеконзумирањакафекојапотичеиз
претходнихпериода.

У контексту развоја трговинске делатности у Београду,
овај објекат је почетком прошлог века одиграо значајну
улогу.Уовомвеку, туобавезупреузелисутржницентри,
каоамбасадори глобалистичкекултуреунасикао главни

Акојисестичуобразовањем;Видети:Burdije,P.(1978)Umetničkadelai
razvijanjeukusa,Kul tu ra broj41,Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnog
razvitka,str.14.

62Burdije,P.(1978)нав.дело,стр.13. 
63Manević,Z.(1986)нав.дело,стр.19.
64Tubić,D.(2013)нав.дело,стр.410.
65Vederil,R.(2005)Ko laps kul tu re,Beograd:Clio,str.90–91.
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прокламатори стицања и трошења као смисла постојања.
Скорашњапроменанаменепрвогтржногцентраизграђеног
уБеоградуипрвенственоспоменикакултуресе,утомсве
тлу,указујеикаомождамалииизоловани,алиипаквредан
примереманципованостиједнекултуре,спремнедапотро
шачкомдруштвуињеговомбесомучномконзумеризмупро
стоокренелеђа.

За кљу чак

Робнимагазинјеодсвојеизградњепредстављаовреданре
сурс,каојавниобјекатнаистакнутојлокацији,којијепочет
компрошлогвекаучествоваоукреирањудруштвеногми
љеаимућнебуржоазије.БудућидајенаконДругогсветског
ратаинационализације,уњемубилаобављанатрговинска
делатност водећих југословенских предузећа, овај објекат
је партиципирао у комунистичкој колективистичкој идео
логији.Упоследњимдеценијамапрошлогипочеткомовог
века, комерцијално–рекламна позадина у једном тренутку
озбиљнојеугрозилаархитектуруфасада,чијајеизворност
и аутентичност враћена тек у скорије време. Последњом
адаптацијом,Робнимагазинсигнализираојеквалитативну
променуудруштвено–социјалномамбијенту.Поновнимис
тицањемњеговихестетскихиуметничкихквалитета, овај
архитектонскиспоменикседоказаодостојнимбаштиником
једног времена, богате културе и традиције. Стога се ова
грађевина и не треба посматрати као општи универзални
модел,покојембиусвезаштићенеархитектонскеобјекте
намењенетрговинитребалоувестиугоститељскесадржаје.
Потребногајеистаћикаопримерпозитивногметодаувође
њановихсадржајаинаменауциљуочувањаизаштитеиз
ворнеаутентичностињеговеархитектуре.Тимејефизички
просторзаштићеногобјектаоплемењенновомдуховноми
временскомкомпонентом.
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ACULTURALMONUMENTASARESOURCE
INEVERYDAYLIFEONTHEEXAMPLEOFA

DEPARTMENTSTOREINBELGRADE

Abstract

By proclaiming an architectural object for a culturalmonument, the
protectionauthoritiesarefacedwithanumberofdilemmasconcerning
itspreservation.ThevalidCulturalPropertyLawleavesmanyissues
openforindividualinterpretations.Theproblemoftreatingtheoriginal
functionoftheobjectunderprotectionisobvious,becauseitisloosely
definedbytheLaw,butalsobecauseitrepresentsasignificantaspect
of the building’s architectural authenticity.Among various examples
from practice, a case study of the Department Store in Belgrade is
highlighted. This building was constructed in the Secession style.
Besidetheundoubtedlyhighlevelofitsartisticsignificance,ithasan
importantsociohistoricalvalue,primarilyasasymbolofintroduction
of new architectural programs into the Belgrade architecture. The
DepartmentStorewasthefirstofitskindinBelgrade.Sincethetimeof
itsconstructionin1907untilthebeginningofthisdecade,itsoriginal
purposehasremainedunchanged.Today, it functionsasahospitality
facility. In this paper, the above procedure is considered, both from
theaspectofculturalheritage theoriesanditsmeanings in thesocial

context.

Keywords: cultural heritage, cultural monument, architecture, seces
sion, Department store, branding of history, Belgrade


