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Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду,  
Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град
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оригиналан научни рад

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ 
НА У КА И УМЕТ НО СТИ И  

ЈАВ НИ ПРО СТОР  
КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

Сажетак: Пре и на ча ва ју ћи већ по сто је ћи ур ба ни про стор пре сто
ни це, иде је на ста ле за Дом Срп ске Кра љев ске Ака де ми је у Кнез 
Ми ха и ло вој ули ци ис ка зи ва ле су про ме ну уку са и стил ских ути ца ја 
у гра ди тељ ству Бе о гра да. До ми нант ни у вре ме про гла ше ња Кра
ље ви не Ср би је, про јек ти и ре а ли за ци је ар хи тек те Кон стан ти на 
Јо ва но ви ћа пред ста вља ли су вр ху нац ути ца ја ар хи тек ту ре беч ке 
Ринг штра се, ко ји је у про шлост скло нио ка рак тер про вин ци јал
ног осман ског гра да. Од ба ци ва ње кон цеп та беч ког ака де ми зма у 
тре нут ку по ли тич ке кон фрон та ци је Срп ске Кра ље ви не и Двој не 
Мо нар хи је с кра ја пр ве де це ни је XX ве ка и по тре ба за мо дер ни
јим гра ди тељ ским при сту пом, из не дри ли су де ло са еле мен ти ма 
ар хи тек ту ре беч ког Fin de si ec la, па ри ског Art No u ve au и ду ха Bell 
Epo que оства ре ног про јек том ар хи те ка та Ан дре Сте ва но ви ћа 
и Дра гу ти на Ђор ђе ви ћа. Пре кид из град ње услед из би ја ња Пр вог 
Свет ског ра та, и про ме на ар хи тек тон ске кли ме у Бе о гра ду на
кон ње го вог окон ча ња, до ве ли су до бр зе де вал ва ци је мо дер но сти 
објек та чи ја је град ња за вр ше на 1924. го ди не. По ди за ње па ла те 
СА НУ да ло је из у зет ни пе чат фор ми ра њу иден ти те та бе о град
ског кор зоа, као је дин стве ног јав ног про сто ра.

Кључнеречи: СА НУ, Кон стан тин Јо ва но вић, Ан дра Сте ва но вић, 
Кнез Ми ха и ло ва ули ца, Bell Epo que, ар хи тек ту ра, јав ни про стор
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ПалатаСрпскеакадемијенаукаиуметности1јенајмонумен
талнијиобјекатширепешачкезонеКнезМихаиловеулице,
инезаобилазанчинилацуизградњињеногвизуелногиден
титета.Њенацентралнапозицијанасредишњемпрошире
њу улице, маркира место спајања пијацете Филозофског
Факултета, улицаЂуре Јакшића и ЧикаЉубине, са глав
номбеоградскомулицом.Подигнутајеупериодуод1914.
до1924.годинекаоПалатаКраљевскеАкадемијеНаукана
имањукојејеприпалоовојинституцијиприликомоснивања
1.новембра1886,почлану31Основ ног за ко на Кра љев ско 
– срп ске ака де ми је који је установила Народна скупшти
наКраљевинеСрбије.2Академија јенаследившиимовину
СрпскогученогдруштваињемупретходећегДруштваСрп
ске Словесности, наследила и дар КнезаМихаила – има
њеомеђенокаснијеформиранимулицамаодкојихјеједна
понелањеговоиме.(Слика1)

Дана 28. септембра 1841. године недуго након добијања
Хатишерифа(1830)идоношењапрвог,„Сретењског“Уста
ва (1835), професори београдског Лицеја Јован Стерија
Поповић иАтанасијеНиколић поднели су министру про
свете пројекат Устава, Устројенија и печатаСрб ске на у ка 
Акаде ми је. Влада је усвојила овај предлог са препоруком

1 Павловић,М. (2015)Девет деценија здањаСрпске академије наука и
уметности,На сле ђебр.16,Београд:Заводзазаштитуспоменикакулту
реградаБеограда,стр.2742;МежинскиМиловановић,Ј.(2016)Умет
нич ка збир ка СА НУ – не кад и сад. Кроз исто ри ју згра де СА НУ,Умет
ничка збиркаСАНУ–ликовниуметници академици,Београд:САНУ,
стр.1740;Просен,М.(2016)Палатасрпскеакадемијенаукаиуметно
сти,у:Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти. 175 го ди на (18412016),
САНУ:Београд,стр.179180.

2 Го ди шњак СКА I(1888)Београд:Српскакраљевскаакадемија,стр.170.

Слика1ИмањеСрпскогученогдруштвасаделијском
чесмомоко1865.године,фотоАнастасЈовановић;

МузејградаБеограда(Ур.3926)



95

МИЛАН ПРОСЕН

дасеуместоназиваСрбсканаукаакадемијаовотелоназо
веДружство Срб ске Сло ве сно сти (ДруштвоСрпскеСло
весности). Кнез Михаило Обреновић издао је 14. новем
бра1841.годинеуредбукојомсеутврђујеУстав(Статут)и
Устројеније(Пословник)Друштвакојимјекаоњеговзада
такутврђенoраспростирањенауканасрпскомјезику,обра
зовањеиусавршавањејезика.3Билојетопрвонаучнодру
штвоуСрбијијужноодСаве.ОснивањемДруштваСрпске
Словесностиоснованајеорганизацијакојајеокупљалаис
такнутеличностиизнаучногикултурногјавногживота,пр
ванаконоснивањаМатицесрпскеуПешти1826.године.4У
општинскомшколскомздању–Лицеју,8јуна1842.одржана
јепрваскупштина,накојојјеКнезМихаилоприхватиопо
кровитељствоДруштва5.Будућиданијерасполагалосред
ствимадаподигнесвојДом,Друштвосрпскесловесности
/Српскоученодруштво,мењало је вишепутаместо свог
деловања.6Из зградеЛицеја уГосподар Јевремовој улици
гдејепрвобитнобилосмештено,Друштвосе1856.године
селиукућуВлајеИлићауАбаџијскојЧаршији,1862.прела
зиузградуМинистарствапросвете,а1864.узградуВелике
Школе–КапетанМишиноздање,којејегодинуданарани
је,овајдобротворпоклонионаупотребупросвети.7Уовом
здању,одржаванесуседницеичуванаархиваибиблиотека
Друштва–потоњеСрпскеКраљевскеАкадемије,8

УвремеоснивањаДруштвасрпскесловесности,Београдсе
развијаокаосрпскиградкојисепостепеноодузимаоОсман
лијама,иполакопочињаодасешириваншанцакојимјебио
омеђен.ПросторданашњеКнезМихаиловеулице9којисе
развијаонатрасиантичкеисредњовековнесаобраћајнице,
поново јеодсрединевекаоживеокаотрговачкосредиште
града,ибиоурбанистичкиобликованкадајечланДруштва

3 Никић,Љ.,Жујовић,Г.иРадојчићКостић,Г.(2008)Гра ђа за би о граф
ски реч ник чла но ва Дру штва срп ске сло ве сно сти, Срп ског уче ног дру
штва и Срп ске кра љев ске ака де ми је 18411947,Београд:САНУ,стр.V.

4 Макуљевић,Н.(2006)Умет ност и на ци о нал на иде ја у XIX ве ку, си стем 
европ ске и срп ске ви зу ел не кул ту ре у слу жби на ци је,Београд:Заводза
уџбеникеинаставнасредства,стр.30.

5 Никић,Љ.,Жујовић,Г.иРадојчићКостић,Г.нав.дело,стр.V;Межински
Миловановић,Ј.нав.дело,стр.10.

6 Исто,стр.1516.
7 Никић,Љ.,Жујовић,Г.иРадојчићКостић,Г.нав.дело,стр.IX,X,XV.
8 Исто,стр.XXV
9 Шкаламера,Ж.иПоповић,М.(1975)ПодручјеКнезМихаиловеулице

–Историјскиразвој.Кнез Ми ха и ло ва ули ца, за шти та на сле ђа, уре ђе ње 
про сто ра,Београд:Српскаакадемијанаукаиуметности,стр.764;Сто
јановић,Б.(1989)УлицаКнезаМихаила,Го ди шњак  гра да Бе о гра дабр.
36,Београд:МузејградаБеограда,стр.237.
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српске словесности и Српског ученог друштва, Емилијан
Јосимовић1867.годиненаправиоПрвиУрбанистичкиплан
Београда.СвојупосветукнезуМихаилуIIIОбреновићуули
цаједобила1870.годинеубрзопокнежевојпогибији.Сна
жнаизградњасрпскепрестонице,започетаупрвојполови
ниXIXвека,адодатнооснаженаупериодунаконстицања
државненезависностипостепенојеизменилапросторКнез
Михаилове улице и дала јој нови контекст градског трго
вачкогцентра.Модерност,пространостиевропскидухкоји
суозначилиовусаобраћајницу,водилисустварањуглавног
корзоасрпскепрестонице,чимејеоваулицадобилаистак
нутуфункцијујавногпростора.10Увремекадаједаривано
имањенакомећесеподићипалатаСрпскекраљевскеака
демије Београд је био балканско оријентални град у коме
супрва јавна здањабила резиденцијеКнезаМилошакоје
јесаодликамаоријенталнобалканскеархитектуреподигао
ХаџиНиколаЖивковић.11Архитектураприватнихрезиден
ција као и уобличавање јавних простора у Београду сре
диномXIXвекаодликоваласепровинцијскимкарактером
османскеархитектуре,којусуприхватилиприпадницисвих
етничкихиконфесионалнихгрупанаБалкану,итимеосли
кавалисвојеподаништвосултану.12Наинсистирањекнеза
Милошаичлановањеговогсавета,уСрбијуседоводемај
сторикојићезидатина„европскиначин”,првоземунскии
панчевачкиградитељи,апотомчитавнизстранихинжење
ра,којићедопојавепрвегенерацијесрпскихградитељапо
дизатијавнаиприватназдањаупрестоници.ФранцЈанке,
дошаојеизБечауБеоград1834.напозивЦветкаРајовића,13
ЈанНеволеауторнајвећебеоградскекуће–КапетанМиши
ногздања,долазинапозивЈанкаШафарика1845.године.14

ДоксепочеткомдругеполовинеXIXвекаБеоградсвеубр
занијеразвијаитрансформишеизпровинцијскогосманског
у европски престони град, куће зидане по узору на бечке
и пештанске у стилу романтизма и историјског академи
зма обележиле су одвајање од оријенталне прошлости, те
јеградодлазакТурака1867.године,дочекаосавећспремно

10Стојановић,Д.(2009)Кал др ма и ас фалт, ур ба ни за ци ја и евро пе и за ци ја 
Бе о гра да 18901914,Београд:Удружењезадруштвенуисторију.

11Митровић, К. (2008) Топ чи дер двор кне за Ми ло ша Обре но ви ћа, Бео
град:ИсторијскимузејСрбије;Ванушић,Д.,Стојановић,А.иПоша,П.
(2012)Ко нак кне ги ње Љу би це: ен те ри је ри бе о град ских ку ћа 19. ве ка,
Београд:МузејградаБеограда.

12Митровић,К.навдело,стр.63.
13Несторовић, Б. (2005) Ар хи тек ту ра Ср би је у XIX ве ку, Београд: Art 

Press,стр.6869.
14Bogunović,S.G.(2005)Ar hi tek ton ska en ci klo pe di ja Be o gra da XIX i XX ve

ka,Beograd:Beogradskaknjiga,str.1018.
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исказанимновимсредњеевропскимидентитетом.Токомна
редног периода у коме је Србија прокламовала своје оса
мостаљењеидобиларангКраљевине,градитељиБеограда
билисуу свевећојмерисрпскиинжењеришколованипо
већимцентримаАустроУгарскемонархије.15ИзградњаБу
димпеште након увођења двојне монархије и архитектон
скоурбанистичкоуобличавањеБечкогРинга, саекспанзи
јомакадемизмаоствареномујавнимистамбенимзградама
удругојполовиниXIXвека,пренелаје,ангажовањемсрп
скихархитекаташколованихуБечуиБудимпештидеоат
мосфереиархитектонскогмиљеаусрпскупрестоницу.Ово
суунајвећојмериодражавалиархитектиАлександарБугар
ски16школовануБудимпештиипотомархитектаКонстан
тинЈовановићкојијеживеоирадиоуБечу.17Овадвојица
градитељабројнимприватнимздањимаподизанимуКнез
Михаиловојулициињеномокружењудругојполовиниве
ка,далисуосновниидентитетархитектурецентраСрпске
престонице,оличенустилубечкогакадемизма.18

СрпскаКраљевскаАкадемијаНаукастворена1886,одсвог
настанка је улагала напор да подигне Дом Академије на
имањууКнезМихаиловој35.Ововеликоимање,некадаба
штаКнезаАлександраКарађорђевића,19површине2868.67
м² простирало се од Делијске чесме (на углу данашњих
улицаКнезаМихаилаиулицеЂуреЈакшића)доЛутеран
скецрквекоја јеизлазиланаулицуВукаКараџића,близу
Дефтердаровеџамије.Увремедоксецентарварошиуве
ликобиоизградио,аКнезМихаиловаулицапроширивала
(1891) по пројекту будимпештанског инжењера Калмана
Халачијадобившираспонод15до22,5метара,20Академи
јиноимањестајало је јошувекпразно.Будућинеизграђе
на,централнопозициониранаипрепознатапоекономским
потенцијалимаовалокацијапривлачилајеинвеститоре.Бе
оградска ТрговачкаОмладина обратила се 21. марта 1904
председникуСрпскеКраљевскеАкадемијеСимиЛозанићу
писмомукомесенаводи:„КаоштоВамјепознатозграда
СрпскогУниверзитетаподићићесенаимањукојејевелики

15ЂурићЗамоло, Д. (2011) Гра ди те љи Бе о гра да: 1815–1914, Београд:
МузејградаБеограда.

16BogunovićS.G.nav.delo,str.741745.
17Ванушић,Д.(2013)Кон стан тин А. Јо ва но вић: ар хи тек та ве ли ког фор

ма та,Београд:МузејградаБеограда.
18Кадијевић,А.(2005)Есте ти ка ар хи тек ту ре ака де ми зма: XIXXX век, 

Београд:Грађевинскакњига.
19Bogunović,S.G.nav.delo,str.500.
20НедићС.В.(1976)УрбанистичкоуређењеБеоградаод18861914,Го ди

шњак гра да Бе о гра дабр.23,Београд:МузејградаБеограда,стр.182.
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добротворнародасрпскогпочившиИлијаКоларацставиоза
туцељ.УњенојнепосреднојблизининалазисевећСрпско
Народ.Позориште,пабисасвимнасвомместубилодасе
туподигнеизградазаСрпскуКраљевскуАкадемијуНаука.
Напротивместо,гдеонаимасаданамерудаподигнесвоју
зграду,сматрасе(ауствариијесте),каоцентартрговачки.
Тујевеликисаобраћај,лармаиживоттејепосвенеподесно
заАкадемијуивеомаподеснозаТрговачкиДвор.”Београд
скаТрговачкаОмладинапредложилајеУправиКраљевске
АкадемијеНаука, да сена овомимањуподигне једнамо
нументалнапалата„којабиикрасилапрестоницусрпску,и
надмиравала једнувеликупотребусвијудруштаваиуста
нова овдашњих”, а заправо представљала један трговачки
центар,какавјевиђенкаодобраибрзоисплативаинвести
ција.21Иако јеАкадемија на скупу 6. априла 1904 донела
одлукудасеплацнеможеуступити,„јернитибитосмела
учинити а да се не огреши о Закон и вољуОнога који је
тајплацдаровао,нитибитоодговаралонамерамаиинте
ресимаС.К.Академије”,22 поново је оживела идеја о до
бројинвестицијикојомбиАкадемијаобезбеђиваласредства
засвојунаучноиздавачкуделатност.Наиме,20.маја1900.
годиненаскупупредседништваПредседникАкадемијеЈо
ванМишковићизвестиочлановеда јеразговараосаархи
тектомКонстантином Јовановићемоподизању зграде. Јо
вановићјетадаизложионацрт„свогвећготоводовршеног
планазазградуукојојбисемогаосместити:уприземљу
Музејсрпскеземље,напрвомспратуидонекленадругом
билабиАкадемијааустражњемделуНароднаБиблиотека.
Оцењено је дабиоваква зграда „моглабитимонументал
ноалинеилуксузноздање,којебиикрасилопрестоницу
КраљевинеСрбијеидостојноодговаралонаменикојојиме
нованетрикултурнеустановеуцеломСрпствутребадаслу
же”.ЧлановиАкадемијеморалисудаодустануодовеидеје
збогнедостаткасредставазањенуреализацију,будућидаје
Академијаодпредвиђених1.200.000динарарасполагаласа
непуних250.000.ТадајенапредлогархитектеЈовановића
изнетаидејадасепросторијеуприземљукаоистановинад
приземљемиздајуподзакуподчегабиседобијаоизвесни
приход.23

Академијасе1.фебруара1902.годинеобратилаархитекти
маВеликеШколеМилануКапетановићу,АндриСтеванови
ћу,ДрагутинуЂорђевићуиНиколиНесторовићусамолбом

21АрхивСану,ДомСКАбр.221/1904.
22Исто.
23Го ди шњак СКА XIV (1900) Београд: Српска краљевска академија,

стр.154156.
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дапремаприложеномпрограмуизрадескицезаАкадеми
јин Дом,24 чему се одазвао само архитекта Капетановић,
чијускицујеАкадемијаоценилапозитивно,25Академијаје
решилада збогслабогодазивапоновораспишеконкурс.26
УдружењеинжењераиархитекатаупутилојетадАкадемији
писмо,којимсуизнетинедостаципрограматраженогкон
курсомитраженадопунаувидупрецизнијегпрограмаиди
мензијазграде.Томесусеуспротивилинекиархитектикоји
сусматралида јеовајзахтевудружењаизлишаништетан
јер„кодмонументалнихграђевинаопштегкарактератреба
датислободуархитектиуизвођењусвојихкомбинација”.27
Ово је резултирало писмом које је „упутила „већина бео
градскихархитеката”саизјавомданећеузетиудеоуизради
траженескице,нитићесепримитиоцењивањаскица,које
бибилеподнете.Туизјавусупотписалиитројица(одчетво
рице)архитекатаВеликешколекојима јепрограмбиодо
стављендвегодинераније,анакојинисуималипримедби,
апотписалисујеиониградитељикојисупотомпрограму,
безикаквенапоменепочелидарадескицузастечај,инајзад
туизјавујепотписаочакиједанпочасничланАкадемије.
Свејетобило„пропуштенокроздневненовине”,анаобја
вљениконкурсподнетесусамодвескице,одкојихниједна
нијебилазадовољавајућа.28„Итако,ипослетоликограда,
Академијастојијошпреднерешенимпитањемосвомдому;
алијетиместеклаискуство,којимпутемтребадапође,па
дадођедоДома,којићеносититипданашњеархитектуре,
икојићеслужитизаугледдоцнијимвећимархитектонским
делима.СавршенствомсвојеархитектуреАкадемијинДом
несмедастојиизаархитектуреВеликеШколе,којајескоро
преполавекапројектована.”29

По одлуци Председништва Српске краљевске Академије
27.новембра1906архитектаАндраСтевановић,професор
новоформираногУниверзитета био је замољен  да изради
скицу заАкадемију.30ПоштоАндраСтевановићније хтео

24Го ди шњак СКА XVIII (1905) Београд: Српска краљевска академија,
стр.132133.

25Го ди шњак СКА XVI (1903) Београд: Српска краљевска академија,
стр.110.

26Го ди шњак СКА XVII (1904) Београд: Српска краљевска академија,
стр.99.

27Го ди шњак СКА XVIII (1905) Београд: Српска краљевска академија,
стр.134.

28Исто,стр135.
29Исто,стр136.
30Го ди шњак СКА XX (1907) Београд: Српска краљевска академија,

стр.103.
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дасеприхватиизрадескицеДома,академикМихаилоВал
тровић јеузеоуразматрањеплановезградеЈугославенске
академијезнаностииумјетностиуЗагребуисаидејомњи
ховеприменеусврхуизрадескицазабудућиДомАкадеми
је.31УидејипреузимањамоделаБечкогакадемизмапалате
ЈАЗУподигнуте18771880.попројектубечкихархитеката
ФридрихаШмитаиХерманаБолеа,32огледасеоријентација
каједномкултурномузору,којијеутомтренуткупреовла
ђиваоусрпскојархитектури,којиилуструјудвеваријанте
пројектазапалатуСрпскеКраљевскеАкадемијекојећена
АкадемијинумолбуизрадитиархитектаКонстантинЈовано
вић1908.и1909.годинекојијеутовремеживеоирадиоу
Бечу.

ОбеваријантеЈовановићевогпројектауклапалесусеувећ
присутниградитељскиобразац,којијеонкреираообјекти
ма пројектованим уширем и непосредном окружењу: ку
ћаМаркаСтојановићасаграђенауКнезМихаиловој5355
око1885,једноспратназградаБеоградскезадругезапочета
1888науглуЈакшићевеулицеиТопличиногвенца,33Палата
НароднеБанке(завршена1889)уулициКраљаПетра,Дом
задужбинеНиколеСпасићакојијеобележиоугаоКнезМи
хаиловеиЈакшићевеулице1889,зграданауглуулицаВука
КараџићаиДелијске1(1890),уЗмајЈовиној9(1900),угао
КнезМихаилове и Ускочке (пројектована 1900), и палата
Инвалидскогфондасв.ЂорђенауглуКнезМихаилове37
иулицеВукаКараџића,надограђенапоЈовановићевомпро
јекту1901. године.34РеализацијапројектапалатеСКАар
хитектеЈовановића,заокружилабињеговауторскиопусу
Београду,којиједоследнообојиосликусрпскепрестонице
утицајембечкогакадемизма.КонстантинЈовановићстуди
раојеархитектурунаПолитехничкојшколиуЦирихучију
новузградујепројектоваопрофесоридиректоровеинсти
туције,теоретичариархитектаГотфридЗемпер.Земперов
утицајтокомстудија,алииземперовскафизиономијаБеч
кеРингштрасе,35каоиЈовановићевобилазакИталијенакон
студијакојејеокончаоавгуста1870,резултиралисурафи
нираним рукописом базираним на неоренесансном акаде
мизму,којимјеовајугледниградитељутицаонастварање

31Исто,стр.112.
32Knežević,S.(1996)Za gre bač ka ze le na pot ko va,Zagreb:Školskaknjiga.
33Никић,Љ.(1976)ИзархитектонскеделатностиКонстантинаЈованови

ћауБеограду,Го ди шњак гра да Бе о гра дабр.23,Београд:Музејграда
Београда,стр.130131.

34Ванушић,Д.нав.дело,стр.6468.
35Šorske, K. E. (1998) FindeSiécle u Be ču, po li ti ka i kul tu ra, Beograd:

Geopoetika.
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репрезентативне слике престоничког центра на прелазу
изXIXуXXвек.Овај нови лик града почивао је на гра
ђанскимидеалимаXIXвека,иодражаваоеманципацијуи
европоцентричнумодернизацијусрпскогдруштва.Београд
је на самом почетку новог века својом репрезентативном
архитектуромосликаваокултуру,моћиидентитет грађан
скогсталежа,комејевизуелниефекаттекизграђеногбечког
Ринганудиожељениузор.(Слика2)

Академијајеујуну1910КонстантинуЈовановићуисплати
ланадокнадузаодабрануверзијупројекта(из1907)36даби
сесептембраистегодинеобратиласвомновоизабраномдо
писномчлануАкадемикуАндриСтевановићусамолбомда
ооткупљеномпројектунапишереферат.37Рефератакадеми
каАндреСтевановића38прочитаннаскупуПредседништва
24.септембра1910биојеупреписуузпропратнописмопо
слатархитектиЈовановићууБеч.39Иакоданаснедоступан,
карактерисадржајрефератадонеклеоткриваодговорархи
тектеЈовановићауписму5.октобра1910,којимонповлачи
својепројектеивраћапримљенунакнаду:„Уовомзванично
саопштеноммирефератунаводисеито:’дајемоглабарар
хитектурадабудемодерна,јерјеовакозамишљенаисуви
шемонотона,шаблонска, застарела,непредстављаништа
оделито,ново,оригинално,неговаљдапохиљадитипутпо
новљенитипједногповећегБечкогхотелаизосамдесетих
годинаустилукојиседанаснебимогаоприменити.Све
поменутоважијошувећојмериизаобеспореднефасаде,

36АрхивСану,ДомСКАбр.401/1910.
37АрхивСану,ДомСКАбр.611/1910.
38АрхивСану1263/1924нијесачуван.
39АрхивСану,ДомСКАбр.636/1910.

Слика2Пројекатарх.КонстантинаЈовановићазазграду
СрпскекраљевскеакадемијеIваријанта1908.

МузејградаБеограда(Ур.3505)
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којесудокрајњостимонотоне.’Жаомије,штоКраљевска
Академијанијеизволелаупотребитимањеувредљивуфор
му,дамидоставињенежељеипримедбе,ноједанакткоји
садржавазамојрадтакоомаловажавајућефразе.”40

Иакоизненађујућенепосредногтона,овајцитиранидетаљ
рефератаархитектеАндреСтевановића,поредтогаштобу
диподозривоступогледукаснијегодабирасастранеАкаде
мије,даонпредасвојескице,којећенапослеткубитире
ализоване,откривареалнуприродунесталнемодерностиу
архитектури.Насталисвегадведеценијенаконрепрезента
тивнихздањаБечкогРинга,пројекатиакадемијскиконцепт
здањасматранисузастарелим.„ДамијеКраљевскаАкаде
мијаодмас’почеткаизјавиладажелизградуутакозваном
’модерном’стилу,јабиодговорио,дасепосланепримам,
јерсетонеслажесамојимуметничкимубеђењем.”41Мо
дерни стил који у свом писму помиње увређени уважени
бечки архитекта већ је овладао бројним меридијанима, и
биоприсутануБеограду.Речјеомодернизујућимстилским
тенденцијама сецесије, ар нувоа и стилаBell Epo que, ко
јисуобележилиградитељствочитавепретходнедеценије.
СтилBell Epo queпознатикаостилBe a uxArtsтријумфовао
је1900.наСветскојизложбиуПаризудајућиградитељству
једнунову,слободнијуинтерпретацијукласичнихузора,ко
јисуархитектимапружалислободукреативностиудаљену
одстриктнихправилаакадемистичкогкомпоновања.Своју
модерностисказануновимконструктивнимматеријалимаи
декоративнимсистемима,овајстилдоводичестоукорела
цијусастиломArt No u ve auкојиупотпуностинапуштаака
демистичкеоснове.42Напојавуовогстилаутицаојеснажан
развојконзумеризма,посебноеманципацијеположајажена
удруштвуиразвојаместањиховогокупљања,попутвели
ких робнихмагазина који се крајемXIX века отварају не
самоуПаризувећширомЕвропеињенихколонија.43Са
временеградитељскетенденцијепочеткомXXвекавећсу
почеледатрансформишуатмосферусрпскепрестонице,и
у непосредном окружењу будуће палате Српске Краљев
скеАкадемије могле су се препознати сецесији оријенти
саномопусуархитектеМиланаАнтоновића–хотелуГранд,

40АрхивСану,ДомСКАбр.672/1910.
41АрхивСану,ДомСКАбр.672/1910.
42Renault,Ch.(2006)Les Styles de l’ar chi tec tu re et du mo bi li er,ParisJean

PaulGisserot;Plum,G.(2014)Pa ris ar chi tec tu res de la Bel le Épo que,Paris:
Parigramme.

43Anaïs,A. (2014)Le crédit à la consommation des classes populaires à la
BelleEpoque.Invention,innovationoureconfiguration.An na les HSS 2012,
Paris:l’EHESS,pp.10491082.
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подигнутом1900инапалати„Зора“1904,44којисусвојом
модерном елеганцијом обележили београдски Корзо уочи
ПрвогСветскограта.„Корзо,којијебиожилакуцавицаБе
ограда,никаднијебиоживљи,атајкорзо јебиокаонека
свакодневнаспонтанаревијамодеиелеганције”.45(Слика3)

Одлукомцелокупнеакадемије4.јануара1911.дефинитивна
израдаскицазаДомСКАповеренајеархитектиАндриСте
вановићуиДрагутинуЂорђевићу,професоримаУниверзи
тета,којисуумајуприступилиизрадидетаљнихпланова,
наконштојеакадемикАндраСтевановићнагодишњемску
пуАкадемије7.маја1911.показаосвојенацрте.46 „Стева
новић,који јебионашпознатархитекта,тежиојезатиме
даспољашњостизградедадештолепшиивеличанственији
облик,аЂорђевићдањенуунутрашњостискориститакода
бисесвењенепросторијемоглеиздаватиподзакуппошто
већој цени.Из те две различите намере, од којих је једна
билаестетска,адругаћифтинскеприроде,зградаједобила
овајоблик.Дабињенглавнифронт,којијегледаонаМихај
ловуулицубиоштовеличанственији,Стевановићјеуњего
војсредини,аувисинидругогитрећегспрата,предвидео
великусалукојајезахваталаобатаспратаиималависоке
прозорекојибидавалифасадижељенумонументалност.”47

44Bogunović,S.G.nav.delo,str.675680.
45ЈовановићСтојимировић,М.(2008)Си лу е те ста рог Бе о гра да,Београд:

Просвета,стр.148.
46Го ди шњак СКА XXIV (1911) Београд: Српска краљевска академија,

стр.8990.
47Сегмент мемоара Милутина Миланковића, сачуван у Заоставштини

архитекте Григорија Ивановича Самојлова у Музеју Науке и Техни
ке;Просен,М. (2016)Палата српске академије наукаи уметности, у:
Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти. 175 го ди на. 18412016,САНУ:
Београд,стр.179180.

Слика3КнезМихаиловаулицаоко1920.године,
разгледница,издање„Видовдан”.
МузејградаБеограда(Ур.1235)
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Започета1914изавршена1924,палатаСрпскеКраљевске
Академијеозначилајецентарбеоградскогкорзоа,какосво
јиммодернимстилом,такоисвојомсавременомнаменом.
Какобисеомогућиоштовећибројлокала заренту,осим
трговачкихрадњинасватриуличнафронта,пројектовани
судућаниуширокомпасажукојисепротезаоцеломдужи
номзградеиспајаосапопречнимпасажомкојијеповезивао
улицеВукаКараџићаиЂуреЈакшића.Оваквипасажибили
супопуларниусредњојЕвропи,посебноуБечуиПешти,
чијисеутицајондајошјакоосећаоуБеограду.Усредини
пасажа,изаделасасветларникомбилесупросторијересто
ранаикафане,акаулицисубилеоријентисанепрестижне
престоничке радње које су београђанима нудиле модерну
галантеријскуробуувезенуизиностранства.Сем„Спасиће
вогпасажа”овојебиојединитрговачкицентарсличневр
стеупрестоници,чимејеПалатаСанудодатнопотенцирана
каочвориштетрговачкезонеКнезМихаиловеулицеиње
ногјавногпростора.УстилскомпогледуСтевановићевмо
дерниприступогледаосеунадоградњиакадемскетроделне
поделепохоризонталнимивертикалнимрастеримаучијем
пресекујеистакнутглавнимотив–тридвоетажнапрозора
Свечанесаленадвишенабогатодекорисаномкуполомкоја
здањудајенеобарокнитон,мотивкојијеуфранцускојар
хитектуриреинтерпретираостилBel le Épo que.Лучнизавр
шетципрозораСвечане салебогато суорнаментисаниар
хитектонскомпластикоминадвишени„дијадемом”куполе
саслободностојећималегоријскимскулпторалнимгрупама.
Угловиобјектаизведенисууформиоблихтроспратнихри
залита отворених лођама и крунисаним лучно завршеним
забатима.Стевановићевамодерностогледасеупреплитању
модернихтенденцијафранцускогарнувоаибечкесецесије,
израженихубогатојрељефнојпластицисамотивимацвећа,
маскерона,картушакаоиорнаментициодкованоггвожђа
која красишироко застакљене површине уличних излога,
балконеипрозоресвечанесале.Овајдекоризведенодко
ваноггвожђакрасиојекуполупрвобитниглавнипортали
носачестаклененадстрешнице–маркизе,постављененад
мезаниномцеломдужиномуличногфронтакаКнезМиха
иловој улици, који су уклоњени тридесетих година.48Bell 
Epo queјеизнедриомодернизовануверзијуисторијскихмо
тива необарока, осавремљену снажнијим конструктивним
склоповима,иновимдекоративнимматрицамасапреовла
ђујућимцветниммотивима.(Слика4)

Градитељски концепт који је приложио архитекта Андра
Стевановић композицијом у којој се препознају стилске

48Исто,стр.179181.
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одликеразличитихевропскихмодернитета–бечкесецеси
јеистилскеатмосфереFin de si ec laсеједнеипарискогArt 
No u ve auидухаBell Epo que садругестране,развијаосеу
својимваријантамаупериодуод1890.до1914.године.У
тренуткукадјеприхваћензареализацијуоваквасинтезасе
могласматратисавременом.Ипак,одлагањемизградње,и
окаснеломреализацијом,овакваконцепцијаје1924године
кадјеобјекатзавршен,билаууметничкомпогледуускоро
превазиђенапродоромновихградитељскихтенденцијако
јећерезултиратирецепцијомстилаАрдекосрединомтре
ћедеценије.49Уодносунаакадемизамкоји јетокомтреће
деценијеидаљесуверенодоминираосрпскомјавномархи
тектуром, надовезујући се на централно европска и руска
идејнарешења,палатаСАНУпредстављалајезначајанис
корак.Промена градитељског концепта била је одраз тра
гања за савременим приступом које је отворило  период
стилскихнедоумицаусрпскојархитектуритрећедеценије.
Декоративност имодерност каои потреба за удаљавањем
оддоминантнеисторицистичкематрице,наговештенипала
томСАНУ,отворићеновопоглављесрпскогградитељствау
комећеседоДругогсветскогратаподокриљеммодерних
архитектонскихтоковапотеклихизПариза.

ПалатаСАНУозначава промену укуса у културној клими
Србије која је до краја прве деценијеXXвека била окре
нута Бечким и Будимпештанскиммоделима.Ова промена
билаузрокованазначајнимполитичкимпроменамаовогпе
риодапроменадинастијанасрпскомпрестолуиудаљавање
од политичких веза саАустроугарскоммонархијом, као и

49Prosen,M.andPopović,B.(2013)L’Art Déco en Ser bie. 1925,qu and l’Art 
de co sédu it le mon de,(eds:Bréon,Е.andRivoirard,Ph.),Paris:LaCitéde
l’architectureetdupatrimoine,pp.198207.

Слика4ПалатаСрпскекраљевскеакадемијеоко1925.
године,разгледница,издањеЉ.Палер;

МузејградаБеограда(Ур.15275)
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анексијаБосне.ДоминантнеувремепроглашењаКраљеви
неСрбије,идејекаквејепонудиоархитектаКонстантинЈо
вановићпредстављалесуврхунацутицајаархитектуреБеч
когринга,којијеутовремедоминираоусрпскојсредини.
Одбацивањеконцептабечкогакадемизмаутренуткуполи
тичкеконфронтацијеСрпскеКраљевинеиАустроУгарске
Монархијеподударилосесапотебомзамодернијимгради
тељскимприступом.Преиначавајућивећпостојећиурбани
простор београдске чаршије, идеје настале заДомАкаде
мијеисказивалесупроменууградитељствуБеограда,али
иуначинуживотаграђанапрестонице,којисуместопла
сирањасликеличногидентитетаналазилинаКорзоууКнез
Михаиловојулици,јавномпросторучијејесредиштеодра
жавајућидухсвогвременаипроменукултурнеоријентаци
јеодражавалаПалатаСрпскеакадемијенаукаиуметности.
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THEPALACEOFTHESERBIANACADEMYOFARTS
ANDSCIENCESANDTHEPUBLICSPACEOFKNEZ

MIHAILOVASTREET

Abstract

Following the transformation of the urban area of Belgrade from
a provincialOttoman city to the capital city of Serbia, ideas for the
architectural design for the Palace of the Serbian Royal Academy
inKnezMihailovaStreetwhich started todevelopat the turnof the
20thcentury,mirroredachangeoftasteandinfluencesinthestyleof
architecture.DominantatthetimeoftheproclamationoftheKingdom
ofSerbia,thedesignandbuildingprojectsofthearchitectKonstantin
JovanovićrepresentedaculminatingimpactoftheViennaRingstrasse
architecture. Rejecting the concept of Viennese academicism at the
timeofpoliticalconfrontationoftheSerbianKingdomwiththeDual
Monarchytowardstheendofthefirstdecadeofthetwentiethcentury,
wasfollowedbyаsearchforamodernarchitecturalapproach.Anew
design with architectural elements of the Viennese FindeSiécle,
ParisArtNouveauandtheprevalentspiritofBelleÉpoqueappeared
with the projects by the architects Andra Stevanović and Dragutin
Đorđević.SuspensionofconstructionsduetotheoutbreakoftheWWI
and changes in the architectural climate in Belgrade after the war
have led toa rapiddevaluationofmodernityof thebuildingswhose
construction was completed in 1924. However, bringing an echo of
modernconsumerismwiththeshoppingpassageandelegantstoreson
thegroundfloor,coatedwithabundanceofitsBelleÉpoquefaçades,
thePalaceof theSerbianRoyalAcademybecameasymbolofKnez
MihailovaStreetinthemainpromenadeofBelgrade,asauniquepublic

space.

Key words: SASA, Konstantin Jovanovic, Andra Stevanovic, Knez 
Mhailova Street, Belle Époque, architecture, public space


