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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет –  
Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град
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СПОРТ У ЈАВ НОМ  
ПРО СТО РУ: ГЕ НЕ ЗА  

БЕ О ГРАД СКИХ СО КОЛ СКИХ 
ДО МО ВА И СТА ДИ О НА

Сажетак: Со кол ски до мо ви пред ста вља ју пр ве спорт ске објек
те по диг ну те у Бе о гра ду и као та кви за у зи ма ју зна чај но ме сто 
у ур ба ни стич ком раз во ју гра да то ком пе ри о да из ме ђу два свет
ска ра та. Пи та ње из град ње со кол ског до ма ни је се ти ца ло са мо 
со кол ског дру штва, већ и гра ђан ства. На осно ву рас по ло жи вих 
ар хив ских до ку ме на та и пе ри о ди ке, по зна то је да су Бе о гра ђа ни 
ак тив но уче ство ва ли у по ди за њу со кол ских до мо ва и ста ди о на. 
Отуд је ис тра жи ва ње со кол ске ар хи тек ту ре зна чај но не са мо за 
исто ри ју ар хи тек тон ског и ур ба ни стич ког раз во ја ме ђу рат ног 
Бе о гра да, већ и за дру штве ну исто ри ју. Осим со кол ских до мо ва, 
ис так ну ту уло гу у пре и на ча ва њу јав ног про сто ра Бе о гра да чи ни
ли су со кол ски ста ди о ни од но сно сле ти шта. Кроз ана ли зу ар хи
тек тон ских оства ре ња на ста лих под окри љем бе о град ских со кол
ских дру шта ва, по ку ша ће мо да уста но ви мо њи хо ву уло гу и зна чај 
у ар хи тек тон ском и ур ба ни стич ком раз во ју гра да, али исто та ко 
да утвр ди мо на ко ји на чин су ови јав ни про сто ри уче ство ва ли у 
спро во ђе њу ју го сло вен ске иде о ло ги је, као и не из о став не со кол ске 
кул тур нопро свет не ми си је у ци љу еман ци па ци је и мо дер ни за ци је 
дру штва.

Кључне речи: Бе о град, јав ни про стор, со кол ски дом, со кол ски 
ста ди он, Со ко ли, ар хи тек ту ра
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Раз вој Со кол ског по кре та на  
те ри то ри ји Бе о гра да1

Соколскипокретнастаоје1862.годинеуПрагукаовидбуђе
њачешкенационалнесвестикрозспорт.Његовиоснивачи,
МирославТирш (MiroslavTyrš), ЈиндрихФигнер (Jindřich
Fügner)саЕмануеломТонером(EmanuelTonner)тежилису
дакрозорганизацијуовогтипараденауједињењуЧехаи
очувању националног идентитета и традиције у германи
зованој културиХабзбуршке монархије.2 Веома брзо су и
другисловенскинародиусвојиликонцептСоколства,пасу
токомдругеполовинедеветнаестогвекаоснованабројнасо
колскадруштваширомАустроугарске,алиидругихдржава
попутКраљевинеСрбије.3

ИсторијатСоколскогпокретанеможесеизложити,адасе
притомнеузмеуобзирразвојспортанатериторијиСрбије
токомдругеполовинедеветнаестогипочеткомдвадесетог
века.УБеоградује1852.годинесликарСтеванТодоровић
основаопрво српско гимнастичарскодруштво.4Првобео
градскодруштвозагимнастикуиборењеоснованоје1881.
године у Београду, да би десет година касније променило
називуБеоградскогимнастичкодруштвоСо ко.5

БеоградјепослеПрвогсветскогпостаопрестоницановоо
снованеКраљевинеСрба,ХрватаиСловенаца,штојепро
узроковалонаглипорастбројастановникаиурбанистичку
експанзију.ЧињеницадасупооснивањуКраљевинеСХС
Соколи били слободна организација која није била у кон
фликтусадржавномполитикомутицалајенапорастчлан
стваиброј соколскихдруштава какоуБеограду, такоиу
читавој Краљевини. Соколска делатност се током година
ширила, па је умеђуратномБеограду постојало једанаест
соколскихдруштава.СоколскодруштвоБеоград„Матица”

1 РадпредстављарезултатистраживањанапројектуМинистарствапро
свете, науке и технолошког развоја бр. 177013 („Српска уметност 20.
века:националноиЕвропа”)

2 Dolansky, J. (1973)Sto de set let So ko la 1862‒1972, Praha:Olympia, str.
7‒12;Жутић,Н.(1991)Со ко ли: иде о ло ги ја у фи зич кој кул ту ри Кра ље ви
не Ју го сла ви је 1929‒1941,Београд:Ангротраде,стр.5‒6.

3 Путник,В. (2015)Ар хи тек ту ра со кол ских до мо ва у Кра ље ви ни Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца и Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, Београд: Филозофски
факултетуБеограду,стр.19‒41.

4 Недељковић,С.(2012)Повестсавезавитешкихдруштава„ДушанСил
ни”, Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке бр. 138,НовиСад:
Матицасрпска,стр.103.

5 КастратовићРистић,В.СоколиЈугославије,организацијаиделатност,
у:Ко је со ко  тај је Ју го сло вен,уредилаКнежевић,Н.(2016),Београд:
МузејисторијеЈугославије,стр.13‒14.
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је до изградње сопственог дома вежбало у просторијама
Основнешколе„Јован ЈовановићЗмај”уБосанскојулици
32.6УОсновнојшколи„КраљПетар”окупљалосеивежба
ло соколско друштво Београд II, док је Основна школа у
УлициВатрославаЈагићабиламестогдеједеловалосокол
скодруштвоБеоградIII.Заразликуодпретходнихпримера,
соколскодруштвоБеоград IV је изнајмљивалопросторије
локалне кафане наЧукарици за вежбање.С друге стране,
соколскодруштвоБеоградVјевежбалоуоквируДомакул
туренаСењаку.УоквируОсновнешколе„Престолонаслед
никПетар”уШуматовачкојулицисоколскодруштвоБео
градVIјеподиглосопственусоколану1932.године.7Сокол
скодруштвоБеоградVIIјеималосвојепросторијеуоквиру
ДомапривредникауУлициКрунској5.8Соколскодруштво
БеоградVIIIоснованојеуфебруару1933.годинеиобухва
тало је територију Белих вода иЖаркова, као и соколску
четууЖелезнику.9

Поувођењушестојануарскедиктатуре1929.годинеспрове
денјезаконооснивањуСоколаКраљевинеЈугославијекао
државне установе. Том приликом седиште Савеза Сокола
Краљевине Југославије јепремештеноизЉубљанеуБео
градкаопрестоницуКраљевине,чимеједатпосебанзначај
београдскомСоколству.Две године касније оформљено је
МинистарствофизичкогваспитањанародаКраљевинеЈуго
славијесациљемдапомажеразвојспортаудржави,анаро
читодапружаподршкуСоколима.До1933.годиненачелу
Министарства углавном су били представници Соколског
савеза,пајесамимтимвећинасредставабивалапреусмере
нанаизградњусоколскихдомоваинабавкуопреме.10

6 АЈ,ФондМП,ф–66–1266–1514,Соколскодруштво„Матица”Београд–
писмоМиниструпросвете,21.март1927.

7 Павловић,Д.(1932)Подизањесоколскихдомованаселу,Со кол ски гла
сникбр.11,Београд:СавезСоколаКраљевинеЈугославије,стр.3.

8 Аноним(1933)СкупштинабеоградскихСокола,Бе о град ске оп штин ске 
но ви небр.1,Београд:ОпштинаградаБеограда,стр.61;АЈ,ФондМП,
ф–66–1266–1514, Соколско друштво Београд VII – писмо Министру
просвете,31.X1934.

9 АЈ,ФондМП,ф–66–2289–2154,ПисмосоколскогдруштваБеоградVIII
Министарствупросвете,11. април1933; Јовановић,М. (2005)Женеу
соколскомпокретунаЧукарициизмеђудварата,Го ди шњак Фа кул те та 
спор та и фи зич ког вас пи та њабр.13,Београд:Факултетзаспортифи
зичковаспитање,стр.26.

10АЈ,ФондМФВ,ф–71–15–40,ИзвештајодносаМинистарствазафизич
коваспитањеиСокола,1940.
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Ар хи тек ту ра со кол ских  
до мо ва и ста ди о на у Бе о гра ду

Уједномчланкуиз„Соколскоггласника”сенаводи:„Пре
поручљивојепочетисаподизањемдомаувећим,насеље
нијимместима, где је већи саобраћај и промет те да про
лазницимогувидетинашедомове.Натајначинонисуи
једнаврстапропаганденашеидеје.”11Овакваизјаваговори
означајукојисусоколскидомовиималиуидеолошкомпро
грамуСоколства.Соколскидомовисубилиместаокупља
њаидистрибуцијесоколскеидејеифилозофије,пасамим
тиминајважнијипунктовиширењаСоколства,алиијуго
словенства.12Отудјењиховположајуурбанојтопографији
међуратногБеоградабиоизузетнозначајан.

Године 1926. је донет закон о грађењу школа по коме је
изградња гимнастичке сале или соколане била обавезна.13
Међутим, овај закон се није у пракси увек примењивао.
Законоподизањудомоваумногомејепобољшаоситуаци
ју, такође дефинишућипараметере за изградњу соколских
домова.ЗаконјетакођепрописиваодаМинистарствопро
свете, односноМинистарствофизичког васпитања народа
од1929.годинемораодобритипројекатиземљиштенако
јемћесесоколскидомградити.14Изградњасоколскихдо
мова није се тицала искључиво соколских друштава, већ
суутомподухватуучествовалиграђани,општинаидруга
културнопросветна друштва путем донација, организаци
једогађајазаприкупљањеновчанихсредставаилипомоћи
приграђевинскимрадовима.15

ВећинасоколскихдомовауКраљевиниЈугославијипројек
тована је у различитим стиловима, сходно укусу средине
илиафинитетусамогархитекте.Реткасубиласоколскадру
штвакојасунаметалапројектантузахтеве,каоштојеслучај
био при изградњи државних институција или пак приват
них инвеститора. Соколска архитектура отуд веома добро
одражава стилске тенденције југословенских архитеката.16

11Аноним(1934)ПитањеподизањадомованашихСоколскихчета,Со кол
ски гла сникбр.50,Београд:СавезСоколаКраљевинеЈугославије,стр.3.

12Ignjatović,A.(2007)Ju go slo ven stvo u ar hi tek tu ri 19041941,Beograd:Gra
đevinskaknjiga,str.281‒288.

13Аноним(1926)НовасоколанауБеограду,Со ко Ду ша на Сил ногбр.2,
Београд:Соколскажупа„ДушанСилни”,стр.56.

14Аноним(1932)Законоподизањудомова,Со кол ски гла сникбр.21,Бео
град:СавезСоколаКраљевинеЈугославије,стр.4.

15Путник,В.(2015)нав.дело,стр.159.
16Путник,В.Соколскидомовиуконтекстуразвојајугословенскеархитек

тонскесцене(19181941),у:Умет ност и ње на уло га у исто ри ји: из ме ђу 
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ИпоредчињеницедајеупериодудиктатурекраљаАлек
сандраСоколствобилоуфокусудржаве,уживајућифинан
сијску подршку поводом изградње соколских домова, то
најчешћенијебилодовољнозареализацијучестоамбици
ознихплановареномиранихбеоградскихархитекатапопут
МомираКоруновићаиБраниславаКојића.Соколскидомови
сузбогтогадалекоскромнијеизведенинегоштојебилапр
вобитназамисао.

Со ко лска дру штва Бе о град I
Иакојесоколскодруштво„ДушанСилни”саДруштвомза
улепшавањеВрачара 1910. године покренуло иницијативу
дасеподигнепрвасоколскавежбаоница,Београдјеипоред
спортске традицијепрву спортску салудобио текумеђу
ратномпериоду.Првисоколскиобјекатподигнутнатерито
ријиБеоградабилајесоколанадруштваБеоградIусклопу
Другегимназије.17СоколанујеархитектаМомирКоруновић
пројектовао1924.године.Билајетоуједноипрваспортска
и соколска грађевина за коју јеКоруновићизрадионацрт.
Соколана је завршена и свечано освећена 1926. године.18
Прочељеовеподужнеграђевинејебилонаглашенотрифо
рама,окулусимаизабатима,карактеристичнимзаКоруно
вићевостваралаштво.Наосновупројектасеможеуочитида
јенабалустрадибиопревиђенинизоддесетскулптурасо
колараикопљаника,19алинисуизведениуследнедостатка
средстава.

Диспозицијапрвебеоградскесоколанеусклопуједнеобра
зовнеинституцијекаквајебилаДругагимназијасведочио
теснојповезаностиСоколасаобразовнимсистемом.Осим
увођењафизичкогваспитањаушколскипрограм,културно
просветна делатност Соколског покрета је такође имала
уделауваншколскимактивностимаомладине.Попутовог
примера,натериторијиопштинеБеоградјавилесусеслич
неиницијативе.ГрадјесоколскомдруштвуБеоградII1931.
годинеуступиоплацнауглуВишњићевеулицеиКраљевог
тргасаидејомдасенатомместуподигнеженскагимназија

трај но сти и про ла зних иза ма,приредилиЈовановић,З.М.,Тошковић,
О.,Петровић,Ј.иВиријевић,В.(2014),КосовскаМитровица:Филозоф
скифакултетуПриштини,стр.587.

17Путник,В.(2013)СоколскидомовиистадиониуБеограду,На сле ђебр.
14,Београд:ЗаводзазаштитуспоменикакултуреградаБеограда,стр.
72,74.

18АЈ,ФондМП,ф–66–1266–1514,СоколскодруштвоБеоградI–писмо
Министрупросвете,6.XI1925.

19Кадијевић,А. (1996)Мо мир Ко ру но вић,Београд:Републичкизаводза
заштитуспоменикакултуре,стр.5052.
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учијемсклопубисеналазилаисоколана,20алитазамисао
никаданијеспроведенаудело.СоколскодруштвоБеоград
VII јепокренулоиницијативудаподигнесвојусоколануу
двориштуТрећегимназијеуЊегошевојулици.Министар
ствупросветејечакпослатипредлогпројекта(слика1),21
алидореализацијетакођениједошло.Јединасоколанапо
дигнутаусклопубеоградскегимназијејепогођеназапаљи
вомбомбомубомбардовању6.априла1941.године,22аза
тимисрушенакакобисе1965.годинеподиглановазграда
Политике.

Со кол ски дом Бе о град III
ПрвисоколскидомуБеоградуподиглојесоколскодруштво
БеоградIII,којејеутомпериодуималонајвишечланована
територијиграда.23Општинаједруштвууступилапарцелу
од4.000м²уВојвођанскојулици,одмахизаосновнешколе
укојојсусеСоколиокупљали.АрхитектаБраниславКојић
ангажован једаизрадипројекат.Свечаноосвећењесокол
скогдомаодржаноје7.новембра1932.године.Уцеремо
нијиосвећењаучествовалисурабин,имам,православнии
старокатоличкисвештеник.Томприликомјесоколскидом
биоокићендржавнимзаставама.24

20АЈ,ФондМП,ф–66–1266–1514,СоколскодруштвоБеоградII–писмо
Министрупросвете,24.XI1932.

21АЈ,ФондМП,ф–66–1266–1514,СоколскодруштвоБеоградVII–писмо
Министрупросвете,31.X1934.

22Кадијевић,А. (1996)Мо мир Ко ру но вић,Београд:Републичкизаводза
заштитуспоменикакултуре,стр.5052.

23СведочењеПетраВрачарића,чланасоколскогдруштваБеоградIII(26.
III2016)

24Аноним(1932)СвечаноосвећењеновогдомаСоколскогдруштваБео
градIII,Бе о град ске оп штин ске но ви небр.11,Београд:Општинаграда

Слика1Ситуационипланподизањасоколскевежбаоницеу
двориштуIIIмушкегимназије,1934.година

(извор:АЈ,ф–66–1266–1514)
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Архитекта Бранислав Којић25 се приликом пројектовања
свогјединогсоколскогдомаопределиозамодерниархитек
тонскиречник (слика 2).Као једанод оснивачаГрупе ар
хитекатамодерногправца,26Којићјевећпочеткомчетврте
деценије двадесетог века почео да се удаљава одфолкло
ризма27идапројектујеготовоискључивоумодерномдуху.
Пројекатјеиницијалнозамишљенамбициозно,самодерни
стичкимтретманомфасадногплатнаувидутракастогниза
прозораикубичномструктуром,алиисамонументалним
улазнимпорталом.Доиздигнутогпорталаседолазиширо
кимстепеницамасанадстрешницомкојујепремапројекту
требало да подупиру скулптуреСокола у пуној величини,
алисууследнедостаткасредставауместоњихизведенадва
ступцаодопеке.28

Соколски дом Београд III је у тренутку његове изградње
представљао архитектонски репер у простору тадашњег
подручјаокоСмедеревскогЂерма.Подигнутуширојзони
градакојајошувекнијемогладасеподичирепрезентатив
нимобјектима, соколски домБеоград III је својоммодер
ношћуиструктуромобележиоурбанистичкиразвојграда,
поставшиспортскиикултурницентаркакоме јегравити
раовеликибројграђана.Његовасилуетаједугодоминирала

Београда,стр.736‒737;Аноним(7.XI1932)Свечаноотварањесокол
скогдомауБеограду,По ли ти ка,стр.8.

25O БраниславуКојићу у: Тошева, С. (1998)Бра ни слав Ко јић, Београд:
Републичкизаводзазаштитуспоменикакултуре.

26Камилић,В. (20082009)ОсвртнаделатностГрупеархитекатамодер
ногправца,Го ди шњак гра да Бе о гра дабр.5556,Београд:Музејграда
Београда,стр.239‒264.

27Путник, В. (2011)Фолклоризам у архитектури Београда (1918‒1950),
Го ди шњак гра да Бе о гра да бр. 57, Београд: Музеј града Београда,
стр.175‒210.

28Путник,В.нав.дело,стр.7475.

Слика2БраниславКојић,СоколскидомБеоградIII,1932.година
(извор:колекцијаМ.Јуришића)
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ширимподручјемСмедеревскогЂермаиЦрвеногкрста,по
стављајућиспортиСоколствоусамцентардруштвеногжи
вота.29

Со кол ски дом Бе о град IV
Убрзо по изградњи првог соколског дома у Београду, со
колскодруштвоБеоградIVпокренулојеиницијативузаиз
градњусопственогобјектагдебисеокупљалиивежбали.
Пројекат је израдио архитектаМомирКоруновић.30У пи
тањујебилаподужнаграђевинаскромнихдимензија,више
соколананегосоколскидом,санизомполукружнихпрозора
ибочнопостављенимулазом.Посвојојструктурибила је
умногоме сличнаКоруновићевој соколани за друштво Бе
оградI.ОбјекатјеподигнутуЉешкојулициназемљишту
које је друштвупоклониоМитар Јовановић.31Соколана је
завршенаисвечаноотворена14.маја1933.године.32

Маледимензијеобјектабрзосупресталеда задовољавају
потребеједнограстућегсоколскогдруштва,паје1936.годи
недонесенаодлукаопроширењусоколанеудом.Међутим,
наизрадупројектаиизградњусечекалоуследнедостатка
средстава.Године1938.архитектаИванГрбац33 јеангажо
вандаизрадипројекатпроширења.Томприликомдодатесу
позорница,мушкаиженскасвлачионицаијошједнамања
дворана(слика3).Пројекатпроширењафинансијскијепо
моглоМинистарствофизичкогваспитањанарода.34Уместо
национално оријентисане архитектуреМомира Корунови
ћа, Иван Грбац се определио за модернизацију соколског
дома,додајућимујарбол,окулусеинатписепопутпознатог
соколскогмотоа„Никористи,ниславе.”којијеприоснива
њуСоколауПрагуизговориоЈиндрихФигнер.35Целокупан
пројекатпроширењајелишенбилокакведекорације,осим
елемената који дефинишу модерну архитектуру и једног

29СведочењеПетраВрачарића,чланасоколскогдруштваБеоградIII(26.
III2016.)

30Кадијевић,А.нав.дело,стр.122.
31Цветковић,Д.(2007)Со ко ли и со кол ски сле то ви1862–1941–Со ко ла не –

Со кол ски до мо ви –Со кол ске раз глед ни це,Београд:Мирослав,стр.132.
32Аноним (1933) Освећење соколског дома на Чукарици, Бе о град ске  

оп штин ске но ви не бр.5,Београд:ОпштинаградаБеограда,стр.370.
33ИванМ.Грбац,архитекта,рођенје7.октобра1893.годинеуВеликом

Долу,димпломираоуфебруару1930. годиненаТехничкомфакултету
УниверзитетауБеограду,у:Ime nik di plo mi ra nih in ži nje ra i ar hi te ka ta na 
Teh nič kom fa kul te tu Uni ver zi te ta u Be o gra du 1919‒1938,(1939)Beograd.

34АЈ,ФондМФВ,ф–71–16–46,СоколскодруштвоБеоградIVмолиновча
нупомоћ,1938.

35ИАБ,ф‒XX‒13‒1932.
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рељефа соколакојидржи теговеи венац (слика4).36 Југо
источна страна објекта водила је ка летњем вежбалишту.
На основу сачуванихфотографија уфондуМузеја спорта
иолимпизмаможесевидетидасучукаричкиСоколиизво
дилисвојесвечанеакадемијеинатомлетњемвежбалишту
уприсуствубројнепублике.37ПослеДругогсветскограта,
соколски дом је прешао у власништво културноуметнич
когдруштва„СтеванБракус”,аиданасфункционишекао
спортскицентар.38

Со кол ски дом Бе о град – Ма ти ца

Иницијатива да се подигне дом соколског друштва „Бео
град‒Матица”потичејошод1921.године.Заједанпројекат
који јебиоодизузетневажностизабеоградскоСоколство
какавјебиосоколскидом„Београд‒Матица”ангажованје

36ИАБ,ф‒XX‒13‒1932.
37ФототекаМузејаспортаиолимпизма.
38Путник,В.нав.дело,стр.7577.

Слика3ИванГрбац,СоколскидомБеоградIV,основаприземља,
1938.година(извор:ИАБ,ф‒XX‒13‒1932)

Слика4ИванГрбац,СоколскидомБеоградIV,нацртфасаде,
1938.година(извор:ИАБ,ф‒XX‒13‒1932)
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најистакнутијиархитектаСоко‒МомирКоруновић.Током
неколикофазакрозкојејепролазилосоколскодруштво„Бе
оградМатица”поводомизградњесопственогдома,Коруно
вићјеимаоприликедаизрадинеколикорепрезентативних
нацрта.Пројекаткојидатираиз1928.годинеимплицираве
ликеамбицијекојејесоколскодруштво„БеоградМатица”
имало.Обиљефасаднедекорацијеогледалосепресвегау
пунојфасаднојскулптури,попутсоколаугнезду,евидент
нонамењеномдауказујенасоколскидомкао„гнездо”дру
штва, алиичитавог југословенскогСоколства.Коруновић
јетакођеуврстиоискулптуресоколара,каоирељефСветог
Ђорђакојиубијааждају.Овакваиконографијајејасноука
зиваланавојникарактерСокола,поштојеСветиЂорђебио
војникиСоколи су гаодабрали за свог свеца заштитника
обележавајућиЂурђевданкаопразник.

Међутим,финансијскаситуацијаприморалајеСоколедаод
Коуновићапоруческромнијуверзијусоколскогдома.Нацрт
из1933.годинепоказуједалекосведенијерешење,лишено
декоративнихтракаикомплекснеекспресионистичкеструк
турепрвобитногпројекта(слика5).ПаипакјеКоруновићи
наовомпројектунашаопросторазасоколскуиконографи
ју,поставившиувитражпоследњезонесоколеулету,као
искулптуресоколасагрбовима.39Изведенорешењеје,на
жалост,претрпелододатнеинтервенције,пајесвафасадна
скулптураидекорацијауклоњена.Изведенојесаморешење
улазногпорталакојејенакнадноизмениоархитектаНиколај
Краснов1934.године(слика6).40Изградњадомајезапочета

39ИАБ,ф‒I‒2a‒1946.
40Кадијевић,А. (1994)ПрилогпроучавањуделаархитектеНиколеКра

сновауЈугославији(1922–1939),Са оп ште ња РЗЗЗСКбр.26,Београд:
Републичкизаводзазаштитуспоменикакултуре,стр.190;Исто(1997)
РадНиколајаКрасновауМинистарствуграђевинаКраљевинеСХС/Ју
гославијеуБеоградуод1922.до1939.године,Го ди шњак гра да Бе о гра
да бр. 44,Београд:МузејградаБеограда,стр.247.

Слика5МомирКоруновић,СоколскидомБеоград–Матица,
нацртпрочеља,1933.година(извор:ИАБ,ф‒И‒2а‒1946)
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1929.године,кадајекраљАлександарIКарађорђевићдони
рао100.000динарасоколскомдруштву„БеоградМатица”за
почетакрадова.Проглашавањемшестојануарскедиктатуре
Соколисудоспелиужижуполитичкестратегијекаоотело
творењејугословенстваиодтогтренуткаКраљевиназапо
чињесаактивномматеријалномилогистичкомподршком.
КраљАлександарјебиододатномотивисандапомогнеиз
градњусоколскогдома„БеоградМатица”,затоштојеисте
годинеукинутЈугословенскиСоколскиСавезсаседиштему
ЉубљанииформиранСавезСоколаКраљевинеЈугославије
саседиштемуБеоградукојемјебилапотребнарепрезента
тивнаграђевина.41Освећењетемељајеодржано6.октобра
1929.године,кадајеДруштвозаулепшавањеВрачаратако
ђедонирало100.000динаракакобиседомзавршио.42На
реднегодинејеиМинистарствопросветеодредило50.000
динаразазавршетакизградњесоколскогдома,43штоговори
означајуовогпројектазакултурнуполитикуКраљевинеЈу
гославије.Године1934.накомеморацијикраљуАлександру
соколскодруштво„БеоградМатица”јеодлучилодадомна
зовепопреминуломкраљу,44штојенаконњиховогприме
рапосталауобичајенапраксатокомдругеполовинечетврте
децениједвадесетогвека.45Изградњасоколскогдома„Бео
градМатица”језавршенакрајем1935.године,асвечаност
освећењајеодржана1.марта1936.године.46

Упркосочитојсведеностиреализованогостварења,Момир
Коруновић је на соколском дому „БеоградМатица” успео
даманифестујепостулатезакојесезалагао.Осимтехнички
задовољеногстандарда,грађевинанапољуархитектонског
израза представља један од најрепрезентативнијих приме
ра националног стила у Београду. Сведена форма фасаде
истакла је складну структуру компонованихмаса имону
менталностобјекта,којисепростирена1.650м²,чинећига
утомтренуткунајвећимсоколскимобјектомуКраљевини
Југославији.

41АЈ,ФондМП,ф–66–1266–1514,Соколскодруштво„Матица”Београд–
апелМиниструпросвете,8.V1928.

42Аноним(7.X1929)СвечаноосвећењекаменатемељцаСоколскогДома
уБеограду,По ли ти ка,стр.3.

43АЈ,ФондМП,ф–66–1266–1514,Одлукаоисплати50.000динараОдбо
рузаподизањесоколскогдомауБеограду,16.III1930.

44Кадијевић,А.нав.дело,стр.85.
45Путник,В.нав.дело,стр.160.
46АЈ,ФондМП,ф–66–1266–1514,Соколскодруштво„Матица”Београд

–позивницаМиниструпросветена свечаноосвећењесоколскогдома
„Матица”,23.II1936.
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Ста ди он за све со кол ски слет  
у Бе о гра ду 1930. го ди не

Популистички карактер Соколског покрета огледао се и
кроз промоцију аматерског спорта и тимског духа путем
масовногучествовањанаслетовима.Осимизградњесокол
скихдомовакаозначајнихпунктоваујавномпросторуме
ђуратногБеограда,изградњамонтажногстадиона,односно
„слетишта”запотребеСвесоколскогслетаодржаногуБео
граду1930.годинепредстављаизузетнозначајандогађају
развојујугословенскеархитектуре,алии„освајања”јавног
простораодстранеСоколаКраљевинеЈугославије.

Првобитнажељеналокацијазаподизањепривременогста
дионазаСвесоколскислетбилајеДоњиградКалемегдана.
НатомпросторуСокоКраљевинеЈугославијепредвидеоје
капацитетод5.000вежбачаи100.000гледалаца.Међутим,
тајпредлог јеодбациосамкраљАлександар IКарађорђе
вић због великих трошкованивелације теренаиизградње
насипа. Такође одбацивши предлог изградње стадиона на
Бањичкомпољу,краљсеуследвеомаповољнелокацијеи
близине центру града сложио са предложеном локацијом
иза зграде Техничког факултета, оивиченом Гробљанском
(данасРузвелтоваулица),Ратарском(данасУлицакраљице
Марије)иКарнегијевомулицом.47

47Караулић, Ј. Соколски слетови у Краљевини Југославији на примеру
СвесоколскогслетауБеограду1930.године,у:Ко је со ко – тај је Ју го
сло вен,уредилаКнежевић,Н.(2016),Београд:МузејисторијеЈугосла
вије,стр.84.

Слика6МомирКоруновић,НиколајКраснов,Соколскидом
Београд–Матица,улазнипортал,1934.година(извор:В.Путник)
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ЗаизрадупројектастадионабиојезадуженархитектаМо
мирКоруновић, уједно и председник грађевинске секције
слетског одбора. Коруновић је израдио пројекат за стади
онповршине12.560м².Заизградњуовогмонтажногздања
употребљеноје51.000м³дрвнеграђе.Самаизградњаста
диона трајала је око двамесеца, а на градилишту је било
450радника.Пробнооптерећењетрибинаизвршилоје6.000
војника.48Кадајезавршен,београдскисоколскистадионбио
јенајвећадрвенаконструкцијауцентралнојЕвропи(слика
7).Стадионјеимаокапацитетза42.000гледалаца49и3.500
вежбача.Постојаласучетириулазазапублику,којејеМо
мирКоруновићдизајнираоускладусасопственимидејама
националногстила.Заучесникеслетасудосвлачионицаво
дилатризасебнаулаза.Осимсвечанихложапројектованје
имузичкипавиљонгдејебиосмештеноркестаркојијебио
озвучен.Коруновићјеуоквирупројектапредвидеоводовод,
електричноосветљење,пошту,собузановинаре,телефон
скекабине.Изнадложаналазилесусекулекојесуслужиле
заватрогаснустражу.50

Пренос слета извршила је Дирекција београдске радио
станицеусарадњисафирмамаТелефункен (Telefunken)и
Филипс(Philips)начетрдесетлокацијаширомземље.51Све
чануповоркуод20.000Соколапоследњегданаслетапрати
лојеоко200.000грађана.Слетјетакођеснимљенкамерама,

48Исто,стр.86.
4929.300местазаседење,8.500местазастајање,1.170местазаседењеу

ложама;у:Караулић,Ј.нав.дело,стр.85.
50Исто,стр.85.
51Исто,стр.88.

Слика7МомирКоруновић,Соколскослетиште,1930.година
(извор:колекцијаМ.Јуришића)
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пајепремијернапројекцијадокументарногфилмаодржана
усалихотела„Касина”уфебруару1931.године.52

Не ре а ли зо ва ни про јек ти за дру ги  
со кол ски ста ди он у Бе о гра ду
Пошто је Коруновићево слетиште било размонтирано од
махпозавршеткуслета,већ1931.годинепочињуприпреме
заизградњутрајногстадионазаследећисвесоколскислет
уБеоградукоји јепланирандабудеодржан1935. године.
Томприликомјеизрађенпројекатзановослетиштенало
кацијиблизупивареЂорђаВајферта.Амбициозназамисао
поразумевалајестадионкојибиовогпутапримиочак6.500
вежбача,штобигачинилодругимуЕвропиповеличини,
послеСтраховскистадионауПрагу.Поредвеликогстадио
наупланујебилоподизањеједногмањегсакапацитетомод
2.000вежбача.53Овајпројекатјеостаонереализовануслед
досаданедовољнорасветљенихоколности,већјепослене
коликогодиназаподизањесоколскогслетиштаизабранано
валокацијауподручјуДоњегградаКалемегдана.

Стадион је требало да буде завршен домаја 1935. године
какобисеслетодржао1936.године.Елаборатзасоколски
стадион трајног карактера у зониДоњег града израдио је
инжењерКостаПетровић.ДоприносКостеПетровића ар
хитектури спортских објеката најпре се огледа у прируч
нику о пројектовањународнихи соколских домова, каои
соколских ишколских вежбалишта из 1940. године.54 Из
градњастадиона јеконстантноодлагана,па јенаседници
ИзвршногодбораССКЈ1937.годинеприхваћенпредлогКо
стеПетровићадасетрајнистадионподигнезаСвесоколски
слеткојибисеодржао1941.године.55Томприликомјејош
једномвођенаполемикаоколокацијезастадион,јерсуосим
ДоњегградаКалемегданапредложениУшћеиВеликоратно
острво.56КостаПетровићјеприликомизраденацртазами
слиовеомаамбициозанпројекаткојибиупотпуностире
презентоваозначајСоколстваујавномпросторупрестонице
КраљевинеЈугославије.Стадионјетребалодаприми20.000

52Аноним(9.II1931)Свечаноприказивањесвесоколскогслета,По ли ти
ка,стр.6.

53Аноним(21.V1931)СоколскистадионКраљаАлександраI,По ли ти ка,
стр.6.

54Petrović,K.(1940)Na rod ni do mo vi i škol ska ve žba liš ta: nor me i uput stva za 
pro jek to va nja i gra đe nja,Beograd:SavezsokolaKraljevineJugoslavije.

55Аноним (13. I1938)ИСоколихоћедаподижусвој стадионуДоњем
Граду,По ли ти ка,стр.13.

56Аноним (1937) Где у Београду треба да се подигнеНародни парк са
стадионом?,Со кол ски гла сникбр.7,Београд:СавезСоколаКраљевине
Југославије,стр.1.
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вежбачаи60.000гледалаца.Поредстадионајепредвиђено
дасеуредииЈугословенскинароднипарк,такођеназиван
иСоколскипарк.Усклопукомплексајетакођетребалода
будеподигнутаиВисокашколазателесноваспитање.57По
дизањеједногамбициозногирепрезентативногкомплексау
склопуисторијскецелинеБеоградаговорилајеонесумњи
вимтежњамаСоколаза„освајањем”урбаногпросторагра
даисамопозиционирањемуњеговојурбанојтопографији.
Међутим,променаполитичкеклиметокомдругеполовине
четвртедецениједовелајеСоколеумањеповољанположај
негоштојебиослучајтокомшестојануарскедиктатуре.

Већнареднегодинеидејаосоколскомстадионупретварасе
уидејуоолимпијскомстадиону.58ПројекатинжењераПе
тровићабивазанемарениуместоњеговогрешењазаизраду
новог пројекта позван је немачки архитектаВернерМарх
(WernerMarch), професорУниверзитета уБерлину специ
јализованзапројектовањеспортскихобјеката.59Мархјета
кођеизрадиопројекат за стадиониАкадемију зафизичко
васпитањезаистипростор,стимштојекапацитетстадиона
бионештоскромнији–за30до40.000гледалаца.60Ангажо
вањеВернераМарха заизрадупројектаизазвало јебурне
реакциједомаћестручнејавности,61чинисевишезбогчи
њеницештојеупитањустраниархитектанегозбогземље
изкоједолази.Истислучајсеодиграо1937.годинекадаје
владаМиланаСтојадиновићаодлучиладазапројектовање
спортских објеката позове италијанског архитекту Паола
ВиетијаВиолија (PaoloViettiVioli), такође специјализова
ногзаовуврступројектантскеделатности.62

57АЈ,ФондМФВ,ф–71–15–42,СоколскистадионуБеограду
58Исто.
59МархјеуНемачкојрадиоуМинистарствуспортанапредметуНа у ка о 

гра ђе њу спорт ских игра ли шта,акаопрофесористипредметјепреда
ваоинаДржавнојакадемијизафизичковаспитањеуБерлину;Марко
вић,И.Р.(2013)Провокацијановеестетике:двапројектаархитектеВер
нераМархауБеограду,Збор ник Ма ти це Срп ске за ли ков не умет но сти
бр.41,НовиСад:Матицасрпска,стр.122;АЈ,ФондМФВ,ф–71–15–42,
Planung:StadionundsportanlagenfürBelgrad,1938.

60АЈ,ФондМФВ,ф–71–15–42, РефератМинистрафизичког васпитања
народасаКонференцијеповодомизградњеспортскогстадионауБео
граду,14.VI1938.

61Марковић,И.Р.нав.дело,стр.177.
62Аноним(1937)Крајодличнихдомаћихстручњаканаманисупотребни

страниархитектизаграђевинезателесноваспитање,Со кол ски гла сник
бр.14,Београд:СавезСоколаКраљевинеЈугославије,стр.2.
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За кљу чак

ПолитичкиритуаликојесуСоколиспроводилинабројним
ефемерним спектаклима, почевши од церемонија осве
ћењаи свечанихотварања, преко соколских академија, па
све до соколских слетова рефлектује значај који су имали
ујавномпросторуграда,каоиуколективнојсвестинаро
да.Поизградњи,соколскидомовисупредстављалицентре
културнопросветнеделатностиизначајнепунктовеуисто
ријиразвоја спорта, алииеманципацијеимодернизације.
Богат садржај који су соколски домови нудили, почевши
од неговања физичке културе, преко глумачких и музич
кихсекција,падокурсева„модернихигара”,биоскопских
пројекција и библиотеке чинило их је једним од центра
лихпунктовакултурногживотапрестонице.Соколисуна
овајначинпривлачили грађанство, апосебноомладину, и
ширили своју идеју, промовисали националну историју и
културу.63 Соколи су својом пропагандом у великој мери
допринеликонструисањујугословенскогидентитетауКра
љевини,пасутакоиполитичкидогађајинеминовноутица
линаразвој соколскеархитектуреињенопозиционирање
уурбанојтопографијиграда,каоинакаснијенеостварене
пројекте.Изградњасоколскихдомовакаоијединогреали
зованог стадиона у Београду сведочи о активном учешћу
грађана у процесу реализације, почевши од различитих
стратегија прикупљања средстава, па до помоћи у грађе
винскимрадовима.Осимграђана,својдоприноссудалаи
некаодудружења,попутДруштвазаулепшавањеВрачара,
алииМинистарствопросвете,затимМинистарствофизич
когваспитањаинакрајусамкраљАлександарIКарађорђе
вић.Утицајдржавнеполитикеодразиосеуизвеснојмери
на визуелну културу Сокола у престоници, па самим тим
и на соколску архитектуру.Примери који у највећој мери
одражавајуупливјугословенскеидеологије јесуонигдеје
државаунајвећојмерифинансијскиучествовалауњиховој
реализацији–слетиштезаСвесоколскислетисоколскидом
„БеоградМатица”.Паипак,показалосeдасуамбициозни
пројектиархитекатазаСоколечестобивалиодбачениили
скромнијеизведениуследхроничногнедостаткасредстава
зањиховуреализацију.

63Богдановић,Д.(1934)Мисијасоколстванаизградњинационалноисо
цијалноснажнихгенерација,Бе о град ске оп штин ске но ви небр.5,Бео
град:ОпштинаградаБеограда,стр.335‒336.
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SPORTSINPUBLICSPACES:AGENESISOFTHE
BELGRADESOKOLGYMSANDSTADIUMS

Abstract

AsthefirstsportspremisesbuiltinBelgrade,theSokolgymhallshave
asignificantplaceintheurbanisticdevelopmentofthecityinbetween
thetwoworldwars.ThequestionofbuildingaSokolgymhallwasnot
only relevant to theSokolgymsociety,butalso to thepopulationat
large.Thankstoavailablearchivedocumentsandperiodicalmagazines,
wenowknowthatthepeopleofBelgradetookactivepartinbuilding
the Sokol gym society halls and stadiums. This makes research of
the Sokol gym halls architecture important not only for the social
history of architectural and urbanistic development of Belgrade, but
also for the society history in general. In addition to theSokol gym
halls,asignificantroleintransformationofthepublicBelgradespaces
belongs to their stadiums i.e. exercising fields. Through an analysis
of architectural projects realized under the auspices of Belgrade
Sokolgymsocietiesandclubs,wewilltrytodeterminetheirroleand
significanceforthearchitectureandurbanplanningofthecity,andalso
determinethemannersinwhichthesepublicspacescontributedtothe
spreadofYugoslavideology,aspartofacompulsorygymnasticculture
andmissionaimingatemancipationandmodernizationofsociety.

Keywords: Belgrade, public space, Sokol Hall, Sokol stadium, archi
tecture


