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ност Рима до тога доба. Дивље
браде хеленис тичк их бож анс та
ва из Ма
ле Ази
је, по
не
к а еги
патски дел уј ућа Сфинга са једне
стране, али и зад ив љуј ућа ими
тац ија једнос тавних ант ичк их
хероја са друг е, карактериш у
еклект ичк и ка нон нове умет
ничке империје. Каталог који је
наж алост дос тупан само на ита
лијанском језик у – AUGUSTO
(Progetto di Eugenio La Rocca a
cura di Eugenio La Rocca, Claudio
Par isi Presicce, Annalisa Lo Mo
naco, Cécile Giroire, Daniel Roger)
– осветљава вишес труке аспекте
иконог рафских варија ц ија овог
пол убога, ва зда пов лачећ и па
ралеле са бим иленијарном изло
жбом из 1937. год ине.

Ко је зацело био овај човек,
ко
ји је 19. ав
г у
с та 14. г. по
с ле
Хрис та у својој вили код Нап у
ља, у дубокој старос ти исп ус тио
своју душ у, након што је за јед и
ниц у кћер аранж ирао брак, те
шко ћемо икад а сазнат и испод
њег ових хиљ ад у маски моћ и. Но
овај pater pat riae остаје више no
lens него volens јед ан од праотаца
наше култ уре. Коме је моћник у у
историји још пош ло за руком да
месец у своје смрт и да своје лич
но име? Ова изложба је гранд и
озни прел уд иј ум у сериј у јуби
ларних изложби и публикац ија
нових биог рафија овог горос таса
свет
ске исто
ри
је ко
ји је још за
живота добио конс тантни епитет
Div us Augustus.
□

ПРИКАЗИ

Звонко Петковић: Дворови : траг једног времена
забележен на највишем брежуљку на Дедињу
Графички атеље Богдановић, Београд 2013.
123 стр. ; илустр. ; 23 cm
ISBN: 978–86–85125–20–1
Аутор књиге Дворови: траг јед
ног времена забележен на највишем
брежуљку на Дедињу, је архитек
та Звонко Б. Петковић, ванредни
професор Факултета примењених
уметности Универзитета умет
ности у Београду. У радовима на
реконструкцији двора, у периоду
1991–1993 испред Музеја при
мењених уметности нашао се на

месту вође пројекта. Будући да је
због недостатка података наила
зио на тешкоће, побуђен околно
шћу да о београдском дворском
комплексу из XIX и ХХ века не
постоји ниједна озбиљнија књига
или монографија, своје радне сту
дије прерадио је у књигу.
Лежерним, приповед ачк им
стилом, уз обиљ е добрих фото
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графија, изнео је своје имп реси
је стечене двогодишњим борав
ком на двору. Сам је у предговору
навео да ова публикација нема
претензије
научно-историјског
значаја, али да се њоме жели на
чинити први корак ка једној пра
вој монографији, с обзиром и на
то да је Влада Републике Србије
2010. године Дворски комплекс
на Дедињу прогласила спомени
ком културе од изузетног значаја.
Историјат приче почиње од
куће Стојана Симића коју је др
жава „купила“ да у њој обитава
кнез Алек
сан
дар са сво
јом по
родицом, године 1844. Нешто
касније (1852. године) један пу
тописац је забележио да то „није
двор у европском смислу речи,
већ више кућа... (конак) ... без
дворског протокола“.
Унук првог власника, краљ
Александар I Карађорђевић,
1924. године на Дедињу почиње
да гради двор. На челу градитеља
стајао је архитекта Живојин Ни
колић, док је извођач радова био
београдски архитекта Алексан
дар Ђорђевић. Градња је трајала
од 1924 до 1929. године. Тада је
настао Стари двор.
Зграда је споља рађена у срп
ско-византијском стилу, док је и
за декорацију ентеријера приме
њен пре
плет
ни ре
љеф тзв. „мо
равске пластике“. Са приземљем
и два спрата овај објекат има по
вршину од 3.278 квадратних ме
тара. За обликовање ентеријера
ангажован је архитекта Виктор
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Лукомски, емигрант из царске
Русије – подсетимо се да је овај
исти градитељ извео здање бе
оградске Патријаршије (1934–
1936). У изради сутеренског про
стора, у стилу руске декоративне
уметности, суделовао је још један
руски архитекта, Николај Кра
снов, који је радио на доста бео
градских зграда. Том приликом
формиран је комплекс од више
објеката, који су сви стилски ујед
начени у правцу који диктира сам
двор: зграда дворске страже, при
јавна зграда поред дворске стра
же, економска (пословна) зграда,
кухиња старог двора (као засебна
грађевинска целина), отворени
базен са павиљоном и перголом,
концертна дворана са перголом,
тераса око старог двора са зидо
вима, фонтанама малим и укра
сним базенима и перголама, као
и капела посвећена породичном
патрону (крсној слави) Карађор
ђевића, Светом Апостолу Андреју
Првозваном.

Централни хол

Ста
ри двор је у ар
х и
т ек
тонс ком и ен т ери јерс ком сми
слу објек ат намењ ен пре свег а
за живот вла д арс ке пор од ице.
Објек ат у свом концепц ијс ком
склоп у нем а пред виђ ен их про
стора за при јеме, ни за ад м ин и
страт ивне пос лове. Ен т ери јер
двора у умет н ичком и за натс ком
смис лу предс та в ља пра в у лепе
зу мајс торс тва – од сам их арх и
тек т онс ких украс а у мерме р у,
преко секо слик арс тва до дуб о
рез а и моби л и јара. У на меш тај у
двора зас ту п љен и су елемен т и
импорт ов а н и из инос транс тва
(или у сти л у ма н и ризма изве де
ни у дом а ћ им ра д ион иц а м а) из
времена ренес ансе, франц ус ког
бар ок а, ам п и ра, би дерм ајера,
чипен дејл сти ла. Дворс кој ко
лек ц и ји припа д а и бог ата збир
ка аксесоарс ких украс а и пред
мета примењ ене уметнос ти са
својих 4000 при мера к а који су
изра ђив а н и у познат им европ
ским фир
м а
м а. Ту је и бо
г а
та
збирк а теп и х а (пи р отс ки, кав
кас ки, перс ијс ки и цен т рално
азијс ки). Дворс ка биб лиот ек а
опрем љена је књиг а м а дом а ће и
стра не прод ук ц и је и у некол ико
це л ина броји више хи љ а д а књи
га (најс тарије су из XVI век а).
Но највећа вредност лежи
у уметничкој збирци која броји
око 250 слика – са платнима по
пут Пусена, Бројгела, Веронезеа,
Рембранта, као и преко више ва
јарских комада Росандића, Кр
шинића, Мештровића. На ства

Таваница у трпезарији
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рању ове уметничке збирке, као
људи од афинитета, са свешћу о
вишем циљу, учествовали су број
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ни чланови породице Карађорђе
вић. Лако се може уочити да кроз
један општи тон скромности ни
шта није служило личном гламу
ру, већ тежњи да се створи нешто
што ће бити вредно и за будућа
поколења.
Комплекс који окружује
парк Старог двора (који захвата
15 хектара) у потпуности је ре
шен по узору на Версајски парк
– терасасто решење, док је већи
део решен у слободнијем „енгле
ском“ стилу, при чему је на аде
кватним местима додата и по која
скулптура у слободном простору
– дела ондашњих југословенских
вајара, уз ово и неколико глази
раних ваза и велики земљани пи
тоси. Растиње овог парка потиче
из разних делова света. На парк
се наставља дедињска шума, од
које један део катастарски при
пада двору.
Историјске околности, ме
ђутим никако нису ишле на руку
мирном развоју дворског живота
у Србији... Након прве фазе гра
ђења комплекса, 1934. године
краљ Александар I Карађорђевић
почиње у истом комплексу да зи
да своју резиденцијалну палату,
познату као Бели двор. Сам краљ
није дочекао завршетак радова
1937. године, јер је исте 1934. го
дине 10. октобра на њега у Мар
сеју извршен атентат.
Рад на довршетку двора остао
је као неки вид недовршеног те
стамента. Овај посао судбина је
доделила принцу Павлу (по стру
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ци историчару уметности), који
је уједно био и први његов станар
(до 1941. г.), и који је овај дом у
пуној мери обојио својим духом.
Бели двор је у архитектон
ском смислу конципиран у га
леријском принципу, при чему
централни простор представља
галерија из које се на првом
спрату простире пет апартмана.
У његовом ентеријеру одступило
се од „моравске пластике“, тако
да површине делују смиреније и
сведеније. Бели двор је опремљен
вредним намештајем, те збирком
примењене уметности са кома
дима израђеним у сребру, сло
новачи, кристалу и порцелану. И
овде је забележен већи број тапи
серија и тепиха. Добро је позна
та вредност овдашње уметничке
галерије слика и портрета, где
се као аутори појављују домаћи
и светски мајстори XV–XX века.
Бели двор располаже библиотеч
ким фон
дом од око 50 хи
ља
да
књига (од којих је добар део на
слова нестао у вихору рата).
Аутор књиге је успео да од
шкрине врата богате двовековне
историје једне владарске породи
це. Кроз приказ њиховог дома до
чарао нам је живот и стремљење
српске династије која је најпре
имала у виду добробит свога на
рода. Уз сву скромност и децент
ност, кроз оно што су за собом
оставили показали су да уз сву
љубав према отаџбини припадају
породици европских династија.
Биљана Цинцар Костић

