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Бахчисарајска фонтана у Краљевском
двору на Дедињу
АПСТРАКТУМ: Од свог настанка Краљевски двор на Дедињу
је привлачио пажњу теоретичара уметности и научника. Кроз
различите приступе историчари уметности су се бавили његовом изградњом, архитектуром, истакнутим архитектама и
уметницима који су допринели његовом обликовању и стварању
визуелног идентитета „нове краљеве виле“. Ипак, веома мали
број аутора jе у сегментима разматрао иницијалну идеју о уређењу Краљевског двора. Откривање иницијалног концепта уређења двора краља Александра I Карађорђевића на Дедињу указало би не само на првобитан изглед ентеријера краљеве виле
већ и на политику презентације и колекционарства југословенског монарха. Рад представља анализу сложеног архитектонског постројења Краљевског двора на Дедињу – Бахчисарајске
фонтане, која се налази у оквиру једног од подземних салона
палате, иницијално названог Персијски салон. Користећи досадашња достигнућа у изучавању дворске културе и уметности
међуратног периода и сачувану архивску грађу, чланак представља покушај да се открије иницијална функција фонтане и
амбијента у којем обитава, у оквиру политике презентације
краља Александра I Карађорђевића.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Бахчисарајска фонтана, Персијски салон,
Краљевски двор на Дедињу, архитекта Никола Краснов, краљ
Александар I Карађорђевић
У једном од амбијената подземних салона Краљевског двора на Дедињу налази се Бахчисарајска фонтана (слика 1).1 Настала по нацртима архи1

Назив фонтане налази се на нацртима Николе Краснова: Архив Србије (АС), збирка
Планова и скица (ПС), ф. 2; Архив Југославије (АЈ), фонд Двор Краљевине Југославије бр. 74, ф. 362, 372. – Названа је по Бахчисарају, дворском комплексу који је чинио центар Бахчисарајског рејона Кримске области данашње Украјине. Смештен у
живописној долини реке Чурук Су, бахчисарајски комплекс је основан у XVI веку
као престоница Кримског каната. Обновљен је 1787. после пожара, а затим више пута
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текте Николе Краснова 1929. године, фонтана је иницијално представљала
један од кључних елемента у оквиру концепта за уређење Персијског или
Азијатског салона.2
Када је краљ Александар I Карађорђевић 1922. године донео одлуку о
изградњи своје „Нове виле на Дедињу“ није имао на уму само да то буде
пре свега резиденцијалан објекат. Као кућа владара и његове породице, вила је морала имати и репрезентативан карактер. Чињеница да је двор освећен 1929. године на празник Уједињења Краљевине СХС,3 указује да је овај
објекат имао веома важну улогу у владарској идеологији и политици презентације краља Александра I. Ипак, посао уређења амбијента „Нове краљеве виле“ није био завршен све до 1934. године.4 Важност изградње овог
објекта захтевала је и озбиљан приступ патрона – краља. Овако велики подухват, за монарха какав је био Александар I, подразумевао је пре свега ангажовање низа утицајних архитеката и инжењера, еминентних уметника и
утицајних европских уметничких радионица, међу којима је кључну улогу у
осмишљавању и уобличавању ентеријера, осим бечке радионице Бернхарда
Лудвига, имао архитекта Никола Краснов.5
Већ током изградње, посебна пажња посвећена је концепту уређења
дворских салона, где је коначну одлуку доносио искључиво краљ.6 Иако је
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рестауриран. Данас је споменик културе. – Видети: Е. В. Ногаевская, Бахчисарай. Путеводитель, Симферополь, 1967; J. C. Howard, From Baghçesary Salsabil to Bakhchisarai Fountain: The Transference of Tatar Triumph to Tears. у: J. C. Howard (Ed.), By Force
or By Will: The Art of External Might and Internal Passion, (2002) pp. 177–190.
АС, збирка ПС, ф. 2; Ж. Шкаламера, Архитекта Николај Краснов (Москва 1864 – Београд 1939), Свеске, бр. 14, Београд 1983, 109–129.
Политика, 3. децембар 1929, 2.
Изградња Краљевског двора трајала је између 1923–1929. године. Посао главног архитекте поверен је Живојину Николићу, a до 1933. највише пажње посвећено је радовима у ентеријеру. – АЈ, фонд Двор Краљевине Југославије бр. 74, ф. 362, 372, 515;
АЈ, збирка Војислава Јовановића Марамбоа, бр. 335, ф. 5; Б. Трпковић, Стари двор
на Дедињу, Свеске, бр. 16, Београд 1985, 100–104.
Велики архитектонски и декоративни послови захтевали су опсежну техничку организацију па је при Управи двора основан Грађевински одсек са Грађевинским одбором који је водио приватне техничке послове краља Александра I. Све што је настајало у овом одсеку подносило се краљу на одобрење. У оквиру одсека кључну улогу је
имао Сергеј Николајевич Смирнов (1877–1958), инжењер, археолог и историчар
уметности, ангажован као надзорни инжењер на архитектонским радовима Краљевског двора и на пословима дворског библиотекара, а био је и у веома блиским односима са краљем Александром I. – Заоставштина Сергеја Смирнова, Народна библиотека Србије, Посебни фондови, сиг. Р-699; Арх. Петар Ј. Поповић, Краљ Александар
I, љубитељ архитектуре, уметности и технике уопште, Југославија на техничком
пољу 1919–1929, Београд 1929; АЈ, фонд Двор Краљевине Југославије бр. 74, ф. 362,
363, 364, 365, 366, 367, 370, 372, 375.
Извештаји С. Смирнова краљу Александру I: АЈ, фонд Двор Краљевине Југославије
бр. 74, ф. 515, 516.
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здање Краљевог двора на Дедињу иницијално замишљено као приватан
простор владарске породице Карађорђевић, амбијенти су заправо били у
функцији репрезентације моћи. Као владарски дом, у којем је живот текао
према строгом протоколу, двор је институција где је приватност подређена
јавном.7 Свакако да је и краљ имао то на уму када је настајао концепт уређења просторија двора на Дедињу, па се ништа није могло реализовати без
његовог одобрења. Сачувани планови из Архива Југославије и архива бечке
радионице Бернхарда Лудвига указују да су простори на првом спрату:
апартмани, спаваће собе, гардеробе били у функцији приватно-интимних
простора, где осим чланова краљевске породице, чланова румунске краљевске породице и најближег особља нико није имао приступ.8 Амбијенти у
приземљу и подрумском делу двора попут трпезарије, краљевог кабинета,
библиотеке, кино-сале и многобројних салона били су у функцији јавних
простора чији је циљ био да се краљевска породица представи као јединствена целина, уз истицање статуса династије. Управо из тог разлога највећа пажња била је поклоњена осмишљавању и опремању ових простора. Сви
напори у реализацији уређења салонских ентеријера указивали су на тежње
краља Александра I да изглед новог двора на Дедињу учини блиским европским краљевским палатама, како би истакао ранг и статус своје династије.
У складу са владарским потребама и инсистирањем на оригиналности и јединствености, архитектонско осмишљавање ентеријера и унутрашње декорације нове краљеве палате морало је бити поверено утицајном архитекти
са богатим искуством у таквом послу.
Позната је чињеница да меценство у великим пројектима има важну
улогу, посебно у материјално решеним околностима самог мецене. То им
отвара могућност ангажовања истакнутих архитеката, избора племенитих
материјала и одабира локација, што омогућава несметано покретања већине
пројеката који су недоступни обичном свету.9 Обично су монарси и припадници аристократије ти који су имали могућност да буду избирљиви када је
реч о утицајним уметницима и архитектама који „идеалном“ презентацијом
патрона изазивају поштовање и дивљење. Исказивање моћи и статуса подразумевало је и ангажовање „тражених“ уметника у оквиру високих друштвених кругова.10 Захваљујући таквим уметницима они су добијали етикету мецене истанчаног укуса, која је морала бити у складу са њиховим стату7

8

9

10

А. Столић, Приватност у служби репрезентације – Двор последњих Обреновића, у:
А. Столић и Н. Макуљевић, Приватни живот код Срба у деветнаестом веку, Од краја
XVIII века до почетка Првог светског рата, Београд 2006, 331–350.
АЈ, фонд Двор Краљевине Југославије бр. 74, ф. 363, упор. са АЈ, 74, ф. 313: Извод из
инвентара дворца Њ. В. Краља на Дедињу; Архив Бернхарда Лудвига у Бечу, кутија
48 и 49: Нацрти за опремање Краљевске палате на Дедињу.
J. K. Nelson, R. Zeckhauser, The Patron’s Payoff, Conspicuous Commissions in Italian Renaissance art, New Jerssey 2008.
Исто.
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сом, док су уметници у њима налазили „високе“ мецене и лакши пут ка другим припадницима елите као и достизање вишег друштвеног статуса. Владарска идеологија у оквиру система патроната била је један од кључних чинилаца за реализацију дела. Оквири владарских идеологија диктирали су
одређена естетска правила која су морала бити поштована, а која су била у
складу са жељама и тежњама монарха за нивоима њихове репрезентације.11
Велико искуство у изградњи и уређењу аристократских палата јужног
Крима и царске виле Романових Ливадија на Јалти, затим статус архитекте
царског двора Русије, бројна репрезентативна здања кримске аристократије
рађена по његовим нацртима и реализација репрезентативних здања у Краљевини СХС, свакако су утицали на одлуку краља Александра I да уређење
нове виле повери архитекти Николи Краснову (1864–1939).12 Радећи за аристократију, и сам архитекта је припадао елитним круговима међуратног периода. Потврђена виртуозност у компоновању архитектонских елемената и
умешност да одговори високим захтевима патрона у оквиру њихове политике презентације, била је одлична препорука за рад на новом двору краља
Александра I.13
Уређење двора на Дедињу Краснов почиње 1926. године, када ради
идејна решења за приземне просторе, пре свега трпезарије и главног хола.14
После тога израђује нацрте улазних врата, салона и других детаља ентеријера.15 Ипак, највећи део његовог ангажмана представља израда нацрта за
уређење подземних салона на којима ради од марта до новембра 1929. године.16 Тада настају нацрти за хол кино сале, персијски или азијатски салон
(слика 2), фоаје, плави салон краља, кино салу, краљеву ложу и кабинет кино сале.17 Краљ је помно пратио сваки његов корак у изради пројекта и доносио одлуке не само о распореду простора и изгледу већ и о употреби материјала, украсима и мобилијару, добављачима, па чак и о декоративним
елементима ентеријера што указује на устаљене моделе присутности мецене у формирању коначног изгледа ентеријера палате.18
11
12

13
14
15
16
17

18

Исто.
Ово није било његово једино ангажовање за двор краља Александра I. Краснов је радио на уређењу Цркве Св. Ђорђа на Опленцу, Његошеву капелу на Ловћену итд. Видети: Ж. Шкаламера, н. д., 109–129; М. Јовановић, Опленац: храм светог Ђорђа и
Маузолеј Карађорђевића, Топола 1989; Н. Калинин, А. Кадиевич, М. Земляаниченко,
Архитектор высочайшего двора, Симферополь 2003.
Н. Калинин, А. Кадиевич, М. Земляаниченко, Архитектор высочайшего двора.
АЈ, фонд Двор Краљевине Југославије, бр. 74, ф. 491–281.
Ж. Шкаламера, н. д.; АС, збирка Планова и скица, ф. 2.
АС, збирка ПС, ф. 2.
АС, збирка ПС, ф. 2, упор. са: АЈ, Двор КЈ, бр. 74, ф. 313, Извод из инвентара дворца
Њ. В. Краља на Дедињу.
АЈ, фонд Двор Краљевине Југославије, ф 365, 368; 36. – О моделима патронства:
J. K. Nelson, R. Zeckhauser, n. d.; Francis Haskell, Patrons and Painters, London 1980.
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У односу на остале амбијенте Краљевског двора подземни салони и у
архитектонском и у уметничком смислу припадају најживљим и најдинамичнијим просторима двора и показатељ су присутности уметничко-занатске виртуозности достојне једног моћног патрона. На први поглед рекло би
се да је архитекта направио својеврстан омаж московском Кремљу, јер подрумски салони неодољиво подсећају на Престону дворану или Јекетерински салон Тремног двора у Кремљу.19 Иако делује живописно и стилски
уједначено, ова просторна целина Краљевског двора чини јединствен конгломерат различитих стилских утицаја – од руског националног стила, преко персијско-татарске уметности који су у једној врсти симбиозе са деловима живописа насталих по мотивима српске националне епике. Један од најсложенијих простора ове целине Краљевског двора представља, иницијално
назван, Персијски или Азијатски салон (слика 3).20 Првобитно, овај амбијент је био потпуно опремљен у духу персијског Оријента.21 Пламтећи од
ружичастих нијанси фреско декорације, салон је био украшен велелепном
фонтаном и окупан музиком њеног водоскока. Два улаза у салон декоративно су обрађена рељефима у стилу поменутих салона руског Кремља, а првобитно су имали црвене плишане засторе.22
Најзначајнији декоративни елемент и фокус Персијског салона представља мермерни водоскок, стилски веома близак Оријенту, укупне висине
214 цм и ширине 105 цм, који је постављен уз зид према холу биоскопске
сале, између два улаза у салон (слика 1).
У средишњем делу фонтане налази се отвор за воду, окружен рељефом у виду латица испод којег се налазе четири мала мермерна базена за
скупљање воде постављена у замишљени ромбоид, пети уз само постоље
фонтане и највећи базен за одвод воде. Средишњи простор фонтане окружен је чипком од плитког рељефа са флоралним мотивима. На врху фонтане, фланкиран са две вазе у рељефу, налази се уклесан ћирилични натпис:
Ток ми је живот вечне младости
а жубор песма чисте радости
ко ток ми пије – тај и младује,
ко жубор слуша – тај се радује.23

19
20

21
22

23

Видети официјелaн веб сајт Кремља: http://www.kreml. ru
У архивској грађи помињу се три назива за овај простор: Азијатски салон, Персијски
салон и Ружичасти салон; видети у: АС, збирка планова и скица, ф 2; АЈ, фонд Двор
Краљевине Југославије, бр. 74, ф. 365, 372, 515,516; упор. са Ж. Шкаламера, н. д.,
123; Б. Трпковић, н. д., 102.
АЈ, фонд Двор Краљевине Југославије бр. 74, ф. 313, 515.
АЈ, фонд Двор Краљевине Југославије бр. 74, ф. 313 (Извод из инвентара дворца
Њ. В. Краља на Дедињу).
Предстојећа истраживања указаће на аутора стихова.
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Нацрт за Бахчисарајску фонтану Краљевског двора Николај Краснов
је урадио 1929. године (слика 4).24 Мотив за ово постројење архитекта је сигурно нашао на јужном Криму, где је стекао богато академско искуство у
рестаурацији Бахчисарајског хана. Управо ово искуство он је пласирао на
нацрту детаља за уређење краљеве палате, посебно овог дела простора.25
Свакако, Краснов је био добро упућен у историју, архитектуру и уметничку
баштину Бахчисараја и у Бахчисарајску фонтану суза или Бахчисарајски
салсабил (слика 5), на коју неодољиво подсећа фонтана у персијском салону Краљевског двора: бели мермер, богата флорална арабеска која окружује
централни део фонтане, надвишена кривудавим арапским венцем, систем
малих базена који прихватају воду из водоскока.26 Све ово непобитно указују на источњачко порекло фонтане у Краљевском двору.
Како бисмо открили функцију Бахчисарајске фонтане у Краљевском
двору у оквиру концепта декорације подземних салона и политике презентације краља Александра I, морамо се најпре упознати са функцијом Бахчисарајског салсабила на Криму. Саграђен 1764. године Бахчисарајски салсабил
представљао је срце Кимерско-татарског каганата и дело је персијског градитеља Омера.27 Фонтана се налазила у Бахчисарајском комплексу резиденционалних палата моћног татарског кана Кирима Гираја.28 Данас је смештена у
октогоналном постројењу, маузолеју (турбе) миљенице кримског кана Кирима Гираја и поседује два натписа који указују на њену двоструку функцију.
Један од натписа означава ову фонтану као место молитве за душу преминуле Диларе Бикеч. Она је симбол патње моћног кана Гираја за својом миљеницом, и фонтана суза и олакшање после плача које долази у виду наде да ће
поново бити заједно.29 Током XIX и у првој трећини XX века ова функција
фонтане била је инспирација многим уметницима и писцима, међу којима је
и Александар Пушкин са поемом Бахчисарајски фонтан.30
24
25

26

27
28

29

30

АС, збирка планова и скица ПС, ф. 2–66.
Б. Трпковић, н. д., 101–102. Радећи као градски архитекта Јалте, на предлог академика Николаја П. Кондакова 1899. био је укључен у научно-уметничку комисију за рестаурацију Бахчисарајског хана на јужном Криму, о томе видети у: Н. Калинин, А.
Кадиевич, М. Земляаниченко, н. д., 31–33.
Према иницијалној замисли краља фонтана је требало да буде од ружичастог мермера, али због недостатка документације није познато зашто та замисао није реализована. – АЈ, двор Краљевине Југославије, ф. 515.
J. C. Howard, n. d., 177–190.
Isto. – Кирим Гирај је био један до најмоћнијих канова Кимерско-татарске области.
Остао је упамћен као најспособнији владар, заслужан за економски, културни и војни
процват ове области. Заслужан је за изградњу Бахчисарајског комплекса на јужном
Криму, који је осим репрезентативних палата обухватао харем, две џамије, хамаме
окружене велелепним вртовима.
На самој фонтани налази се и натпис „Молитва за душу преминуле Диларе Бикеч“,
вид. у J. C. Howard, n. d., 177–190; www.hansaray.org. ua/r_ist_palac. html
J. C. Howard, n. d.
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Иницијално, Бахчисарајски салсабил подигнут је у славу мудрости и
племенитости великог кана Кирима Гираја који је пронашао лековиту воду
и подарио је свом народу. На то указује и иницијални натпис на фонтани:
У славу свевишњег! Лице Бахчисараја је опет настало;
Милошћу великог Крима Гираја славно је саграђена!
И ако буде воља Божија, биће још много добрих дела.
Својом мудрошћу он нађе воду и сагради ову прекрасну фонтану!
Ко жели да провери, нека дође и види:
И ми видесмо Дамаск и Багдад и не сретосмо тамо ништа лоше!
О шеици! Ко дође да угаси жеђ на овој чесми, његов језик изговориће речи:
Дођи и напиј се чисте воде из извора који исцељује!31

Првобитна улога фонтане у Бахчисарају била је пре свега јавна доступност извору који исцељује. На то указује и њен првобитни положај у
оквиру хана који је био ван домашаја приватних простора татарског двора.32
Натпис на арапском који слави мудрост моћног Кирима Гираја указује на
њен назив салсабил, што у Курану значи рајски извор за душе мртвих, пут
који отвара духовно краљевство у присуству Господа.33 У исламској култури појава салсабила је честа. Изградња салсабила – даривање чисте пијаће
воде свом народу била је једна од основних светих дужности у исламу. Пошто су имали веома важну улогу у оквиру исламског култа воде, њиховој
изградњи приступано је са великом пажњом. Тако је Бахчисарајски салсабил, осим основне функције извора воде, представљао место медитације и
менталне релаксације. С друге стране, он симболично представља и место
исламског раја. Др Јасер Табаа, који се бави исламском архитектуром и
уметношћу, указује да фонтане ове врсте са смењивањем покрета и мирне
воде, односно контролисаним и слободним водоскоком, изазивају код посматрача тренутну чулну радост и трајније осећање неизбежности и непроменљивости које води ка медитацији и ка Богу.34
Поменути стихови на фонтани Краљевског двора који славе живот и
вечну младост указују директно и на функцију фонтане: она постаје извор
вечне младост и радости живота. Звуци које производи вода спуштајући се
низ мале водоскоке управо изазивају осећање које описује др Табаа, постављајући место где се фонтана налази као место уживања и медитације. За
31

32
33

34

Последњи натпис цитира осамнаести од 76 стихова Курана, који се односи на текст о
праведницима у рају који ће пити воду из извора названог Салсабил. – J. C. Howard, n. d.
J. C. Howard, n. d, 177–190.
Салсабил је арапска реч која означава „тражење излаза, гутање задовољства, пити са
извора“, у теолошком смислу она представља пролаз ка величанственом духовном
краљевству. Традиција подизања салсабила била је веома заступљена у исламској архитектури. Сличне фонтане појављују се у Ираку, Сирији, у Топкапи палати у Истанбулу, а у великом броју јављају се око Црног мора током XII и XIII века. – J. C. Howard, n. d.
Исто.
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разлику од Бахчисарајског салсабила, она је у функцији привилеговане приватности доступне патрону и уском кругу његових пријатеља и сарадника.
Бахчисарајски салсабил поседује централни испуст у виду цвета из
којег излази вода и слива се низ девет базена. Декоративни фриз са обе
стране централног дела фонтане састављен је од девет малих розета. То није случајно, јер број девет у исламској култури представља свети број.35 Ако
бисмо тај систем тумачења пренели на Бахчисарајску фонтану Краљевског
двора, видимо да је она саграђена у знаку броја пет. Подражавајући Бахчисарајски салсабил и овде Краснов на исти начин обрађује украсе на фонтани. За разлику од Бахчисарајског салсабила који има девет базенчића за водоскок, овде се појављује пет. Вода из фонтане у Краљевском двору слива
се низ четири базена, док пети прихвата воду. Са обе стране фонтане налази
се фриз од пет малих цветова у рељефу. Број пет има веома сложено симболичко значење. У оквиру античке филозофије, науке и медицине овај број
симболише пет елемената – четири основна: ваздух, земља, ватра и вода и
пети етар, који по питагорејској филозофији представља једини елемент који повезује космос са материјалним елементима. Број пет је заправо симбол
човековог јединства са космосом. Био је то научни принцип, који је у доба
ренесансе повезивао хришћане, Јевреје и муслимане.36 Има, дакле, универзално значење – повезивање материјалног и духовног света. Према таквој
теорији, коју је без сумње познавао један тако образован архитекта какав је
био Никола Краснов, фонтана представља симбиозу тих пет елемената који
повезују материјално са духовним.
Функцију фонтане Краљевског двора одређује и концепт иницијалног
уређења амбијента где је смештена. Стилски, она се потпуно уклапала у првобитан простор Персијског салона. На основу сачуваних архивских докумената, пре свега извода из Инвентара дворца Њ. В. краља на Дедињу можемо да реконструишемо иницијални мобилијар Персијског салона.37 Са
оријенталним мобилијаром у виду миндерлука постављених уз зидове салона који су били прекривени тканинама оријенталног ткања и великим декоративним јастуцима од црвеног плиша, уз ниска три декоративно обрађена
стола од ораховине прекривена оријенталним тканинама, са шлифованим
огледалом на зиду салона, велелепним персијским тепихом и два идентична

35
36

37

Исто.
Овај научни принцип је био универзално важећа претпоставка о природи. Према тој
теорији, све се у природном свету заснива на четири елемента: ваздух, вода, ватра и
земља, a као пети елемент појављује се етар, који повезује овоземаљски свет и свет
звезда. Видети у: Frances А. Yates, The Occult Philosophy in the Elizabethan Age, London 1979. Познато је и тумачење броја пет у оквиру хришћанства – пет Христових рана, а у старозаветом тумачењу број пет је симбол Соломоновог ковчега мудрости.
АЈ, фонд Двор Краљевине Југославије бр. 74, ф. 313.
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лустера од бронзе са сараценским и оријенталним мотивима.38 Сребрни детаљи са оријенталним мотивима употпуњавали су овај амбијент. Архивска
истраживања указују да је Персијски салон у оквиру краљеве палате био у
функцији простора за опуштање. Архитекта Краснов се у декорацији и
опремању овог простора водио узорима сличних ентеријера бахчисарајских
палата. Архитектура и уређење палата Бахчисарајског комплекса била је кимерска верзија Топкаписараја, великог харема и седишта отоманских султана у Истанбулу39 (слика 6). Једна оваква верзија ентеријера свакако да је одговарала жељама поручиоца, поготову када се има у виду политика презентације краља Александра I.
Иконографија фреско декорације салона такође говори о иницијалној
идеји намене простора персијског салона Краљевског двора. Ружичасте нијансе фреско декорације са флоралним мотивима у виду цветних врежа, испреплетаних мотивима рајских птица, са представом Сунца у централном
делу свода сугеришу иницијалну идеју идеалног пејзажа (слика 7). Са друге
стране мотив двоглавог орла који се налазио у фокусу декорације40 указује
на национални симбол и на једну врсту симбиозе националне политике са
идејом идеалног места, за чије је тумачење потребно посебно истраживање.41 Идеја идеалног простора – рајског врта била је у складу са осталим
елементима простора и свакако је представљала мотив за постављање овакве врсте фреско-декорације. Ови мотиви се иначе често појављују у исламској уметности.
Чињеница да је краљ Александар I са великом пажњом пратио изградњу и уређење своје виле на Дедињу сведочи о важности владарске политике
презентације за југословенског монарха. Све нацрте и предлоге Николаја
Краснова о уређењу двора краљ је лично примао и давао сугестије или одобравао.42 Приликом опремања Персијског салона краљ је ангажовао водеће
европске трговце за набавку оријенталних тепиха, тканина и материјала за
декорацију. Боје за фреско декорацију набављане су из Немачке, а главни
мајстор био је Никола Мајендорф.43 Водило се рачуна о сваком детаљу, па
чак и о сребрним кутијама за цигарете које су се налазиле у овом салону.44
Опчињеност Оријентом и егзотичним источњачким пределима током
XIX века била је веома изражена на дворовима и у високим круговима
Европе. Ta појава условила је моду опремања салона у оријенталном стилу,
38

39
40
41
42
43
44

АЈ, фонд Двор Краљевине Југославије бр. 74, ф. 313. – Краснов је радио нацрте за лустере Азијатског салона 1933. године: АС, збирка планова и скица ПС, ф. 2–91.
J. C. Howard, n. d.
Данас се ови мотиви назиру испод пресликаног, површинског слоја декорације.
Фреско-декорацији Краљевског двора потребно је посветити посебно истраживање.
АЈ, фонд Двор Краљевине Југославије бр. 74, ф. 512, 515, 516.
Исто.
Исто.
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која није била резервисана само за аристократију већ и за припаднике виших друштвених слојева. Тако су палате европске елите имале салоне опремљене у оријенталном духу.45 Имајући у виду политички империјализам који је био део свеобухватног погледа на свет из угла западњачког становишта и његовог обликовања света према властитој слици, европска аристократија доживљавала је овакве просторе као потврду своје супериорности.46
Овакво виђење Оријента било је заступљено и касније. Током ХХ века дворови Карађорђевића имали су просторе у опремане у оријенталном стилу. У
јеку уређења Новог двора у Београду, 1922. краљ Александар I имао је
сличне просторе: Босанска соба или Соба за пушење у Новом двору, односно Турска и Јапанска соба у Старом двору.47 Оне су имале функцију приватно-јавних простора, намењених кругу најближих краљевих сарадника.
То наводи на претпоставку да је краљ и у новој вили на Дедињу желео да
има сличне амбијенте са истом функцијом. Концепт уређења амбијента у
духу Оријента и Далеког истока и у новој вили на Дедињу имао је простор
за реализацију, али у новом облику. Иницијални мобилијар у духу Оријента, водоскок и фреско-декорација указују да је иницијална краљева идеја
била да се дух персијске уметности, пре свега Бахчисараја, представи у једном од подземних простора новог двора на Дедињу.
Подражавајући архитектонска решења кремаљских сводова простори
подземних салона добили су на акустичности. Свако ко је водио разговор у
азијатском салону могао је разговетно да чује саговорника упркос жубору
водоскока. Са друге стране, у зиду постоји механизам који омогућава контролу тока воде, а који покреће метални кључ у зиду.48 Овај механизам омогућавао је појачавање и смањивање тока и стварање једног вида звучне завесе. Тако, свако ко је боравио ван овог простора није могао да чује разговор у унутрашњости салона. Овај механизам је без сумње инсталиран иницијално, као жеља самог краља. На основу ове претпоставке поставља се
питање која је била првобитна намена овог простора. Свакако да је коришћен за интимније разговоре. Звучна завеса коју је производио водоскок
Бахчисарајске фонтане подстакла је многе приче које се везују за ово место.
По једној од њих, краљ је у овом салону водио поверљиве разговоре, па је
зато овај простор у новије време назван „соба шапата“.
45

46

47
48

E. B. Ottlinger, Kroprinz Rudolfs Turkischen Zimmer und die Orientmode in Wiena, Orientalishe Reise – Malerrei und Exotik im spaten 19. Jahrhundert, hrsg. M. Mayr-Oehring,
E. Doppler, Wien 2004, 94–109.
На основу материјала који укључује различите гране уметности, књижевност, етнолошке, историографске радове, лингвистику и путописе, Едвард Саид доказује да је културно обликовање знања о Оријенту директно у вези са политичким империјализмом
који је био део свеобухватног погледа на свет са западњачког становишта и његовог обликовања света према властитој слици. – Е. Садид, Оријентализам, Београд 2000.
Илустровани лист, бр. 22, 1922, 4.
Нацрт механизма контроле воде водоскока није сачуван.
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Познато је да патронство представља један од кључних елемената за
проучавање дворске уметности, а као подстицај за исказивање моћи и статуса појединца. Такође, патронство је било један од важних чинилаца у
оквиру политике презентације монарха. Са друге стране, тежња за препознавањем бесмртности и статуса патрона за уметнике није било ни мало лака. У складу са својим владарским потребама, патрони теже да се представе
на одређен начин.49 Тако је и краљ Александар I у циљу славе своје породице и династије, као и потврде свог легитимитета, користио сваки вид промоције, а посебно патронство у уметности као знак престижа и један од најбољих начина промовисања. У складу са тим је био концепт рада који је зависио и од онога шта се жели поручити делом, али и од средине којој је дело намењено. Тако су патрони преко поруџбина, односно реализованих пројеката емитовали филтриране информације одређеној средини, са одређеним циљем.
Владарски и идеолошки концепти наметали су оквире уметничког деловања.50 Њихова делатност била је донекле омеђена жељама патрона, у чијим оквирима су деловали. Тако и Никола Краснов, ослушкујући тежње југословенског монарха, ради нацрте за подземне ентеријере његове нове виле. Преузимајући мотиве из руске, персијско-татарске и српске националне
уметности, Краснов се позива на најмоћније доба царске Русије, доба моћног татарског каганата и славно доба српског Душановог царства. На тај начин он поставља краља Александра I у ранг моћних источноевропских и источњачких владара, а његову краљевину као ново моћно царство.
У оквиру иницијалног концепта декорације Краљевског двора Бахчисарајска фонтана је била у функцији симбола извора вечне младости и радости живота, елемент који повезује материјални и духовни живот, место медитације, идеалан простор. Њена функција непобитно указује на амбијент у
који је смештена – Персијски салон као место опуштања, намењено најближем кругу сарадника и пријатеља краља Александра. Осмишљавајући овај
амбијент Никола Краснов се позивао на велелепне просторе Бахчисарајског
хана великог Кирима Гираја. Такво преузимање модела у уређењу простора
новог Краљевог двора на Дедињу указује на потребу краља Александра I да
поседује простор уређен у оријенталном духу, што је у складу са његовом
тежњама у оквиру политике презентације моћног балканског монарха.

49
50

F. Haskell, n. d.
И. Борозан, Репрезентативна култура и политичка пропаганда, Споменик кнезу Милошу у Неготину, Београд 2006, 57–60.
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Biljana Crvenkovic
The Bahcisarajska Fountain at the Royal Court on Dedinje
Summary
The Bahcisarajska fountain at the royal court of King Alexander I Karadjordjevic
was created based on the design of architect Nikola Krasnov. The fountain presents the
key decorative element of the Persian salon, one of the artistically most complex
subterranean premises of the royal court. A necessary multidisciplinary approach was
used aimed at revealing the symbolic function of the fountain within the concept of
decorating this space. Encompassing previous research in the field of royal art and
culture between the two wars, the policy of patronage, as well as preserved archival
documentation, indications pointed towards the initial arrangement and initial purpose of
the space of the Persian salon within the presentation policy of King Alexander I.
The motif for the establishment of the fountain of the royal court, as well as for
the decoration of the Persian salon, the architect Nikola Krasnov found in Southern
Crimea, within the complex of the Bahcisarajska Han. The fountain was created based
upon the Bahcisarajska Salsabil as a model, while archival documents indicate that
initially the space of the Persian salon was arranged in the spirit of the Bahcisarajska
ambience.
The initial purpose of the space of the Persian salon determined also its
decoration. Belonging to public and private space within the king’s palace, the salon was
intended for the circle of the king’s closest associates and friends. This also determined
the role of the Bahcisarajska Fountain within the decoration program of this ambiance
The analyses of various elements of its decoration indicates that the fountain
symbolically represented the source of the joy of life and eternal youth, a place for
meditation available to the royal Karadjordjevic family and to a certain circle of their
close associates and friends.
Биляна Црвенкович
Бахчисарайский фонтан Королевского дворца на Дедине
Резюме
Бахчисарайский фонтан в Королевском дворце короля Александра I
Карагеоргиевича был создан по проекте архитектора Николая Краснова. Фонтан
является ключевым элементом декорации в рамках персидского салона, одного из
художественно самых сложных подземных просторов упомянутого королевского
дворца. В целях выявления символической функции фонтана в рамках черновика
декорации этого простора, нужно использовался многодисциплинарный подход.
Включая прежние исследования в области дворецкого искуства и культуры и в
политике покровительства в периоде между двумя войнами, а также сохраненные
архивные документы, указывается на первоначальное назначение и оборудование
простора персидского салона в рамках политики презентирования короля
Александра I.
Мотив для построения фонтана королевского дворца, а также и оформления
декорации персидского салона, архитектор Николай Краснов нашел в Южном Крыме, в комплексе Бахчисарайского хана. Фонтан создан по обрасцу Бахчисарайского
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Салсабила, хотя архивные документы показывают что первоначально простор персидского салона был устроен в духе бахчисарайских окружений.
Первоначальное назначение простора персидского салона обусловило и его
декорацию. Будущий салон был частно-явный простор в рамках королевской
палаты, он был предназначен кружке самых близких сотрудников и друзей короля.
В соответствии с этим и роль Бахчисарайского фонтана в рамках программы
декорации этого окружения. Анализ различных элементов его декорации указывает
что фонтан символически представлял источник радости жизни и вечной
молодости, место медитации доступно королевской семье Карагеоргиевич и
определенной группе близких сотрудников и друзей семьи.
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