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Beli dvor

SPIKER: Prestolonaslednik Aleksandar Drugi i princeza Katarina pozivaju sve zainteresovane građane da
posete dvorski kompleks.
SPIKER 2: To je moja omiljena rubrika sa kraljevskih dvora, i zato svakog vikenda sve do 26. oktobra
možete da posetite dvorski kompleks u okviru redovne ture u saradnji sa Turističkom organizacijom
Beograda. A sa kraljevskih belih dvora javlja se naša Neda Kurjački.
REPORTER: Dobar dan. Tačnije ja se nalazim u kraljevskom dvoru, ovde u Beogradu, mada do pre par
trenutaka je atmosfera bila kao da smo na nekom britanskom dvoru zbog kiše koja je napolju padala..
trenutno smo u plavom salonu koje je ime dobio po lepom i velikom tepihu koji zauzima gotovo celu
prostoriju. U njemu su se inače dok je kralj Aleksandar ovde živeo dešavale zvanične posete i prijemi. To
sam bila malo ja kao vodič, a sad pravi vodič koj je pored mene gospodin Gavrilo Došan, za početak recite
nam šta je to što će posetioci prvi put moći da vide ove godine kada budu došli da obiću dvorski kompleks?
GAVRILO DOŠEN: Ove godine to je jedna umetnička slika, Hrist hoda po vodi, ruskog umetnika Ivana
Konstantinoviča Ajvajzovskog, koja je bila prošle godine na restauraciji u Zavodu za zaštitu spomenika
kulture. Ona je krajem godine veoma uspešno restaurisana. I ponovo će sada ove sezone biti izložena
za javnost.
REPORTER: Pored ove slike, tura obilaska dvorskog kompleksa podrazumeva šta sve?
GAVRILO DOŠEN: Pre svega to je kraljevski dvor u kome se sada nalazimo. Posetioci mogu da vide
biblioteku, kraljev kabinet, plavi salon koji ste pomenuli Nedo, zlatni salon, trpezariju, a našim svim
posetiocima, naročito je zanimljiv suteren kraljevskog dvora. Zatim se obilazi dvorska kapela, posvećena
svetom Andreju Prvozvanom, a posle toga ide se na Beli dvor.
REPORTER: Pomenuli ste da je suteren posebno zanimljiv zbog čega je to tako?
GAVRILO DOŠEN: Tako je. To je jedan veoma lep primer uticaja ruskih arhitekata Viktora Lukomskog i
gospodina Nikole Krasnova, koji su bili pomoćnici glavnom arhitekti kraljevskog dvora gospodinu Živojinu
Nikoliću. On je ukrašen po motivima ruske, persijske, turske umetnosti, i drugih umetnosti orijentalnih.
REPORTER. Pored obilaska, kraljevska porodica sutra organizuje još neke događaje, o čemu se radi?
GAVRILO DOŠEN: Tako je. U saradnji sa Republičkim komesarijatom za izbeglice, fondacija njenog
kraljevskog visočanstva princeza Katarina organizuje tradicionalni humanitarni bazar rukotvorina žena
izbeglica. Sav prihod sa tog bazara namenjen je porodicama žena izbeglica u Srbiji. Takođe, sutra na Belom
dvoru, kasnije, internacionalne škole Beograda organizuje farbanje uskršnjih jaja za decu na Belom dvoru.
REPORTER: Hvala vam Gavrilo. Dakle, ukoliko želite da znate kako to izgleda biti princ ili princeza, a niste
plemićke krvi, najbliže što možete prići tom osećaju da dođete ovde i obiđete dvorski kompleks. To možete
učiniti tako što ćete se javiti Turističkoj organizaciji Beograda ili direktno Kancelariji prestolonaslednika
Aleksandra. Turistička organizacija posete organizuje vikendom, dakle, svake subote i nedelje po dve ture
od 11 i 14 časova.
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Dvorski Kompleks se otvara za obilaske u sezoni 2014.

BEOGRAD - Dvorski kompleks na Dedinju, u saradnji sa Turističkom organizacijom Beograda, najavio je

početak turističke sezona 2014. godine, a prva zvanična ovogodišnja tura biće organizovana sutra za

predstavnike medija.

Princ Aleksandar i princeza Katarina pozvali su zainteresovane građane da posete Dvorski kompleks, a

organizacija redovnih tura, koje će trajati od 8. aprila do 26. oktobra, poverena je Turističkoj organizaciji

Beograda.

Obilasci Dvorskog kompleksa organizovani su tako da se posetioci uz pratnju profesionalnih turističkih vodiča

upoznaju sa istorijom, umetnošću i kulturom u prijatnoj dvočasovnoj šetnji.

Svake subote i nedelje od 8. aprila do 26. oktobra u dva redovna termina, od 11 i od 14 sati, Dvorski

kompleks će biti otvoren za javnost, navedeno je u saopštenju kancelarije princa Aleksandra.
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I ovog proleća otvorena vrata Belog dvora za posetioce

VODITELJ: A, kako izgleda život princa i princeze na dvoru otkrili su nam Aleksandar i Katarina
Karađorđević.
REPORTER: Njegovo kraljevsko visočanstvo prestolonaslednik Aleksandar II i princeza Katarina i ovog
proleća su otvorili vrata Belog dvora za sve zainteresovane građane. Kroz šetnju stazama kraljevskog
kompleksa posetioci se upoznaju sa kulturom, umetnošću i istorijom. Iako velelepne građevine na Dedinju
mame uzdahe, a dvorska kapela predstavlja unikatno zdanje još veće interesovanje posetilaca budi sam
život na kraljevskom dvoru.
KATARINA KARAĐORĐEVIĆ: Mi smo bili u Njujorku prošle nedelje, i ljudi iz dijaspora govori puno za naša
spomenik ovde. To je spomenik, to je, nije samo naša kuća, to je kuća za naš narod. I, oni su pitali kako
je Beli dvor, kažu kako je ... dvor, želimo da dođemo, želimo da vidimo. I, to je divno što je naša kultura.
Ja sam ponosna što živim ovde.
REPORTER: Kakav je život na Belom dvoru?
ALEKSANDAR KARAĐORĐEVIĆ, (prestolonaslednik): Teško, zato što ima mnogo teškoće, krov curi, e to je
novi krov, ja mislim krov ima 7 godine sada, i nije Dvoru dobro da, kad pada kiša, ima mnogo teškoće,
i ..., oni su stari. Moramo da popravimo, treba da ima budžet. I, taj kompleks je naša istorija, naša kultura
i moramo da čuvamo.
REPORTER: A, da su posete posebno preporučljive pripadnicama ženskog pola potvrdila je i sama princeza.
KATARINA KARAĐORĐEVIĆ: Takođe želim da kažem za naša deca, Petar, Filip i Aleksandar ima divnu sobu
gore, ima jedan sobu za mjuzika, za televizor, za sve. E, on što kaže, najlepše devojčice je u Srbiji, sad
čekamo, i tražimo jedan srpski presedan, molim.
REPORTER: Plavi salon, soba šapata, kraljevska trpezarija i dvorska kapela predstavljaju samo jedan deo
atrakcija, koje je samo u toku prošle godine obišlo više desetina hiljada domaćih i stranih turista.
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Obilazak Belog dvora

VODITELJ: Ako biste u obilazak znamenitosti Beograda pešice onda je preporuka da obavezno posetite
kompleks Belog dvora. Od ovog, pa svakog narednog vikenda, možete poći u dvosatnu šetnju kroz deo
srpske istorije. Evo kako to izgleda.
REPORTER: Čim se započne ovo autentično putovanje kroz vreme i srpsku kraljevsku istoriju napušta se
dobro poznati užurbani Beograd i ulazi u jedan poseban i živ svet koji nije uvošten samo u udžbenicima
istorije. Dvorski kompleks porodice Karađorđević prostire se na 130 hektara. Kad se uđe u dvor, što bi
našim dedovima bilo nezamislivo svojim očima vidite onoliko puta opisan užurbani bat posluge i šetate
salonima kraljevske dinastije. Ekipu novinara i snimatelja lično su pozdravili princ i princeza, pa popularni
selfi, snimak mobilnim telefonom iz ruke ni na dvoru nije izostao.
ALEKSANDAR KARAĐORĐEVIĆ (nj.k.v. prestolonaslednik): Mi smo mnogo srećni da mogu ljudi ne samo iz
naše zemlje, a i iz inostranstva dolaze svake godine. I takođe interes je, veliki interes imamo.
KATARINA KARAĐORĐEVIĆ (princeza): Nije lakše da budem domaćin u dvor. Da. Sigurno, ali ima divno
ljudi da radi ovde i pomoć.
REPORTER: Kraljevski dvor sagrađen je između 1924-e i 29-e, po projektu srpskog arhitekte Živojina
Nikolića. Tokom šetnje zaviruje se u kraljevsku trpezariju, biblioteku kralja Aleksandra gde slušate o
tajnim pregradama obilazi se soba šapata, pa prvi privatni bioskop u Srbiji gde se vidi i maršalska
intervencija. Inače, vrlo česta u kompleksu.
JANA VOJINOVIĆ (istoričar umetnosti): Ovde postoje dva dvora i uvreženo je mišljenje da se ceo kompleks
zove beli dvor. Ljudi se tu često varaju, jer posle Drugog svetskog rata, kada je KP preuzela vlast i preuzela
dvorove, koristila ih je za smeštaj svojih gostiju, za neke veće prijeme.
REPORTER: Za unutrašnju dekoraciju dvora bili su zaduženi Rusi, carske arhitekte Krasnov i Rukomski.
Ovo je živi muzej, jer na prvom spratu koji se ne obilazi, žive princ i princeza, ima prebogatu umetničku
kolekciju. Između kraljevskog i belog dvora obilazi se kapela posvećena svetom Andreju prvozvanom, a
onda se stiže u Beli dvor.
JANA VOJINOVIĆ (istoričar umetnosti): Tu možete da vidite mnoštvo slika, uglavnom starih umetnika,
nameštaj u stilu Luja 15-og i Luja 16-og, evo izdvojila bih na primer rad Paje Jovanovića, portret kralja
Aleksandra Karađorđevića koji je jedan od samo 3 portreta koji su spašeni, tako što ih je neko sakrio iza
rezervne biblioteke na tavanu belog dvora i tako nisu bili uništeni kao i ostali.
REPORTER: Obilasci dvorskog kompleksa biće svakog vikenda u dva termina, u pola 11 i pola dva sa trga
Nikole Pašića. Za informacije pozovite turistički informativni centar.
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Organizacija redovnih tura obilaženja Belog dvora tradicionalno se nastavlja i ove godine

VODITELJKA: Organizacija redovnih tura obilaženja Belog dvora tradicionalno se nastavlja i ove godine.
Svakog vikenda počev od 13. aprila, dvorski kompleks biće otvoren za javnost.
REPORTERKA: Princ Aleksandar i princeza Katarina pozvali su zainteresovane građane da posete dvorski
kompleks. Obilasci Kraljevskog i Belog dvora organizovani su tako da tokom dvočasovne šetnje uz pratnju
profesionalnih turističkih vodiča posetioci mogu da se upoznaju sa istorijom, umetnošću i kulturom.
Očekuje se da će ove godine broj posetilaca premašiti prošlogodišnji. A, turisti će pored Kraljevskog i
Belog dvora biti u prilici da obiđu i dvorsku kapelu posvećenu Svetom Andreju Prvozvanom.
JANA VUJINOVIĆ, (istoričar umetnosti): Dvorski kompleks je otvoren za posete od 2001. godine kada su
se prestolonaslednik i princeza vratili u Srbiju i došli da žive na Kraljevskom dvoru. Očekujemo sigurno
bar 15 hiljada posetilaca koliko je bilo prošle godine, ako ne i više.
REPORTERKA: Povodom izložbe koja se održava u Parizu kraljevski kompleks nedavno su posetili i istoričari
iz Luvra. Dve slike francuskog baroknog slikara Nikole Pusena biće izložene u najpoznatijem francuskom
muzeju, dogovoreno je tom prilikom.
JANA VUJINOVIĆ, (istoričar umetnosti): Ljudi iz Luvra su bili prošle nedelje kod nas u poseti. Oni će
organizovati jednu veliku izložbu Pusenovih dela, uskoro. Mi imao dve Pusenove slike, jedna od njih je
u jako dobrom stanju, jer ju je restaurirao Muzej Metropoliten pre nekoliko godina kada smo je njima
pozajmili, a druga koju možete da vidite ovde nije u tako dobrom stanju, ali sva je prilika da će biti
restaurirana od strane eksperata iz Luvra.
REPORTERKA: Kraljevski dvor na Dedinju građen je od 1924. do 1929. godine i bio je dom Kralja Aleksandra
I i Kralja Petra II. Istorijsko zdanje biće otvoreno za posete do 26. oktobra subotom i nedeljom od 11
do 14 časova.
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СРПСКИ ВЕРСАЈ ПОНОВО ОТВОРИО ВРАТА ТУРИСТИМА

Соба за шапутање-о политици
Српски дворски комплекс на

београдском Дедињу, Стари
(краљевски) и Бели двор, поно-
во је отворио капије за тури-
сте. У сарадњи са Туристичком
организацијом Београда, сва-
ког викенда све до 26. октобра
креће пловидба историјом Ка-
рађорђевића, Југославије и
Србије њиховог доба, управо
кроз два двора која је подигао
краљ Александар I Карађорђе-
вић и дворску капелу посвеће-
ну Светом Андреју Првозва-
ном, крсној слави последње
српске династије.

Дворски комплекс, у оквиру
кога је Бели двор од стране
Александра I био намењен за
живот његових синова Петра,
Томислава и Андреја, архитек-
тонски је бисер усред раско-
шног парка, поседује изузетно
вредну колекцију слика нацио-
налне и светске уметности од
15. до 20. века, богату библио-
теку, скрива мистерије из жи-
вота његових станара и с пра-
вом је назван српски Версај.
Тамо је и "соба за шапутање",
која је, изгледа, била неопход-
на за вођење политике краља
Ујединитеља.

Да је којим случајем нека од
многобројних соба француског
Версаја добила име "за шапу-
тање", прва помисао била би
да је неко од Валоа или Бурбо-
на ту забављао неку заносну
мадам. Али, како је код Срба
политика у крви, наш монарх је
са својим министрима и сарад-
ницима о политици и будућно-
сти државе разговарао управо
на овом раскошном месту,
примеру националне архитек-
туре, средњовековне уметно-
сти српско-византијског стила

који је уобличио архитекта Жи-
војин Николић. Због воде која
жубори из фонтане у зиду, ту
их није могла чути ниједна со-
барица или слуга, нити, не дао
бог, неке "плаћене уши" стра-
них служби.

Ту у сутерену Краљевског
двора су резиденцијалне про-
сторије опремљене у стилу

кремаљског Термалног двор-
ца, са сводовима и зидовима
мотивисаним бајком о Жар
птици и српским народним пе-
смама. У улазном холу је брон-
зана скулптура коју је извајала
краљица Марија, супруга којом
се Александар поносио и често
с њом водио дуге разговоре
баш у „соби за шапутање".
Раскош употпуњује и Дворана
Душанове женидбе, билијар
сала, чувена сала за пројекци-
је, једна од првих на Балкану...

Стилске разлике које се

уочавају између Белог и Ста-
рог двора нису случајне и ука-
зују на разлике краља Алексан-
дра I и његовог рођака кнеза
Павла, каснијег регента и на-
месника. Краљевски двор је
пример националне архитекту-
ре, средњовековне уметности
српско-византијског стила, а
Бели двор, који Александар,

убијен у Марсељу 1934, није ус-
пео да заврши за синове, како
је замислио, постао је дом
принца Павла. Регент је учинио
да он буде мешавина најпопу-
ларнијих европских стилова
прошлог века, неокласицизма,
сецесије и арт декоа. Као и два
двора, разликовали су се краљ
и принц, Александар I био је ру-
ски ђак, дипломирао је на Ака-
демији у Санкт Петербургу,
док је принц Павле школован у
Енглеској, на Оксфорду.

В. ђуричић

Кроз одаје краља Ујединитеља
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