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 Објекат синагоге ашкенаског обреда у Београду подигнут је 1929. године према идејном 
пројекту бечког архитекте јеврејског порекла Фрање Урбана.1 Обзиром на константно повећање 
броја ашкенаских Јевреја у Београду, изградња нове синагоге поставила се као примарно питање 
даљег опстанка ашкенаске заједнице. У прикупљању средстава за реализацију овог пројекта, 
учествовао је велики број културно-уметничких друштава, организација, група али и појединаца. 
Значајан допринос изградњи синагоге пружила је и Општина града Београда. Након готово 
осамдесет година од изградње синагоге ашкенаског обреда, њено темељито истраживање и прецизно 
валоризовање, није у довољној мери спроведено. Један од разлога због кога је ова тема 
маргинализована је и сложено питање ауторске атрибуције aшкенаске синагоге.  
 
 Прва синагога,2 према мишљењу тумача јеврејске културе и религије, настала је током 
периода изградње Првог храма (око 931 г.п.н.е) или након његовог рушења (586 г.п.н.е) и 
поробљавања јеврејског народа.3 Тумачењем друштвених и политичких прилика које су владале пре 
изградње и након рушења Првог храма делимично се решава проблематика утврђивања тачне 
хронолошке одреднице прве синагоге. Постоји оправдана могућност да решење лежи у 
обједињавању супротстављених теорија чији би резултат представљао реконструкцију тока 
дешавања два најважнија догађаја у историји јеврејског народа.  
 У дворском комплексу цара Соломона централно место заузимао је репрезентативни храм 
који је чинио репер читавом граду Јерусалиму.4 Присуство у храму било је ограничено на цара, 
световне великодостојнике и свештенство. Према првој теорији већ у времену изградње храма, народ 
је организовано приступио оснивању институције јавне намене са циљем да окупи што већи број 
учесника и учини јеврејски народ сложнијим и етнички хомогенијим. Према овој тези, прва синагога 
оформљена је као једна врста градске скупштине са утврђеним програмом. Током трајања великог 
или Соломоновог храма јеврејска држава доживела је свој процват. Период дужи од три стотине 
година био је довољан да јеврејски народ учврсти главна начела, образује савет и обичаје прве 
синагоге. Када је Вавилонски краљ Нахуводоносор (604-562 г.п.н.е) срушио Соломонов храм сви 
заробљени Јевреји смештени су у насеље на реци Еуфрат насупрот Вавилонских зидина.5  
 Према другој теорији која почива на идеји о настанку прве синагоге после рушења великог 
храма, примарни разлог њеног оснивања указује на тежак положај јеврејског народа у ропству. 
Међутим, ова теорија истовремено намеће свом тумачу несвестно прихватање надљудског развитка 
друштвене свести и хиперактивне делатности јеврејског народа у градитељству. Такав преображај 
није могао настати спонтано током периода ропства а да предходно није постојала основна матрица 
на чијим темељима су ревитализована начела синагоге. Ипак, неоспорна је чињеница да је синагога у 
овом периоду претрпела суштинске трансформације основног облика и намене. Задржавајући 
првобитну функцију народног зборишта синагога је преузела обредне церемоније из великог храма 
као и малобројне предмете храмовног мобилијара. Истовремено, она је подражавала начин грађења 
Соломоновог храма и његову основну лонгинтутидалну троделну поделу. Обједињујући духови 
значај великог храма и његову специфичну градитељску концепцију, синагога је настављајући 
древну традицију постала мало светилиште и симбол месијанских нада. Упркос блиској повезаности 
фуннкција синагоге није да опонаша храм већ да настави традицију сећања на њега. Из овога се 



 
 
 

                ЗГРАДА СРПСKO-ЈЕВРЕЈСКЕ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ  АШКЕНАСКОГ ОБРЕДА У БЕОГРАДУ   2 

може закључити да је свака синагога одраз јеврејске традиције, поштовања и сећања на Први тј. 
Соломонов храм. Може се закључити да је прва синагога настала у време изградње великог храма 
када је остварена идеја народног зборишта, према коме је реч синагога и стекла своје значење, да би 
након прогонства јеврејски народ наставио традицију окупљања уз кључне измене програма 
обредних радњи а касније и основне конструкције објекта. 
 
 Присуство Јевреја на ужој територији Београда датиран је већ средином десетог века. 
Порекло великог броја Јевреја придошлих у Београд било је из трговачких центара централног 
Балкана. Ипак, активна историјска улога Јевреја у Београду почиње и првој половини шеснаестог 
века.  
 Током 1492. године, одлуком шпанског краља Фердинанда протерано је више од 300.000 
сефардских јевреја.6 На позив турског султана Бајазита II масовне сеобе јеврејског народа из 
Шпаније усмерене су према Турској. Током читавог шеснаестог века Турска је доживљавала 
интезиван прилив сефардских или шпанских јевреја.7 Експанзија турског царства на Балканско 
полуострво током шестаестог века омогућила је реализацију економског програма сефарарда у 
Турској који су тражили нова тржишта. Када су Турци први пут заузели Београдску тврђаву 1521. 
године са њима су вероватно дошли и неки сефарди. У релативно мирном наступајућем периоду, под 
заштитом султановог управника Београда, досељени сефарди основали су своје насеље близу 
дунавске обале тур. Јалије. Током процеса адаптације на нову средину формирана је јеврејска четврт 
која ће се касније називати „Јеврејска мала”.8 Основна занимања сефардских јевреја у Београду 
били су занати и новчани послови. Након пада Београдске тврђаве под аустријску власт 1688. године 
сви сефарди протерани су у заробљенички логор Николсбург у Моравској.  
 По другом заузећу Београда 1717. године Аустријанци су затекли само 47. јеврејских 
породица док укупан број становника није прелазио више од 5000 лица. Након жестоких борби око 
Београда најважнија је била реконструкција оштећене тврђаве. Том приликом варош је подељена 
такозваном Евгенијевом линијом на Немачки или Дунавски и Српски или Савски Београд. Већ 
оформљено јеврејско насеље припало је периферији немачког дела вароши што је условило 
исељавање Јевреја из ове области. Обзиром на чињеницу да су Јевреји били неопходна радна снага у 
занатским и новчаним пословима, челници „Дунавског Београда” морали су да надокнаде овај 
недостатак. Након обнове тврђаве, успостављања Евгенијеве линије и одласка сефарда, у ,,Дунавски 
Београд” досељен је велики број немачких Јевреја или ашкеназа и то углавном из Пожуна, Манхајма 
и Прага.9 Ипак, и поред свог немачког порекла молбе за добијање имовинског права и места за 
зграду синагоге одбијене су. Током 30-тих година осамнаестог века у Београду су постојале две 
јеврејске вероисповедне општине, сефардска и ашкенаска. Одласком Аустријанаца из Београда 1739. 
године из вароши одселио се и велики број ашкеназа чиме је сефардска општина под 
реконструисаном турском влашћу поново успоставила примат. 
 Избијањем Аустријско-Турског рата (1788-1791) дошло је до нове сеобе јеврејског народа из 
Београда. Сменом владара и променом досадашње политике ратовања на истоку, Аустрија се након 
две године повукла из Србије препуштајући Београд Турцима. Након подизања Првог српског 
устанка 1804. године а потом и заузимања Београдске тврђаве 1806. године био је доведен у питање 
опстанак јеврејске заједнице на Јалији. У периоду Карађорђеве владавине Јевреји су у Београду 
представљали апсолутну мањину. Таква ситуација потрајала је све до подизања Другог српског 
устанка и оснивања полуаутономне Српске државе Милоша Обреновића када је поново оживела 
београдска јеврејска махала.10 Повољан развој политичких догађаја у наступајућем периоду у Србији 
обезбедио је наизглед сигурну егзистенцију сефардских Јевреја у Београду.11 Ашкеназа у Београду у 
овом периоду било је веома мало. Током периода Милошеве владавине статус Јевреја у Србији није 
био ничим посебно одређен. Ипак, ванредном способношћу прилагођавања трговачким приликама и 
финансијској ситуацији, већина Јевреја је већ у првим деценијама након обнављања српске државе 
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живела на вишем економском нивоу од непросвећеног српског становништва. То је истовремено био 
и један од разлога растуће тензије према јеврејским насељеницима. Када је на власт ступио кнез 
Александар Карађорђвић (1842-1858) влада је донела нови национални програм државе. Охрабрени 
овом одлуком, српско становништво у Београду је 1845. године искористило је прилику јавно се 
жалећи влади на Јевреје. Главне замерке које је српски народ, углавном из Београда, том приликом 
упутио влади тицале су се пасивног деловања Јевреја у ослободилачким ратовима Београда у првом 
и другом српском устанку истовремено негодујући због тадашњег веома високог економског и 
финансијског положаја Јевреја. Годину дана касније (12. новембра 1846. године) влада је донела 
једну од најрадикалнијих уредби којом је Јеврејима био забрањен даљи боравак у унутрашњости 
земље. Угрожени овом уредбом, сви Јевреји из унутрашњости кренули су у Београд. Један део 
јеврејског становништва погођен овом одлуком одселио се у велике европске центре у којима се 
потом прочула непопуларна одлука српских власти. По овом питању хитно су предузете мере и 1859. 
године донет је указ о равноправности грађана који није нашао практичну примену све до добијања 
независности. Услед избијања нових ратних сукоба и неповољне политичке ситуације, током 60-тих 
година деветнаестог века, етничка структура Београда значајно је измењена.12 Тада је велики број 
Јевреја поново напустио своју махалу да би већ у 70-тим и 80-тим годинама деветнаестог века 
пробио на друго место по бројности у Београду. Током наступајућег периода од 1868. до 1888. 
године завршена је прелазна фаза у изједњачавању грађанских права свих етничких група.13 Након 
вишедеценијског одсуства током 1870. године у Београду населио се већи број ашкенаских Јевреја.14 
Ипак, односи са сефардским Јеврејима остали су неповољни. Напета атмосфера између ашкеназа и 
сефарда кулминирала је оснивањем ашкенаске општина (1. октобра 1869. године) као „Верозакони 
скуп ашкенаскихЈјевреја”. Након оснивања у Београду, ашкенаска општина наставила је да одржава 
везе са другим општинама у Аустро-Угарској Монархији. Додатну сигурност општини пружала је и 
заштита аустроугарског посланика у Београду све до Берлинског конгреса 1878. године. Свој 
врхунац и коначно преузимање примата од сефарда, ашкенаска општина, одлуком министра 
просвете и црквених послова, стекла је 10. децембра 1892. године верску аутономију. Након овог 
наступио је још један кључни догађај који ће у потпуности растеретити даље репресије све Јевреје у 
Београду. Тај догађај наступио је након руско-турског рата када је постављено питање независности 
српске државе. Један од услова за стицање независности био је и доношење уредбе о правима 
верских слобода. Прихватањем ове уредбе и низа пропратних мера процес стицања државне 
независности и уређење грађанских права истовремено је реализован. 
 
 Најмање података имамо о првој синагоги ашкенеског обреда у Београду. Од свих података 
познато је само да је била смештена у једној, за сада неидентификованој, згради на Дорћолу. Током 
година број ашкенаских Јевреја се повећао па је сала првобитне синагоге постала мала и некомфорна 
да прими све вернике. Међутим, оваква ситуација није дуго трајала. 
 Године 1869. ашкенаска општина закупила је зграду у Космајској улици бр.51.15 Зграда је 
потом реновирана и један део је претворен у стамбени простор док су две просторије добиле 
школску намену за два одвојена оделења девојчица и дечака.16  Непосредно пред почетак Првог 
светског рата Београдска општина активно је учествовала у прикупљању средстава за подизање 
објекта синагоге. Међутим, све намере осујетио је рат. Након завршетка Првог светског рата 
наступио је нови талас јеврејског становништва који су долазили у Београд из различитих области 
присаједињених држава Краљевине Југославије. После рата девалвација динара осујетила је нове 
планове градских власти за подизање синагоге. Обзиром да градска влада није била у могућности да 
обезбеди средства за изградњу, почеле су да се јављају различите организације али и индивидуални 
донатори. Најагилнији у овој кампањи био је адвокат др. Фридрих Попс, председник ашкенаске 
јеврејске општине, који је поново спровео прикупљање новца за изградњу нове синагоге. Градска 
општина тада је бесплатно доделила земљиште у Космајској улици бр.19. Предвиђена сума свих 
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трошкова износила је око 3.000 000 динара. У акцији прикупљања средстава учестовали су и брачни 
пар Хана и Херман Флајшер. Они су поклонили своје имање које се налазило у улици Кнеза Милоша 
бр.85 у вредности од око милион динара. Од удружења према приложеним средствима највише се 
истакло женско друштво ,,Добротвор” и „Хевра кадиша”.17 Када су обезбеђени сви услови и 
материјална средства 1. августа 1923. године председник српско-јеврејске општине ашкенаског 
обреда поднео је молбу Грађевинском одбору града Београда за одобрење планова нове зграде 
синагоге.18 Након добијања одобрења од надлежних власти 15. маја 1924. године започело се са 
изградњом. Током изградње у темеље синагоге постављена је писана повеља исписана на пергаменту 
српским ћириличним писмом и на хебрејском језику.19 На острву Блед потом су је потписали краљ 
Александар и краљица Марија.20 Након церемонијалних и обредних радњи повеља је свечано 
положена у темеље ,,Општинског дома ашкенаске општине у Београду”. Према накнадно 
измењеним плановима ентеријера објекат је завршен 27. новембра 1929. године.21  
 У Историјском архиву града Београда постоје оригинални планови које је извео арх. Фрања 
Урбан али и планови адаптације које је 1929. године израдио арх. Милутин Јовановић. Обзиром да је 
Јовановићев план ентеријера у потпуности другачије конципован од пројекта арх. Урбана, поставља 
се питање ауторства и тачног датирања завршетка свих радова на синагоги. Уколико је конструкција 
унутрашњег простора започета према плановим арх. Урбана, ентеријер синагоге накнадно је било 
неопходно срушити да би се према плановима арх. Јовановића изградио нови. Међутим, таква опција 
није реално прихватљива. Обзиром да је фасадно платно прочеља изведено у целини према 
плановима арх. Урбана док је конструкција ентеријера изведена према плановима арх. Јовановића 
може се претпоставити да је објекат синагоге био производ успешне сарадње двојце архитеката или 
Урбаново изненадно напуштање свих радова. Међутим, додатну проблематику унео је рабин Игњат 
Шланг који је у својој књизи „Јевреји у Београду” из 1926. године изнео податак да је аутор пројекта 
фасаде синагоге био његов син – Милан Шланг.22 У напомени текста Дивне Ђурић Замоло, 
објављеном у Зборнику јеврејског музеја у Београду бр. 6, такође се истичу ове нејасноће при чему се 
истовремено наводи могућност да се оригинални планови Милана Шланга налазе у Архиву 
јеврејског музеја у Београду. Током истраживања утврђено је да је локација ових планова исправна.  
Међутим, њиховом анализом показало се да је аутор планова арх. Милутин Јовановић и да они 
представљају преднацртне планове коначне верзије измене унутрашњег простора синагоге. У истом 
тексту Дивне Ђурић, наведен је и кључни податак тј. да је Милан Шланг могао да пројектује 
синагогу али не и да она буде реализована према плановима са његовим потписом зато што није 
завршио студије архитектуре.23 Ипак, уколико је М. Шланг био у добром познанству са арх. 
Урбаном, чији се планови фасаде са његовим потписом у потпуности не разликују од Шлангових, 
може се претпоставити да је арх. Урбан могао учинити услугу младом студенту и омогућити му да 
реализује овај објекат али се притом лично потписавши. Уколико је таква претпоставка тачна, остаје 
дискутабилан стваралачки кредибилитет и стварно учешће арх. Урбана у реализацији синагоге. 
 
 Према захтеву наручиоца одлучено је да објекат синагоге има двојаку намену. Централни део 
грађевине, до нивоа првог спрата, замишљен је као сакрални или обредни део док су стамбене 
просторије груписане око централног језгра у облику ћириличног слова ”� „. 24 
 Објекат синагоге изведен је као блок зграда са основом у облику неправилног квадрата. Он 
поседује четири слободне фасаде од којих је само прочеље декоративно решено. Бочна фасадна 
платна не поседују никакве отворе и нису декоративно обрађена. Задња фасада такође је неукрашена 
али поседује велики број прозорских отвора који су усмерени према унутрашњем дворишту суседног 
објекта. Конструкција грађевине изведена је од армираног бетона и опеке. Од армираног бетона 
изграђене су спратне конструкције и носећи елементи док су од опеке израђени фасадни зидови који 
су истовремено и носећи. Све фасаде покривене су кречним малтером. Кровна конструкција 
изведена је од дрвених греда које су покривене лименим плочама.  
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 Главна фасада решена је у еклектичком маниру. Смелим компоновањем кубичних маса, 
монументалних фасадних платна и великог броја прозорских отвора који доминирају прочељем, 
аутор је успешно синтетизовао и међусобно хармонизовао све елементе прочеља у једну хомогену 
целину. Према начину на који је обрађена главна фасада обједињује ефекат свечаног, 
церемонијалног и тврђавног карактера. Романтичарске претензије аутора евидентне су на примерима 
снажно истакнутих бочних ризалита, који подсећају на осматрачке куле и инсистирању на лучности 
свих отвора. Као посебан детаљ у обради прочеља истиче се утицај ренесансног стила који је 
евидентан у начину обраде и компоновања лође на првом спрату. Церемонијални карактер објекта 
постигнут је трокраким степеништем које доминира на прилазном делу грађевине. Композиција овог 
степеништа подражава начин компоновања монументалних вишекраких степеништа у епохи 
археолошког неокласицизма осамнаестог века у Француској. Према начину обраде и композиције 
главно степениште синагоге ашкенаског обреда представља реминесценцију на степениште Малог 
Тријанона, архитекте Анж-Жак Габријела.25 Осим обједињавања облика и форми различитих 
стилова, уочљива је и ауторова истрајност у намери да грађевину приближи изгледу средњовековног 
замка или утврђеног храма. Оваква теорија није остала без основа. Наиме, Јевреји који припадају 
различитим обредним редовима реч ,,синагога” изговарају и преводе на различите начине. Јевреји 
реда ашкенаског обреда синагогу називају „templ” која је изведена од немачке речи која у преводу 
значи „Храм”. Обзиром на порекло и националну припадност аутора теорија о снажном прожимању 
религије и градитељства није без основе. Без обзира на одсуство фасадне пластике естетска 
конотација објекта синагоге употпуњена је односом маса репрезентативног прочеља. 
 Главном фасадом доминира свечано двокрако степениште које акцентује монументално 
фасадно платно главне сале и два бочна ризалита. Фасадно платно првог и другог спрата дубоко је 
„увучено” у унутрашњост зграде чиме је добијен простор галерије лође испред прозорских отвора 
првог спрата. Са прилазне платформе, која је у основи квадратног облика и издигнута изнад нивоа 
улице, ступа се на централно степениште а затим на пространо одмориште. Са централног 
одморишта крећу се две бочне степенишне рампе које се завршавају одмориштима на бочним 
ризалитима испред портала који воде у синагогу. Заштитна ограда двокраког степеништа зидана је 
опеком и покривена кречним малтером. Спољашње и унутрашње површине ограде украшене су 
дубоким жлебовима који образују праралопипедна поља, која прате косину степеништа. На почетку 
заштитних ограда налази се по један почетни стубац. Улога ових стубаца је да нагласе почетак 
степеништа али и као висока постоља за две светиљке. Обрада два портала у сутерену бочних 
ризалита незнатно се разликују од оних на високом приземљу. Лучно засведени двокрилни портали 
фланкирани су наглашеном профилисаном бордуром. Портали сутерена израђени су у комбинацији 
храстовог дрвета са по шест стаклених испуна на сваком порталу. Централни мотив троугаоних 
површина испод степенишних рампи главног степеништа представља по један окулус. Портали 
ризалита високог приземља знатно су већих димензија од оних у сутерену. Сваки портал подељен је 
на две целине. Прву целину чине масивна двокрилна врата израђена од храстовог дрвета са касетном 
декорацијом од шест квадратних поља. Ова поља затворена су плочама од истог материјала. Сва 
квадратна поља портала фланкирана су декоративном бордуром јајастих облика. Другу целину чини 
лучно засведени тимпанон-светларник изнад портала радијално издељен на осам стаклених испуна. 
Изнад сваког портала високог приземља налази се по један лучно засведени прозорски отвор 
мезазина. Портали сутерена, високог приземља и прозорски отвори мезанина бочних ризалита 
строго симетрично су распоређени. Свечаним двокраким степеништем доминира монументално 
фасадно платно главне сале подељено на четири осе лучно засведених прозорских отвора велике 
висине. Ови прозорски отвори сачињени су од две целине и ако визуелно делују јединствено. Прву 
целину представљају високи правоугаони прозорски отвори главне сале на високом приземљу а 
другу лучно засведени прозорски отвори унутрашње галерије на мезазину.26 Ипак, ова подела јасно 
је наглашена истакнутим подеоним гредама које прозорске отворе деле на два дела. Ове наглашене 
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бетонске греде са чеоне стране украшене су сведеном декорацијом истуреног поља. Испод два 
средишња прозорска отвора главне сале налазе се два правоугаона прозорска отвора са парапетима у 
равни са одмориштем главног степеништа. Иако изгледају као резултат накнадних интервенција ови 
отвори пројектовани су према изворном плану аутора. Они су служили да осветле салу у сутерену у 
којој се налазило ритуално купатило са обредним кадама (микве).27   
 Фасадно платно првог спрата издељено је на четири осе лучно засведених прозорских отвора. 
Прозорски отвори на првом спрату налазе се у строгој симетрији са отворима главне сале тј. 
унутрашње галерије на мезанину. Предњи део лође испред прозорских отвора првог спрата затворен 
је заштитном оградом зиданом од опеке. Начин обраде ове ограде поновљен је са главног 
степеништа. Ограда је издељена на четири једнака дела са три здепаста стубца. Бочни ризалити на 
првом спрату завршавају се лођама. Лође поседују по три слободне фасаде отворене са две стране 
широким лучно засведеним отворима према јужној страни тј. предњем дворишту и страни окренутој 
према простору галерије. Кровни венац лођа истовремено означава и декоративни завршетак бочних 
ризалита. Венац је облику ниске заштитне ограде исте обраде као и код предходних. Улога ограда 
искључиво је декоративног карактера. Између прозорских отвора првог и другог спрата налази се 
истакнути подеони венац. 28 
 Фасадно платно другог спрата подељено је на осам оса лучно засведених прозорских отвора. 
Ови прозорски отвори исте су висине као и они на првом спрату али су за трећину ширине ужи. 
Фасадно платно првог и другог спрата крунише троугаони забат. Киме забата украшене су широком 
декоративном бордуром са представом флоралног низа акантусовог лишћа. На централном делу 
површине троугаоног тимпанона налази се окулус великих димензија који је испуњен симболом 
Давидовог штита (Маген Давид) израђеном од дрвених облица и стаклених испуна која образују овај 
мотив уписан у круг.29 Све зидне површине прочеља украшене су имитацијом фуга које образују 
правилне редове правоугаоника чиме се стиче утисак да је главна фасада изграђена од фино тесаних 
камених блокова. 
 Карактеристична намена и блоковитост објекта захтевале су предпростор великих димензија. 
Вишенаменска платформа предпростора подељена је у две целине. Естетска димензија прве целине 
истакнута је зеленим површинама чија вегетација делимично скрива прочеље зграде. Друга целина 
конципована је као вишенаменски простор. На источној страни налази се приземни објекат намењен 
за портира и чувара зграде. То је неугледна грађевина малих димензија без декоративне фасадне 
пластике. Равне и мирне површине фасада овог објекта делују неутрално не утичући на визуелни 
контакт са прочељем синагоге. На западној страни налази се још један приземни објекат подигнут у 
новије време. 
 Пространи плато испред синагоге, у облику неправилног квадрата, био је предвиђен као 
место састајалишта или окупљања верника пре уласка у синагогу. Предпростор или предње 
двориште затворено је зиданом оградом са источне и северне стране док је са јужне и западне стране 
простор ограничен суседним објектима. Ограда на источној страни изграђена је од опеке и кречног 
малтера којим су све површине ограде накнадно покривене. Ограда на северној страни рашчлањена 
је масивним ступцима на пет поља међусобно неједнаких димензија. У оквиру целине северне ограде 
налази се главна капија, намењена промету возила, и мања капија за посетиоце. Простори између 
стубаца испуњени су једноставним заштитним решеткама док је особита пажња посвећена 
декорацији главне капије израђене од кованог гвожђа. Анализом архитектонске заоставштине арх. 
Фрање Урбана у Београду може се са сигурношћу потврдити да је исти аутор пројектовао ограду и 
капије ашкенаске синагоге.30 Након недавно завршене адаптације и реконструкције главне капије и 
источног зида ограде повраћен је првобитни изглед овог сегмента дворишног комплекса синагоге.31 
 Примена строгих начела симетрије очигледна је и у обликовању простора ентеријера. Након 
два портала у сутерену ступа се у бочне ходнике објекта који директно воде до задњег дела зграде. 
На средишњем делу ходници су подељени масивним двокрилним вратима. Обрада ових портала 
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крајње је сведена. Предња оделења ходника поседују по један улаз у подрумске просторије и улазе у 
салу сутерена. Декорација ових портала такође је сведена и неупадљива. Угао косине степенишне 
рампе која води у подрум одговара косини спољашњег двокраког степеништа на прочељу. У 
осветљењу подрумског степеништа и сале у сутерену истиче се занимљиво али не и функционално 
решење. Горе поменута два отвора окулуса испод рампи главног степеништа одговарају по једном 
окулусу на супротној страни зида подрумског степеништа. Замисао је била да проток дневне 
светлости истовремено осветљава подрумско степениште и салу сутерена на тој страни зграде. 
Међутим, мале димензије ових отвора и међусобна удаљеност нису постигле жељени ефекат.32 До 
врата подрумских просторија налазе се врата која воде у салу сутерена. У ову салу такође се може 
приступити и из подрумских просторија у предњем делу зграде где је смештена котларница и остава 
за угаљ. Таванице првог оделења бочних ходника декоративно су холкеловане широким бордурама 
као и узаним бордурама које образују оквире стилизоване форме на таваници. Зидне површине нису 
декоративно обрађене. Подна декорација ходника изведена је у комбинацији мркоцрвених и белих 
плочица квадратног облика чија је површина рељефно избраздана. У другом делу оба ходника налазе 
се степеништа која повезују све етаже стамбеног дела. Концепција степенишних рампи изведена је 
на стереотипном начину градње. Конструкција је изведена од армирано бетонске конструкције док 
су степеници од вештачког камена. Заштитна ограда изведена у комбинацији кованог гвожђа и 
дрвета. Декорација у техници кованог гвожђа представља низ изстоветних мотива изведених у 
стилизованој геометријској декорацији преплетне траке. Профилисана рукохватна греда изведена је 
од храстовине. Подна декорација дугачких одморишта између степеништа стамбеног дела разликује 
се од оне у ходницима сутерена. Декорација је изведена у комбинацији три различита типа украсних 
плочица.33  
 Након бројних реконструкција, али и недавних адаптација ентеријера, нисмо у могућности да 
утврдимо његово првобитно стање осим на плановима. Све реконструкције биле су вршене у 
оквирима преграђивања старих или отварања нових просторија док је изворна концепција планова 
основа етажа, које је први пројектовао арх. Урбан, остала непромењена. Током бројних 
реконструкција ентеријера само је главна сала синагоге остала поштеђена свих накнадних 
интервенција. 
 Источни портал високог приземља био је предвиђен за рабина и кантора (хазана). Овај портал 
води у просторију изузетно малих димензија. У њој су смештени обредни сасуди, литература и 
одељци за рабинове личне ствари. Ова просторија повезана је истовремено са главном салом, 
пролазом на западном зиду, и галеријом на мезазину. У југоисточном углу ове просторије налази се 
спирално степениште које води на одмориште са кога се може ступити на галерију или у простор 
хора. Заштитна ограда степеништа сведена је само на вертикалне стубиће од кованог гвожђа који 
носе дрвену рукохватну греду. Осим подне декорације која се понавља и на стамбеном делу зграде 
на горњим етажама, одмориште на улазу у хор и галерију такође је остао неукрашен. Лучно 
засведени прозорски отвор изнад западног портала високог приземља пројектован је на овом месту 
како би обезбедио довољно природне светлости на поменутом степеништу. Специфична намена 
„рабинове” просторије вероватно је утицала на одсуство декорације.  
 Западни портал високог приземља био је предвиђен за вернике. Након портала ступа се у 
ходник великих димензија. На супротној страни овог ходника налази се двокрилни портал који води 
до унутрашњег степеништа стамбеног дела зграде. Овај портал израђен је од храстовине са шест 
стаклених испуна на сваком крилу. Изнад портала налази се светларник великих димензија израђен 
од истог материјала. Осим декоративних бордура на таваници изведених у штуко декорацији са 
представом флоралних мотива цветова у пуном цвату овај ходник не поседује другу врсту 
декорације. На средишњем делу источног зида ходника налази се главни улаз у молитвени део 
сале.34 Обзиром на карактеристично историјско-симболичко значење главног портала на улазу у 
јеврејски храм, обрада главног портала крајње је сведена и неприметна.35 Масивни дупли двокрилни 
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портал израђен је од храстовине са по шест стаклених испуна на сваком крилу. Изнад портала налази 
се правоугаони светларник. Предворје испред улаза у синагогу према Талмуду обавезан је и 
неизоставан простор који припрема и духовно концентрише вернике пре уласка у молитвени део.36 
Исти извор наводи да у синагогу треба ступати кроз двоја врата како би се избегао директан контакт 
унутрашњости синагоге са улицом. 
 Подужна основа главне сале усмерена је у правцу исток-запад. Сала је подељена на 
молитвени део за смештај верника на западном делу док се олтарски простор налази на источној 
страни. Молитвени део лонгинтутидално је подељен на три брода са шест монументалних стубова од 
армираног бетона.37 Главни брод знатно је шири од бочних. Три пара стубова главне сале настављају 
се на конструкцију стубова из сале у сутерену у којој је смештено ритуално купатило. Базе стубова 
су октогоналне и веома наглашене. Изведене су из два елемента. Први елемент је доња 
непрофилисана осмострана плоча абакуса на коме почива осмострани профилисани ехинус 
јастучастог облика. Све базе стубова израђене су од једне врсте мермера. Осмострана стабла стубова 
обложена су монолитним плочама од мркожућкастог мермера. Свака десна бочна ивица мермерне 
плоче профилисана је наглашавајући углове стабла. Стубови се завршавају изнад галерије сале. 
Декорација капитела изведена је у штуко техници. Декоративна композиција капитела веома је 
сложена и вишеслојно обрађена. Широка бордура образује по једно квадратно уоквирено поље на 
свакој страни стуба. Површина ових поља двостепено је увучена у дубину масе и испуњена по 
једним цветом у пуном цвату. Доња ивица поља цветне бордуре наглашена је истакнутим профилом 
који са доње стране затвара композицију капитела. Другу целину капитела представља двостепено 
постоље кружног облика на коме је положен ехинус. Површина јастучастог ехинуса рељефно је 
обрађена стилизованом флоралном орнаментиком са представом преплетне лозице која образује 
поља овалног облика испуњена по једним мотивом листа. Директно на површину ехинуса належе 
површина абакуса. Углови квадратне плоче абакуса који излазе изван равни прстена ехинуса 
украшени су са доње стране декоративним флоралним мотивом који се понавља на сва четири 
троугаона поља. Горња ивица абакуса истакнута је профилисаном лајсном која испада изван равни 
квадратне плоче абакуса.  
 Северни зид главне сале поседује четири правоугаона прозорска отвора великих димензија. 
Зидне површине између прозора уоквирене су широким профилисаним бордурама изведеним у 
штуко декорацији. Централни мотив уоквирених поља заузима по једно тело расвете.38 Пандан 
четири прозорска отвора на северној страни представљају четири портала на јужној страни сале. Ови 
портали обрађени су на идентичан начин као и портал који спаја ходник за вернике на високом 
приземљу са унутрашњим степеништем стамбеног дела зграде. Зидне површине између ових 
портала обрађене су на исти начин као и на северној страни. Западни зид сале поседује само главни 
портал за вернике. Зидне површине бочно од портала украшене су са четири уска правоугаона поља 
са сваке стране. Начин обраде поља је исти као и на северним и јужним зидним површинама. Изнад 
портала налази се још једно овакво поље у ширини портала. На источној страни сале налази се 
дубока правоугаона ниша олтара (мизбеах). На њеном источном зиду налази се свети орман (арон 
хакодеш), у коме се чувају свици Торе.39 Према канонски утврђеној концепцији свети орман налази 
се на високом постаменту са три степеника на предњој страни. Бочно од светог ормана, на 
последњем степенику, налазе се по два монолитна стуба постављена у дијагонали степеништа. 
Стубови су израђени од мркожућкастог мермера. Базе су сведене на прстенасти обруч од истог 
материјала док капители понављају декоративну композицију са капитела главних стубова у сали. 
Два пара стубова носе фланкирани кубус који симболизује Мојсијев ковчег. На предњој страни 
„ковчега” постављена је монолитна плоча визуелно подељена на два једнака дела симболишући две 
Мојсијеве таблице (Декалог). Свети орман налази се иза застора од племенитог материјала 
(Парохет). Зидне површине бочно од светог ормана поседују по једно тело расвете. Посебно 
занимљив елемент олтарског простора као целине, који доприноси утиску пластичности простора, 



 
 
 

                ЗГРАДА СРПСKO-ЈЕВРЕЈСКЕ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ  АШКЕНАСКОГ ОБРЕДА У БЕОГРАДУ   9 

представља армирано бетонска греда хоризонтално залучена према унутрашњости олтарског 
простора. Ова греда преноси тежину хора на бочне армирано бетонске стубове олтарског простора 
узидане у зидну масу. Таваница олтарског простора је наглашено холкелована чиме је постигнут 
ефекат полуобличастог свода. Доња линија холкела обележена је широком бордуром изведеном у 
штуко техници. Површина бордуре украшена је стилизованом флоралном орнаментиком. Преостала 
површина таванице обојена је у светло плаву боју са украсним шстокраким звездама. Испред светог 
ормана налази се проповедаоница за рабина. То је дрвена конструкција израђена од храстовине која 
је са предње стране украшена увученим правоугаоним пољима од истог материјала. Конструкција 
проповедаонице је лучног облика истурена према молитвеном делу. На залученим крајевима налази 
се по један седмокраки свећњак израђен од ливеног месинга (меноре).40 Свећњаци нису самостални 
већ представљају саставни део композиције проповедаонице. Зидне површине између олтарског 
простора и њему бочних улаза за рабина са северне и помоћног улаза са јужне стране, поседују по 
један издужени оквир изведен у штуко декорацији. Изнад два бочна улаза налази се по један оквир 
приближно квадратног облика. Сви оквири изведени су на исти начина као и на осталим зидним 
површинама главне сале. У троделном молитвеном делу налазе се клупе за смештај три стотине 
верника. Подна облога у сали изведена је од храстовог паркета у техници „рибља кост”.  
 Таваница главног брода сале засведена је са три травеја правоугаоног облика док су таванице 
бочних бродова засведене са по четири травеја. Декорација свих травеја главног и бочних бродова 
решена је на исти начин. Сви травеји међусобно су издељени наглашеним армиранобетонским 
гредама које преспајају травеје бродова са главним носећим стубовима. Греде су фланкиране 
профилисаним бордурама које их визуелно чине ужим и виткијим. Холкеловањем таваница травеја и 
широким бордурама украшеним флоралном декорацијом у штуко техници визуелно су смањене 
стварне димензије сваког травеја. Трострука претплетна трака савија се образујући на равномерном 
одстојању овална поља испуњена по једним мотивом расцветалог цвета. На местима спојева тј. 
преплета трака, образован је по један мањи мотив цвета. Вишестепена профилација на бочним 
ивицама ових бордура још јасније наглашава њихов декоративан карактер. На централном делу 
таваница три травеја главног брода налази се по једна таванична удица које носе три раскошно 
обрађена вишекрака светлостна тела - лустера.  
 Источни и западни лустер обрађени су на исти начин док обрада средишњег представља 
посебну целину. Сва три лустера израђена су у техници ливеног месинга. Обзиром на димензије и 
укупну тежину, посебно се водило рачуна о конструкцији сваког елемента и његовој функцији. Осим 
сложене конструкције, примарна вредност источног и западног лустера потиче из естетске обраде 
која садржи снажну конотацију симболичке нарације. На крају масивног ланца налази се кружно 
профилисана удица која носи конструкцију лустера. Први елемент испод удице представља 
раскошно обрађена круна у облику параболичне полулопте са осмокраким зракастим завршетком на 
врху темена. Сваки зрак завршава се тролистом. Тело или средишња зона круне подужно је 
подељена двочланом траком на шест једнаких делова. Површине између ових трака перфориране су 
са по четири шестокраке звезде које образују облик крста. Заглавни обод круне наглашен је ободном 
траком фланкираном тордираним бордурама која подражавају облик упреденог конопца. Површина 
ободне траке перфорирана је са шест кружних отвора на истом растојању. Изнад сваког отвора 
налази се по један лист бадемовог дрвета који се налази у правцу двочлане траке средишње зоне 
круне. Кроз унутрашњост круне пролази цев која се завршава месинганом куглом јајастог облика из 
које се хоризонтално грана шест цеви, мањег пречника од носеће, под углом од 60º. При 
завршетцима, цеви су међусобно повезане обручном траком. Површина траке подељена је на три 
целине. Прву целину представља горња ивица са низом неизменично поређаних једностепених и 
двостепених зубаца који подсећају на машикуле средњовековних утврђења. У симболичном смислу 
низ машикула на наменски израђеним лустерима синагога представља зидине небеског Јерусалима. 
Средишња зона перфорирана је отворима у облику троуглова који могу имати вишеструко 



 
 
 

                ЗГРАДА СРПСKO-ЈЕВРЕЈСКЕ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ  АШКЕНАСКОГ ОБРЕДА У БЕОГРАДУ   10 

симболично значење. Трећа целина истакнута је у облику малих троуглова окренутих на доле са 
тролистним завршетцима. Целине су међусобно одељене тордираним бордурама као на ободној 
траци круне. Крајеви шест цеви прелазе изван равни обручне траке и завршавају се профилисаним 
двоструким носачима сијаличних тела истовремено окренутим према таваници и поду сале. Са доње 
стране јајасте кугле конструисана је мрежа изведена од узаних месинганих трака које образују 
шестокраку звезду. Шест цеви са горње стране звезде грана се тачно у међупросторима два зрака. Из 
централног дела грана се шест трака које се завршавају у правцу двоструко окренутих сијаличних 
тела. Обзиром да конструкцију мреже носе тракасти продужеци зрака звезде, улога ових трака је 
превенствено естетске природе. Својом ширином оне са доње стране заклањају шест цеви. На овај 
начин образовани су оквири паралопипедног облика са испунама стилизоване флоралне декорације у 
облику листа. Мотиви цветова у пуном цвату малих димензија налазе се на местима пресека тракасте 
мреже и по један на средини дужине трака које заклањају цеви са горње стране. На централном делу 
шестокраке звезде налази се звонолики абажур, израђен од истог материјала као и лустер, који у себи 
садржи још једно сијалично тело. Сигурност два лустера осигурана је вишесегментном мрежном 
конструкцијом израђеном од кружног месинганог профила. Профили се крећу од карика испод 
кружних отвора ободне траке круне на врху, до сваког сијаличног тела. На свим завршетцим 
профили су означени месинганом куглом малог пречника.  
 Лустер централног травеја главног брода знатно је масивнији при чему визуелно делује тешко 
и незграпно у односу на два суседна. Он је састављен од две целине. На средини дужине вертикалне 
носеће цеви налази се цилиндрично проширење из кога се рачва осам цеви међусобно спојених 
фланкираном обручном траком. Крајеви цеви прелазе изван обручне траке и завршавају се 
профилисаним носачима сијаличних тела. Између два носача налази се по још један чиме је број  
сијаличних тела увећан на шеснаест комада. Испод првог или горњег обруча налази се још један 
обруч већих димензија. Он је састављен из две целине. Прву целину представља спољашња 
фланкирана обручна трака чија је површина украшена декоративним брадавицама. Испод сваке 
друге брадавице окачено је по једно тело расвете у облику жира у чашици. Другу целину представља 
унутрашња обручна трака чија је површина декоративно профилисана. Ова целина спојена је са 
спољашњим обручом закривљеним тракама од истог материјала. Површина испод унутрашње 
обруча поседује четири тела расвете. Веза између горњег и доњег обруча успосттављена је на два 
начина. Централна носећа цев пролази кроз средишњи део подвршина оба обруча и завршава се 
профилисаним завршетком. Ипак, основна сигурностна веза између две целине успостављена је 
преко осам пари ланаца. Декоративна обрада карика посебно је наглашена. Сваки ланац састављен је 
од две карике. Карика је у облику две насупрот окренуте лире чији је спој наглашен имитацијом 
трочлане траке.  
 Изведен из традиције просторне концепције јеврејског храма, одувек је постојао посебан 
простор за жене које су присуствовале служби. Током периода трансформација унутрашњег 
распореда храма а потом синагоге мењала се и локација овог простора. Тек од XVI века простор за 
жене смешта се на галерије (емпоре) изнад главне сале. У зависности од бројности припадника 
јеврејске заједнице галерија је могла бити једнострана или вишестрана.  
 Галерија изнад главне сале синагоге је тространа и изведена у облику ћириличног слова „ � ” 
обухватајући салу са три стране. Северна страна галерије подељена је на четири осе лучно 
засведених прозорских отвора. Пандан овим прозорима представљају лучно засведени пролази на 
јужној страни галерије. Према првобитном плану ови пролазу водили су у просторије рабина, 
учионице и помоћне просторије. Након реконструкције сви отвори осим онога који води у 
просторије рабина, су затворени. Северни и јужни ходник засведени су са по четири травеја који 
одговарају онима са бочних бродова у приземљу. Таваница источног ходника засведена је једним 
издуженим травејем у правцу север-југ. Сви травеји галерије обрађени су на исти начин као и они у 
приземљу. Паралелно са западним ходником галерије налазила се просторија која је имала функцију 
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оставе за гардеробу. У ову просторију улазило се из ходника за станаре. Заштитна ограда галерије 
израђена је од опеке и кречног малтера. Површине заштитне ограде обложене су малтерном оплатом 
док је рукохватна греда израђена је од храстовине. 
 На источној страни галерија се завршава простором хора. То је простор малих димензија у 
коју се улази преко рабинове просторије у приземљу или преко галерије. Хор је отворен према 
западној страни великим једноставним отвором са заштитном оградом од истог материјала и начина 
обраде као и ограда галерије. Таваница хора засведена је једним травејем исте обраде као и остали. 
Решење проблематике простора, избор племенитих материјала и присуством топлих боја естетска 
обрада ентеријера главне сале тј. галерије одраз је искуства и истанчаног укуса аутора.  
 
 Тумачењем архитектуре градитељског опуса арх. Урбана може се закључити да синагога 
ашкенаског обреда у потпуности одудара од устаљених концепција овог аутора. Иако је већину 
објеката које је пројектовао извео у еклектичком маниру, арх. Фрања Урбан је изради пројекта 
синагоге приступио на изненађујуће иновативан начин. Обзиром на искуство и очигледне вредности 
овог аутора, компоновање незграпних монументалних кубичних маса и другостепене фасадне 
пластике може се тумачити као пролазна појава једне експерименталне фазе.41 Иако представља 
једно од умереније квалитетних грађевина, објекат синагоге ипак, поседује вишеструке 
архитектонске вредности док се са друге стране истиче као једина грађевина сакралног карактера 
архитекте Урбана. Неправедно запостављено и недовољно истражено дело архитекте Урбана, 
објекат ашкенаске синагоге остао је на маргини досадашњих истраживања. Занемарен историјски и 
архитектонски значај овог објекта заслужује додатна истраживања и проверу расположивих сазнања.  
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1 Током истраживања живота и дела арх. Фрање Урбана откривено је да постоји изузетно мало сачуваних извора 
недовољних за потпунију монографску валоризацију. 
 
2 Реч синагога грчког је порекла (συναγωγη) и означава кућу окупљања док на хебрејском има неколико назива у 
зависности од намене. Уколико је објекат намењен верском училишту тада носи назив ,,кућа знања” (бет хамидраш) а 
ако је у питању школа тада се једноставно назива ,,школа” (шул). Истовремено, док ашкенаски јевреји синагогу називају 
,,храм” (темпл), изведене од немачке речи, дотле сефардски јевреји користе назив (ел кал). Опште првобитно значење 
речи синагога било је збориште или место окупљања док је после рушења Соломоновог храма добила значење богомоље. 
О овоме опширније погледати у: Krinsky, Carol Herselle, Synagoges of Europe-Architecture, History, Meanings, New York 
and Cambrigde Mass 1985.g; П. Шосбергер, Синагоге у Војводини, Нови Сад 1998, стр: 7. 
 
3 Према јеврејској традицији постојала су три храма: Први храм подигао је цар Соломон око 970 г. п. н.е, а срушио га је 
Вавилонски краљ Нахуводоносор 586 г.п.н.е. Након повратка јеврејског народа из ропства персиски краљ Кир наредио је 
изградњу Другог храма који је требао да прествавља обновљени Први храм. По предању изградио га је Зарубабел 515 
г.п.н.е а запалио и срушио римски цар Веспазијан 70. г.н.е. Трећи храм представљао је резултат трансцедетале визије 
пророка Језекија у периоду јеврејског погрома 573 г.п.н.е. Овај храм никада није реализован већ је представљао 
утопијску визију овог пророка. О овоме опширније погледати у: Krinsky, Carol Herselle, Synagoges of Europe-Architecture, 
History, Meanings, New York and Cambrigde Mass 1985.g; С. Кнежевић, Загребачка синагога, Рад Института повијести и 
умијетности бр. 23, Загреб 1999.г. 
 
4 Према библијском предању на позив цара Соломона градитељ Хирам из Тира изградио је овај храм према упутствима 
које је Соломон добио од јеврејског бога Јахве који му је давао упутства за димензије, поделу храма, конструкцију 
облика и обредни мобилијар-Прва књига царева (5, 1-18; 6, 1-38; 7, 1-51). Храм се налазио на брду Морија у Јерусалиму. 
Комплекс који је окруживао Соломонов храм представљао је изузетно сложену и вешеслојну конструкцију. 
Унутрашњност храма била је подељен на два односно три дела. Након предворја (улама), на чијим бочним странама су се 
налазили масивни бронзани стубови, Јахин са десне и Боаз са леве стране, ступало се у главну просторију (хекала) 
великих димензија. Ова просторија била је лонгитутудално подељена на три дела. На супротном крају ове просторије 
налазио се заветни ковчег са плочама закона пренетим из Светог шатора. Итовремено овај део храма називао се Светиња 
над светињама. Све зидне површине ентеријера биле су обложене златом док је конструкција изведена од кедровог 
дрвета. Испред улаза у храм налазио се жртвеник и велики умиваоник чија реконструкција показује да је био у облику 
велике кружне посуде коју су носиле скулптуре дванаест волова; „Соломонов храм” био је назив и за прву познату 
масонску ложу у Француској која се први пут помиње 17.марта 1725.г. Опширније о овоме видети у: Група аутора, 
Речник слободног зидарства, Београд 2001, стр: 1138. 
 
5 Ово насеље представљало је изоловану зону у којој су Јевреји имали релативну слободу кретања али и строгу забрану 
приласка зидинама Вавилонског града. 
 
6 Сефарди – Јевреји који су до XV века живели у Шпанији, Хеб: (С`фарад) – Шпанија. Првобитна верзија језика била им 
је мешавина старошпанског и кастиљанског језика тзв. ладино језик (Жудео-еспањол). Од ашкеназа сефарди се разликују 
по нагласку на хебрејском језику у распореду неких молитви и по мелодијама одређених обредних песама.  
 
7 Сефардски Јевреји уживали су све погодности које су биле омогућене и турским држављанима. Имали су потпуну 
слободу кретања и трговине током свог боравка у Турској. 
 
8 Д. Ђ. Замоло – С. В. Недић, Стамбени делови Београда и њихови називи до 1941. године, ГГБ бр. XL/XLI, Београд 1993-
94, стр: 77. 
 
9 Ашкенази – немачки Јевреји (на хебрејском језику Ашкеназ је назив за Немачку). Језик ашкеназа био је јидиш који 
представља мешавину старонемачког и хебрејског језика. За разлику од сефарда ашкенази су постепено попримали 
језике из околине у којој су били настањени. Ипак, остали су верни традицији облачења коју су дуго неговали на овим 
просторима. Она се састојала од црних кафтана, округлих шубара, црних шешира са обавезним пуштањем брада и 
зулуфа. 
 
10 Током септембра 1819. године на прославу нове године по хебрејском календару отворена је обновљена синагога. 
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11 Према подацима првог пописа становништва у Србији из 1834. године укупан број Јевреја у Србији износио је око 
2000 од којих је само у Београду забележено мање од 1500 душа. Већину су чинили сефарди док је ашкеназа 
регистровано око 200. 
 
12 Године 1862. године због догађај код чукур чесме, када је један турски војник убио српског дечака, обновио се револт 
српског становништва у борби против Турака. Том приликом дошло је до унакрсне ватре топовима са обе страна када је 
и уништен највећи део данашњих бедема Калимегданске тврђаве. 
 
13 Према подацима пописа становништва у Београду из 1883. године укупан број Јевреја у Београду износио је 2.125 лица 
док се према подацима пописа из 1889.г овај број попео на 4.341 лица. 
 
14 На првом званичном именовању београдских улица 1872. године два најважнија сокака у јеврејској махали добила су 
називе Јеврејска и Мојсијева улица. У време када је коначно формирана ”Јеврејска мала” била је омеђана данашњим 
улицама Цара Душана, Тадеуша Кошћушког, Дунавском и Дубровачком улицом. Главна улица ове четврти била је 
Јеврејска која је задржала свој назив до данас. 
 
15 Жени Лебл, Синагоге у Београду, Зборник јеврејског историјског музеја бр.7, 1997, стр: 80; Иста, До ”Коначног 
решења„-Јевреји у Београду 1521-1942-, Београд 2001, стр: 237. 
 
16 Иста, До ”Коначног решења„ ..., стр. 237; У близини синагоге налазила се кафана „Сребрна кугла”. Опширније о овој 
кафани видети у: Д. Ђ. Замоло, Хотели и кафане, Београд 1988.г, стр: 141. 
 
17 О раду ових друштва видети у: Ж. Лебл, До ”Коначног решења„-Јевреји у Београду 1521-1942, Београд 2001, стр: 351 и 
358. 
 
18 Документација АГБ: F-XX-6-1923; Оригинални планови арх. Урбана израђени су 17. августа 1923. године како стоји 
испод Урбановог потписа. Стога остаје нејасноћа у датовању молбе председника јеврејске општине ашкенаског обреда 
упућене Грађевинском одбору града Београда упућене седамнаест дана пре званичног завршетка радова. Постоји 
могућност да је арх.Урбан урадио идејне скице за нову зграду синагоге а потом и коначну верзију чија је основна 
концепција у међувремену већ одобрена. 
 
19 Текст на српском језику гласи:  
„Срцем пуним захвалности према милостивом Богу Израиља, овековечујемо у темељу овога дома: у четвртој години 
владавине Александра I из народне династине Карађорђевића на дан 15. јуна 1924. године, 13. сивана 5684. положен је 
камен темељац згради Српско-јеврејске црквене општине Ешкенаског обреда у Београду, у коме ће бити смештене 
синагога, школа, канцеларије, ритуално купатило и станови за општинске намештенике по приложеном нацрту”. 
 
20 Повељу на острво Блед лично су однели др.Фридриф Попс и Бењамин Флајшер. 
 
21 Разлози и околности због кога су планови ентеријера синагоге накнадно преправљени према плановима арх. Милутина 
Јовановића од 6. јуна 1929. године остали су до данас неразјашњени. 
 
22 Локација пројекта Милана Шланга до данас није утврђена иако је мало вероватно да се он данас налази у архивској 
документацији неке од званичних институција. 
 
23 О овоме видети у: Б. Максимовић, Београд у сећањима 1919-1929, Београд 1980, стр: 44. 
 
24 Након последњих реконструкција ентеријера знатно је повећан капацитет стамбеног простора али је број станова остао 
исти. Тиме је нарушена првобитна концепција распореда вишенаменских просторија. 
 
26 Према тексту Ж. Лебл, објављеном у Зборнику јеврејског историјског музеја бр. 7, када је завршено уређење 
ентеријера, за синагогу поклоњена су четири витражна прозора као дар Геце Кон, Хермана и Бењамина Флајшера и 
Шандор Бауера. Сцене су приказивале догађаје из библијских легенди блиско повезаних са јеврејском традицијом. Сва 
четири прозора израђена су у Белгијским радионицама. Обзиром да ауторка текста не наводи локације на којима су се 
налазили ови прозори оправдано се може закључити да су они красили четири правоугаона прозорска отвора главне сале 
на прочељу. 
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27 Према јеврејској традицији свака заједница морала је да има своје ритуално купатило. Облик и димензије каде нису 
биле строго утврђене али је дубина морала бити довољна да се потопи цело људско тело. Осим строгих прописа о начину 
купања најосновнији услов била је вода. По правилу вода је морала да буде „жива” тј.кишница, вода од отопљеног снега, 
изворска, речна или морска. Уколико је било тешко надоместити недостатак „живе воде” могла се применити и бунарска. 
Ритуално купање у миквама је обред који на симболичан начин чисти тело од грехова и нечистоће. 
 
28 Сви прозорски отвори главне фасаде полукружно су засведени и подцртани. Једини изузетак чине два правоугаона 
отвора на одморишту централног степеништа. 
 
29 Давидов штит или Соломонов печат – Шестокрака звезда или хексаграм изведена од два једнакострана међусобно 
укрштена троугла. Овај симбол садржи четири елемента: Троугао са врхом окренутим на горе представља ватру; Троугао 
са врхом окренутим на доле представља воду; Троугао ватре окрњен основицом троугла воде представља ваздух; 
Троугао воде окрљен основицом троугла ватре представља земљу. Такође према херметичком тумачењу хексаграм 
обједињује седам планета са седам основних врста материјала. У центру налази се Сунце-злато, горњи врх представља 
Месец-сребро а доњи Сатурн-олово, горњи леви угао представља Марс-гвожђе а десни Венеру-бакар, доњи леви 
представља Јупитер-коситар а десни Мркур-жива. Као целина Давидов штит представља свеукупност елемената 
унуверзума. Осим ових постоје још бројна друга тумачења која овај знак сврставају у ред алхемијских симбола и један 
од примарних ознака масонерије. У библиској нарацији хексаграм је чест декоративни облик али није се поистовећивао 
са јеврејским народом. Хексаграм је као симбол синагоге примењен на прашкој синагоги 1527. године. Од ове године 
хексаграм ће се као обележје синагоге проширити и наостале земље. Године 1949. хексаграм, потом прозван Соломонов 
печат тј. Давидов штит, постао је службени симбол државе Израел. 
 
30 На ужој територији Београда лоцирано је више ограда које је пројектовао Фрања Урбан и то у следећим улицама: угао 
Добропољске и Мокрањчеве (дец.1932.г), Мл. Босна /парц.44-69/ (дец. 1934.г), Четничка бр. 22 (дец.1934.г), Генерала 
Анриса /парц. 206/ (јул 1935.г), угао Милутина Благојевића и Цељске (мај 1935.г), Жанке Стокић бр. 32/2 (мај. 1937.г), 
Николе Стефановића бр. 5 (мај 1937.г), Сувоборска бр. 21 (мај 1937.г), Огњена Прице бр. 46 (јун 1937.г). 
 
31 Све зидане површине капије односно ограде пресвучене су новим слојем малтерне оплате а потом обојене белом 
бојом. Истовремено, уклоњене су и гвоздене плоче великих димензија, које су до тада затварале све међупросторе 
решеткасте капије. Као додатни вид оплемењивања овог дворишног сегмента, на врховима два главна или централна 
стуба велике капије, постављено је по једно тело расвете у облику кугле израђене од млечно белог стакла.  
 
32 Након последњих интервенција на сали сутерена два унутрашња отвора окулуса зазидана су са унутрашње стране. 
 
33 Спољашњи оквир изведен је од мркосивих плочица правоугаоног облика док је унутрашњи оквир изведен од плочица 
већих димензија. Површина плочица унутрашњег оквира украшена је декоративном стилизованом орнаментиком. 
Централно поље испуњено је великим бројем плочица квадратног облика са стилизованим мотивом розете украшене 
стилизованим мотивима флоралне декорације гранчица и листова. Примарни естетски израз њихове обраде почива у 
међусобном односу и утицају полихромних површина. 
 
34 Према првобитном плану, арх. Урбан није предвидео више улаза у главну салу. Међутим, на пројектима 
реконструкције ентеријера које је израдио арх. М. Јовановић уочавамо накнадно пробијање четири велика портала на 
јужној страни сале. Током ове адаптације четири просторије на јужној страни сале спојене су у једну велику просторију 
намењену за учионицу. Том приликом пробијањем четири нова портала нова учионица је дошла у непосредан контакт  са 
главном салом. Осим ових, арх. М. Јовановић пројектовао је још један улаз мањих димензија јужно од олтарског 
простора. Овај улаз је спојио одмориште унутрашњег степеништа западног ходника непосредно са салом. 
 
35 Главни портал соломоновог храма био је органски везан за целину али је вишеслојна декоративна обрада и сложена 
симболика учинили да да се током векова у одређеним заједницама и ванверским организацијама посебно слави као 
универзални симбол мудрости. Портал Соломоновог храма представљао је улаз у предворје или улам чије димензије, 
конструкција и облик су изведене према директним упиутствима Бога Јахве. Сложени систем преклапања кубичних 
монолитних маса имао је за циљ да посебно нагласи бочне стубове на улазу. 
 
36 Талмуд представља постбиблијски зборник сачињен од 22 књиге. Талмуд се назива и Усмени закон који употпуњује 
Писани закон – Тору. Опширније о овоме видети у: С. Кнежевић, Загребачка синагога, Рад Института повијести и 
умијетности бр. 23, Загреб 1999.г, стр: 139. 
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37 Без дубљег тумачења може се рећи да је стуб у синагогама био неопходан архитектонски елемент који је обезбеђивао 
стабилност грађевине обзиром на њену сложену конструкцију. Ипак, значење стуба у јеврејској традиција има дубоко 
мистично и духовно симболично значење. Идеалне пропорције синагоге подразумевале су салу са шест стубова (шест је 
унуверзални симбол равнотеже и хармоније, мудрости и правде). Стуб је ослонац и подупирач он повезује земљу и небо 
и обезбеђује сигурност. Стубови симболишу присутност Бога и величање вере. Стуб је представља свето бадемово 
стабло које у крошњи подупире небески свод. 
 
38 Сва тела расвете главне сале, осим оних на стубовима, рађена су на исти начин. Основни облик подсећа на трокраки 
свећњак који поседује још један држач сијаличног тела окренут насупрот средишњем сталку. Три крака полазе из једне 
основне цели која спаја „свећњак” са носачем кружног облика причврчћеног на зиду. Сва расвета изведена је у ливеном 
месингу. Приликом анализе затеченог стања главне сале није утврђено да ли су тела расвете на зидним површинама део 
изворног мобилијара или су накнадно постављене. 
 
39 Тора – врховни јеврејски религијски законик садржи 24 књиге. По предању Тора је настала пре рађања света и садржи 
све о његовом рађању. Тора је традиционално писана на хебрејском језику на дугачком свитку који се савија у две ролне. 
Једно од тумачења значења Торе у јеврејском мистицизму или Кабали, Тора је доживљавана као живи организам, Божија 
реч и отеловљење праисконске мудрости. По стогим правилима свици Торе чувају се у Светом орману у синагоги док се 
редови током читања прате посебним предметом у облику издужене руке на чијем крају се обично налазила минијатурна 
шака. 
 
40 Менора или седмокраки свећњак припадао је основном обредном мобилијару у Светом шатору и у Другом или 
Зарубабеловом храму. Из централног стабла свећњака рачва се још по три крака са сваке стране. На крајевима су левци у 
који је сипано уље док су касније постављани фитиљи. Менора је симбол божанства и светлости које дели међу људима. 
Као орнаментални мотив, Менора поседује вишеструка симболичка значења која су јој у каснијим периодима потепено 
приписивани. Ипак, примарно значење је симболизам космичког порекла: сваки крак симболише једну планету и једно 
небо док сентрални симболише сунце. У тексту књиге пророка Захарије (4, 1-14) пророк види крајеве свећњака као 
Божије очи које иду по целој земљи јер је и седам савршени број. Према јеврејском писцу Филону, свећњак је небо са 
планетарним саставом у чијем центру се налази сунце. Свећњак је симбол светлости света. Тумачењем одређених делова 
Захаријиног текста, када се говори о две маслинове гранчице у основи сталка свећњака, наводи на помисао да је свећњак 
непосредно настао из светог стабла. Као савршени симбол божанске светлости Менора је и као свећњак и као 
орнаментални мотив постао предмет препун значења и симболике често примењиван у декорацији синагога. У историји 
светске митологије и симболизма Менора није остала усамљени случај. Она наиме представља еквивалент Вавилонском 
стаблу светлости. Према тексту Изласка (25, 31-33) овај свећњак је од чистог злата и има седам кракова који се 
завршавају чашицама у облику бадемовог цвета што упућује на помисао бадемовог стабла тј. златног ораха који 
налазимо у симболици многих народа. 
 
41 Симптоматично за најрепрезентативнија остварења арх. Урбана је да су сва изграђна на угаоним парцелама. Неки од 
ових објеката налазе се на угловима следећих улица: Кућа Милошевић Драгише и Десанке (угао Кнез Милетине и 
Ђ.Даничића/јул 1932.г), Зграда Савић Настаса (угао Хиландарске и Влајковићеве/април 1935.г), Кућа Куртовић Данице 
(угао Емилијана Јосимовића и 29.новембра/мај 1937.г), Зграда Николић Симе (угао Таковске и Светогорске/фебруар 
1937.г), и др. Према последњим резултатима истраживања арх. Урбан пројектовао је на ужој територији Београда 68 
објеката и то: 75 приземних објеката, 35 објеката са једним спратом, 13 објеката са два спрата, 16 објеката са три спрата и 
3 објекта са четири спрата. Такође, пројектовао је још и 19 мансарди, 9 ограда и извео 21 доградњу спратова. 
 
Посебна напомена: Најлепше се захваљујем Милици Михаиловић, кустосу Јеврејског историјског музеја у Београду, на 
техничкој подршци коју ми је пружила током истраживања указујући на битне моменте у развоју ашкенаске синагоге 
откривањем до сада мало познатих чињеница. Такође, захваљујем се и рабину Исак Асиелу на разумевању и моралној 
подршци коју ми је пружио током истраживања. 
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