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АРХИтЕКтИ БОжИДАРУ пЕтРОВИћУ У СпОМЕН  
(15.06.1922–28.07.2012)

Архитекта Божидар Петровић, редовни професор Архитектонског фа-
култета у Београду, рођен је 1922. годне у селу Дићи, општина љиг, где 
је 28.07.2012. године завршио животну стазу. Основну школу похађао је у 
месту рођења, а гимназију у Горњем Милановцу. По демобилизацији 1946. 
године, уписао се на Архитектонски одсек ондашњег Техничкoг факулте-
та у Београду и дипломирао 1952. године. По дипломирању, запослио се 
у Енергопројекту где је остао до избора за асистента на Архитектoнском 
факултету у Београду 1956. године.

Упркос оптерећености наставом, професор Божидар Петровић је посеб-
ну пажњу посветио савременим методама рада, њиховом истраживању и 
примењивању. Из те области објавио је бројне студије посвећене овој про-
блематици. Поред тога, за више индустријских постројења и фабричких це-
лина дао је изванредна архитектонска и урбанистичка решења и у земљи и 
у иностранству. Посебну групу пројеката чине објекти из традиционалне 
сеоске архитектуре. Од 1983. године, архитекта Божидар Петровић је веома 
активно и успешно сарађивао с нашим етнолошким и музејским установа-
ма у којима је излагао нацрте пројектованих и изграђених кућа у Београду, 
Ужицу, Зајечару, Горњем Милановцу и Ваљеву. Изузетно добро je сарађивао 
с Етнографским музејем у Београду, Етнографским институтом САНУ, Ма-
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тицом српском и музејима у Горњем Милановцу, Нишу, Краљеву Крушевцу, 
Зајечару, Ваљеву и Милану у Италији.

Професор Божидар Петровић, као врстан архитекта, уочио је да је после 
Другог светског рата на нашем селу много поремећен однос градитељства 
и природне средине. Због тога је уложио велики напор и посветио посеб-
ну пажњу чувању наше традиционалне народне архитектуре, развијању 
њене конструктивне гране и њеном прилагођавању одговарајућој животној 
средини. У овом виду грађења и опремања станишта, архитекта Божидар 
Петровић је препознао наш народ, његове особености, његов дух и народни 
идентитет. Покушао је да заустави грађевински кич који се појавио после 
Другог светског рата и предложио многа конкретна решења. Међу њима су 
биле и стамбене јединице које је народ из милоште назвао „божидарке“. 

У стваралаштву архитекте Божидара Петровића наша етнолошка нау-
ка је нашла плодно тле за проучавање градитељске традиције и подизање 
станишта која најбоље одговарају Србији и њеном поднебљу. Многе наше 
етнолошке установе су у стваралаштву архитекте Божидара Петровића на-
шле подстицај и инспирацију за проучавање традиционалног народног жи-
вота. Поред куће као станишта, етнолошке установе су нашле подстицај за 
проучавање културе становања, друштвеног живљења и других особености 
нашег традиционалног народног живота. Етнографски музеј у Београду 
организовао је у Манаковој кући 26. априла 1983. године изложбу и издао 
Петровићеву расправу под насловом „Географско наслеђе и подстицај – куће 
архитекте Боже Петровића“. У време прославе „Два века Вука“ 1987. године, 
на изложби и у књизи коју је издао Етнографски музеј у Београду, приказане 
су Петровићеве зграде следећим редоследом: Ораховац, кафана у Дићама, 
Гроцка, Доња Горевница, Барајево, кућа у Дићи Б. Петровића, Прањани, кућа 
на Рајцу, Јабучје, Рипањ, мотел у Ваљевској Каменици, Луњевица, мотел код 
Сјенице, Горњи Милановац, кућа на Тари, кућа на Иришком венцу, кафана у 
Раљи, Заграђе, хотел у љубостињи, Обреновац, Ваљево, Брђани, као и куће 
и зграде које је требало изградити после земљотреса у девет поткопаоничких 
насеља, што је Комисија за оцену пројекта посебно похвалила и подржала. 
Ову расправу Божидара Петровића – „Градитељско наслеђе и подстицај – 
куће архитекте Боже Петровића“ – коју је издао Етнографски музеј у Београ-
ду с уважавањем су високо оценили архитекта академик Бранислав Којић, 
затим Радомир Станић, врсни културолог и историчар уметности и веома 
уважени Зоран Петровић, архитекта и професор универзитета. 

Матица српска је организовала 1986. године научни скуп „Село и његова 
архитектура“, на коме је Божидар Петровић имао значајну улогу. Народни 
музеј у Зајечару је приредио пригодну изложбу „Куће архитекте Божидара 
– Боже Петровића“ септембра 2000. године, поводом Шестог међународног 
научног скупа, који је окупио значајан број стваралаца из земље и иностран-
ства, уз организацију Етнографског института САНУ, Народног музеја у 
Зајечару и Етно-културолошке радионице у Сврљигу. Организатори су поме-
нуту изложбу повезали с темом свог научног скупа „Народно градитељство 
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и култура становања у светлу етнологије у источној Србији“. На изложби 
Божидара Петровића у Зајечару, ради поређења, биле су изложене куће с 
Рудника, Таре, Рајца, Сувобора и из других крајева Србије.

Поставља се питање: шта су главне одлике, па тиме, и главне вредно-
сти оног дела Петровићевог стваралаштва које је посветио сеоској архи-
тектури. Прву и главну одлику чини Петровићева систематизација огром-
ног знања и чињеница о нашем сеоском животу, којима је располагао као 
ретко ко у историји наше науке. Његов циљ је био да кроз архитектуру 
остави целовиту слику о нашем сеоском и сељачком животу у његовом 
историјском развоју. Научна моћ Боже Петровића исказана је способношћу 
да одвоји главно од споредног, да издвоји карактеристично од обичног, да 
с неколико носећих чињеница осветли сложене друштвене појаве. Зато је 
његово дело енциклопедија нашег села, која је с њим генски срасла у не-
раскидиву целину. Сличну моћ оној коју има Божидар Петровић, откривамо 
само код Вука Караџића и Јована Цвијића. Петровић изванредно познаје 
сељаково привређивање и историјске околности његовог живота – од начи-
на становања, преко организације његовог рада, све до његовог понашања у 
најважнијим облицима живота и његовог погледа на свет. Божидар Петровић 
је, као ретко ко, имао способност изванредног уочавања и продубљивања 
научних законитости. Све је гледао преко развоја и као резултат развоја. За 
њега ништа није било статично. Све је динамика. У садашњости је откривао 
прошлост, али истовремено и садашњост и будућност. 

Морамо изразити нашу посебну захвалност ствараоцу Божидару Пе-
тровићу, који је извео бројне генерације, за његова велика и бројна дела која 
је оставио на дар свом народу и науци, у нади да ће из тог стваралаштва 
покољења учити као из велике, пребогате ризнице. С великим људима и 
њиховим делима је као с великим планинама. Што се више удаљавају, то 
се јасније виде њихови обриси и величина. Такав је случај и с личношћу и 
делом професора Божидара Божа Петровића, који је за живота себи подигао 
најтрајнији споменик, који ће се убудуће славити као једна од наших веома 
значајних националних тековина.

Бреда и Петар Влаховић


