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Монографија Два века Буковичке бање има за циљ да читаоцу пружи основне информације о 
историји Буковичке бање, тесној повезаности развоја бање са развојем оближње варошице, 
која се најпре звала Врбица, а касније Аранђеловац, и о могућностима развоја едукативног и 
излетничког туризма у ближој околини бање.
Монографија је резултат вишегодишњег истраживачког рада аутора. Највећи део информација 
о историји бање, од њеног настанка па до завршетка Првог светског рата, потиче из архивске 
грађе Архива Србијe у Београду и Архива Шумадије у Крагујевцу, савремене дневне штампе 
(Српске новине и Додатак Српским новинама, Вечерње новости, Политика) и стручних часо-
писа (Српски архив за целокупно лекарство и Народно здравље), мемоарске грађе, путописа, 
али и научних студија хемичара, геолога, хидролога (М. Пећинара, С. Михолића, Т. М. Лека 
и др.). За уступљену грађу из фонда Краљевске банске управе Дунавске бановине, насталу у 
времену између Првог и Другог светског рата, која се чува у Архиву Војводинe, аутор дугује 
захвалност г. Драгану Тодоровићу, директору хотела Извор у Аранђеловцу. Поред грађе, аутор 
је у току истраживања користио дневну штампу (Политика, Правда), студије и резултате до 
којих су дошли истраживачи других научних области. За историју последњег периода развоја 
Буковичке бање, периода који је наступио након завршетка Другог светског рата, коришћене су 
дневне новине и периодична штампа, монографске публикације везане за историју Аранђелов-
ца (у оквиру којих је историја Буковичке бање обрађена мање или више детаљно), извештаји са 
научних скупова, сећања старих Аранђеловчана...
Део посвећен медицинским индикацијама Буковичке бање, које је установио Институт за фи-
зикалну медицину и рехабилитацију СРС Завода за интерне болести „Др Владимир Годић’’ – 
Београд, преузет је из публикације Буковичка бања Аранђеловац, неки аспекти развоја туриз-
ма до 2002. године, објављене 1991. године у Аранђеловцу.
Приликом излагања сазнања из историје Буковичке бање аутор се придржавао хронолошког 
метода. Уз мноштво илустративног материјала и без задржавања на анализи појединих догађаја, 
настојао је да историју Буковичке бање учини доступном ширем кругу читалаца.

Зорица Петровић,
Виши кустос историчар Народног музеја у Аранђеловцу 

Увод
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Легенда о kњажевом вранцу

„Задесио се једном приликом књаз Милош са својим слугом подно Букуље. Како јесен беше лепа 
и родна, одлучи да неколико дана проведе у околним селима и види како народ живи. Дође 
тако и у Буковик па кад хтеде јашући да пређе преко неке баровите ливаде, вранац му се 
заглиби у пиштолину. Коњ упре целом снагом да се из блата ишчупа, ал` не могаде. Све што 
више запињаше, све дубље ногама у глибовиту земљу потањаше. Књазу беше криво на коња 
што живобару није заобиш`о и намисли да га убије. Једва га слуга умоли да врати потргнуту 
кубуру за појас. 

Сутрадан слуга подрани да види шта се преко ноћи са коњем збило и, за сваки случај, поне-
се пуне бисаге зоби. Затекне вранца где стоји у блату и сербез пијуцка воду која је под њим 
подвирала. Наредних дана, док се кнез увелике частио и гостио, слуга настави свако јутро и 
вече да храну доноси. Петог јутра коњ се из баруштине изглиби и чим слугу примети, поче по 
ливади да се ђилиса и њишти.

Завиланџи слуга вранца и јашећи отера у шталу. Порани га још неки дан и опази да никако 
неће да пије воду коју му је даво. Досети се те му донесе воду из живобаре у коју се био загли-
био. Коњ са ње главу није дизо, наискап је пио.

Дође сад слуга књазу Милошу и потанко исприча шта је све са коњем чинио.

Пиштолина лековита, пиштолина лековита, гласно рече књаз и нареди да се на месту где се 
коњ заглибио ископа ко нека стублина. У народу се брзо прочу за њену лековитос и почеше на 
њу да пристижу болесници од сваких болести.

Много доцније ту је сазидата Буковичка бања.’’

Пауновић Драгутин, Цоглава, легенде из Јасенице, 
Београд 1996.

Милош Обреновић, књаз Србије 
Слободан Кајтез (по Анастасу Јовановићу), 1994.  

(Музеј рудничко-таковског краја)
Milos Obrenovic, the Duke of Serbia 

Slobodan Kajtez (acc. to Anastas Jovanović), 1994  
(The Museum of the Rudnik-Takovo Region)



Територија на којој је 30-их година XIX века почела да се формира Буковичка бања 
имала је све потребне природне предуслове да баш овде настане једна од најлеп-

ших и најпосећенијих бања у Србији. Омеђена Орашачким брдом на североистоку, 
Букуљом (696 м) и Венчацeм (657 м) на југу и Рисовачким брдом на истоку, данас 
удаљена од Београда 76 км, а некада 12 км од железничке станице у Међулужју, са ни-
зијским климатом и примесама блажег планинског поднебља, богата шумом и мине-
ралном водом, Буковичка бања је на себе скренула пажњу најпре болесника и туриста, 
а потом и државе, која је током XIX и почетком XX века у њу уложила много више 
него и у једну другу бању у Србији.

Први разлог који је утицао да баш овде настане бања био је обиље минералне воде. 
Извори минералне воде простиру се на територији од села Бање, преко Врбице, Даро-
саве, Прогореоца па све до села Рудоваца, али и као стона и као лековита вода најпо-
знатија је постала кисела вода из села Буковика, недалеко од варошице Врбице. 

Други важан моменат за развој бање била је клима. Смештену у средишњем делу Шу-
мадије, у североисточном подножју планине Букуље, на надморској висини од око 
250-270 м, Буковичку бању карактерише регионални тип климата средњег дела Шу-
мадије са специфичним варијететом субалпске климе. На основу вишегодишњег ос-
матрања (1931-1960) може се рећи да овде влада умерена, и по човечији организам 
погодна клима – зиме су релативно хладне, јесени топлије од пролећа, а лета умере-
но топла. Са средњом годишњом температуром од 10,6°С и средњом јулском темпе-
ратуром од 21,3°С, са минералном водом, умереним ваздушним струјама и побрђем 
Аранђеловачке котлине, богатом шумом (која истовремено штити рејон од јаких ве-
трова, умањујe нагле промене времена и чини да ваздух буде богат озоном), овај крај 
је имао све природне предуслове за развој бањског туризма. 

Минерална вода 

Буковичка минерална вода је вадозног порекла као и 
већина таквих вода у Србији. Она настаје у раседима 
планина Букуље, Венчаца и Вагана, понирањем 
површинских вода које се при том загревају. 
Пролазећи кроз седиментне стене, површинске 
воде растварају соли креча и магнезијума, а потом, 
под притиском нових придошлих вода, извиру 
на површину. Буковичку минералну воду, као и 
све остале вадозне воде, карактерише несталност 
хемијског састава, температуре и капацитета извора. 
Буковички расед пружа се од села Бање, преко 
приватних бунара у Аранђеловцу, Буковичке бање и 
Даросаве, све до села Рудоваца.

Географски положај и клима

фото / photo: DeKovach
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Данас је Буковичка бања призната туристичка дестинација. Туристичка понуда Аранђе-
ловца обухвата здравствени туризам, који се допуњује излетничким, конгресним и ловним 
туризмом. Велики значај за развој туризма у овом делу Шумадије имају и могућности за 
излетничке и едукативне посете. Близина културно-историјских знаменитости: Рисовачка 
пећина, Бакића двори на планини Венчацу, Марићевића јаруга у Орашцу, црква брвнара у 
Даросави, црква Светог Архангела Михаила у Брезовцу, руднички манастири као и Опле-
нац и Топола – пружају могућност едукативних посета, док уређене шетне стазе у парку 
Буковичке бање и оне које воде до врха планине Букуље (око 5 км), као и близина вештачког 
акумулационог језера богатог рибом (пастрмка, шаран, сом и клен), пружају велике могућ-
ности за развој рекреативног туризма.

Са оваквим туристичким потенцијалом Буковичка бања има све могућности да поново буде 
једна од најбоље уређених и најпосећенијих бања у Србији. 

фото / photo: Д. Боснић

фото / photo: В. Чоловић

фото / photo: DeKovach

11



фото / photo: Р. Арсенијевић



Питање проучавања историје Буковичке бање не може се раздвојити 
од истраживања историје најпре паланке Врбицe, а касније варошице 
Аранђеловца. Како су то приметили пре нешто више од једног века 
путописци Владимир Карић и Феликс Каниц, бања и варошица су се 
развијале истовремено. Насеље се најпре као паланка Врбица, а онда као 
варошица Аранђеловац, почело развијати дуж пута Крагујевац – Ваљево, у 
смеру ка Тополи, али је овај правац развоја врло брзо промењен, а варошица 
ће се формирати као друмско насеље, дуж једне дуге улице која се пружала у 
правцу бање.

Упоредним кораком
- бањa и град

I



По речима др Емериха Линденмајера, начелника Санитета од 1845. до 1859. године, први који је походио изворе минералне 
воде у Буковику, у нади да ће пронаћи лека својим бољкама, био је Доситеј Обрадовић, наш просветитељ и први министар 
просвете у устаничкој Србији, далеке 1811. године. 

За лековитост буковичке киселе воде знао је и наш лингвиста и реформатор српског језика, Вук Стефановић Караџић, који 
помиње два извора киселе воде у Србији – један „кисео код Асан-пашине паланке” и један „oпет кисео, у Буковику“.

Поход великог просветитеља 

Долазак првих бањских посетилаца и почетак развоја Буковичке бање временски се поклапа са Указом кнеза Милоша о 
ушоравању села у Србији половином 30-их година XIX века. Наиме, прву анализу минералне воде са буковичког извора 
извршио је др Линденмајер 1836, а већ наредне, 1837. године кнез Милош је издао Указ којим је требало да се ушоре села 
Орашац и Врбица у Јасеничком срезу. Тако је у време када су први гости организовано почели да посећују Буковичку 
бању, почело и формирање првог сокака будуће варошице Врбице.

„Ово место носи назив бање одприлике 57 година. Књаз Милош, кад је путовао 1835. год. брату Јеврему у 
Шабац, сврати овде у Буковик и обиђе киселу воду дознавши раније од неки странаца да је лековита. Том 
приликом књаз Милош нареди тадашњем начелнику Живојину Јоксимовићу да расчисти и загради место 
где је извор и да удари стублину на извору. Тај извор и данас носи назив Књаз Милошев извор. Од тада 
датира пијење воде и прва бањска сезона може се рећи, да је била 1838. године, кад је књаз Милош око 15 
дана био у овој бањи.’’

Др Иван Лазаревић,
,,О буковичкој киселој води”, Српски архив за целокупно лекарство, 1894. године

Печат великог књаза 

„На подножју планине наодећи се извор топрв је пре 4 љета боље познат, но опет су га нешто познавали 
околни сељани, јербо су овде и Руси већ копали, такођер га је и безсмртниј Доситеј поодио, али опет 
околни воду пили нису; сад пак тако је обшта постала, да готово другу и не пију’’.

Др Емерих Линденмајер,
,,Минерална вода у Буковику”, Додатак к Србским новинама, 1840. године
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Буковичка кисела вода више је користи донела Вр-
бици, селу из кога ће се развити најпре паланка, а 
потом и варошица, него Буковику у чијем се атару 
налазио извор. Временом бања и варошица ће по-
стати синоними, јер ће својом експанзијом варо-
шица интегрисати бању, а Кисела вода у Буковику 
ће се у другој половини XIX века називати Кисела 
вода у Аранђеловцу, Буковичка бања у Аранђе-
ловцу, Аранђеловачка бања, па чак и „Чувена бања 
Аранђеловац”.

Варошица се налазила на средокраћи окружних и 
среских путева, али то није био једини и пресудан 
моменат за развој будућег града. Аранђеловац је од 
1859. године био средиште среза, налазио се у бли-
зини Београда и, што је најзначајније, у непосред-
ној близини извора киселе воде. 

Језгро будуће паланке Врбице почело је да се фор-
мира 1837. године у подножју брда Рисоваче, а на 
ушћу потока Балабанца у Кубршницу дуж пута 
који је водио ка Тополи. Овакав правац развоја се 
убрзо променио када је бања у Буковику почела да 
привлачи све већи број посетилаца који су, у не-
достатку места у државном смештају, били при-
нуђени да користе и смештај у приватним кућама 
локалног становништва. 

У току лета 1838. године Буковик и Врбицу посе-
тио је кнез Милош и том приликом мештанима 
дозволио да подижу дућане за које неће плаћа-
ти аренду (закуп) у наредне три године. О овоме 
„Објавление” упућено је житељима села, али и вла-
стима да у правима „Врбичане не узнемиравају”. О 

брзом развоју насеља говори и чињеница да је већ 1840. године Врбица сврстана међу паланке уз образложење 
да у близини Киселе воде нема друге паланке где би се могли сместити посетиоци који су у све већем броју 
долазили у бању. Већ тада је у Врбици било отворено четрдесет, што дућана, што механа.

План Врбице, 1839. 
годинe, Архив Србије

Vrbica Map, 1839, 
the Archive of Serbia
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Светоандрејском скупштином, 1858. године, власт у земљи је враћена у 
руке кнеза Милоша и његовог сина Михаила. Кнез Милош је у Београд сти-
гао крајем јануара 1859. године, а затим кренуо у обилазак земље. За развој 
и града и бање од великог значаја била је посета кнеза Милоша овом крају 
у лето исте године. Том приликом он је овде провео три дана, од 8. до 11. 
августа 1859. године и обећао да ће у Врбици подићи нову цркву посвећену 
св. Архангелу Гаврилу и наредио да се Врбици промени име у Аранђеловац. 

Законом од 16. јуна 1866. године Аранђеловац је и званично сврстан у ва-
рошице.

Напоменуто је да је развој Буковичке бање подстицао и развој варошице 
Аранђеловац. Године 1887. „ова се доста раширила и одужила дуж целог 
парка од југа на север”, а куће су подизали како мештани тако и Београђа-
ни, који су овде имали праве летњиковце. 

Локално становништво није имало само економску корист од бањских го-
стију. Како је седамдесетих и осамдесетих година XIX века бању у Буковику 
посећивао отмени, „управо јевропски свет и даме”, како је она била сте-
циште учених Срба, на првом месту учитеља, професора и књижевника, то 
је морало оставити трага и на културни ниво домаћег становништва.

 

Временом, Аранђеловац је постао привредни 
центар ове области. Од посебног значаја 
за варошицу била је изградња пруге уског 
колосека Младеновац – Аранђеловац, 1904. 
године. Развој индустрије и рударства, али још 
више бање Киселе воде подстакао је државу да 
Аранђеловац повеже железницом са другим 
градовима, а најпре са Београдом.

Посетиоци су до Аранђеловца возом могли да 
дођу само до Међулужја, које се налазило негде 
на пола пута Београд – Аранђеловац, док су за 
потребе даљег путовања користили запрегу 
или поштанска кола. Изградњом железнице 
била би превазиђена ова потешкоћа па се, 
с правом, очекивало да ће тиме бити знатно 
увећан број посетилаца, што је значило и 
повећање прихода које би држава могла имати 
од Буковичке бање. Радови на трасирању и 

Стиже Ћира!

Панорама 
Аранђеловца, почетак 

XX века
A Panoramic View of 

Arandjelovac, the early 
20th century

Железничари с породицама, почетак XX века
Railroad workers with their families, the early 20th century 16



обележавању пруге започели 
су 1900. године. Пругу је 
требало свечано пустити у 
саобраћај у мају 1904. године, 
али је то одложено до јесени, 
када је она почела са радом 

само за теретни саобраћај. Пред почетак бањске сезоне 1905. године, честа тема новинских чланака било је и питање отварања 
ове железнице за путнички саобраћај. Најчешће су питали „зашто је железница несигурна”, зашто смо „ми код железнице 
принуђени да идемо колима”, зашто „код железнице путници и даље иду по блату”. Као одговор на објављивање оваквих „депеша” 
из Аранђеловца, уследило је и једно писмо о доласку министра грађевина са „елитом железничке дирекције” у Аранђеловац, и то – 
возом! Касно обавештени о овој посети Аранђеловчани су за сат времена уредили град и спремили две прангије, „вечите трабанте 
нашег народног весеља”, како би свечано дочекали ову делегацију. Уместо у 10, тачно у 13 часова „иде трамвај ал` не као хала. Сви 
шефови са старим момком, запели из петних жила па гурају ли, гурају железнички трамвај”. Тако је ово министарско путовање 
уместо два, трајало 5 сати – „мало спорије него пешке”. Три дана касније, Аранђеловчани су правили излет до Младеновца, поново 
возом, али је железница у путничком саобраћају званично почела да се користи 6. јуна 1905. године. Предвиђено је да први путници 
на овој прузи буду железничари који ће у бању путовати на излет. 

Још у пролеће 1904. године започело је трасирање, а крајем 1908. године и изградња друге пруге, на релацији Аранђеловац - Лајковац, 
чиме би Аранђеловац био повезан са пругом Београд – Ниш. Ова пруга је пуштена у саобраћај 3. јула 1910. године.

Железничка станица 1904. године
Railroad Station, 1904
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Уздизање Буковичке бање осећало се и у културно-просветним приликама Аранђеловца у другој 
половини XIX и почетком XX века. У Аранђеловцу је од 1869. године постојало Читалиште (које 
су могли да користе и бањски гости), 1870. Аранђеловац је добио пошту, а наредне године и теле-
граф. Први телеграм из ове поште упућен је 16. јула 1870, а адресиран је на Намесништво кнеза 
Милана М. Обреновића IV: „Аранђеловац и Јасеница крагујевачка, доби телеграфску и поштан-
ску станицу, да олакша саобраћај, дружење са светом. Што смо желели и молили, то смо данас 
срећно добили...”
Да Аранђеловац није заостајао за друштвено-економским збивањима у већим местима Србије 
говори и чињеница да су у њему постојала и бројна друштва као што су: Певачко друштво трго-
вачке омладине (а Трговачко друштво је имало и своју читаоницу 1897. године), Женско друштво, 
Друштво аранђеловачко за удају и женидбу, Пододбор организaције Црвеног крста, Прво аранђе-
ловачко доживотно и посмртно друштво, а од 1900. до 1910. године постојало је и Друштво за 
улепшавање Буковичке бање. 

Град је био подељен на Горњу и 
Доњу варош. Доња варош је део где 
се почела формирати варошица 
Врбица, а Горња варош се развила 
око парка Буковичке бање. Граница 
ова два дела града налазила се негде 
код Жућиног паркића. У Горњој 
вароши није било много занатских 
радњи. Елитна радња је била 
опанчарска радња Љубичића, која 
се налазила негде повише половине 
данашње главне улице, а биле су и 
радње абаџије Обрена Јанковића 
(друга кућа изнад Зелене јабуке) и 
абаџије Ристића (дуго је ту била 
књижара „Нолит”, на углу где се 
из главне улице скреће ка Дому 
здравља). Остало су биле трговине, а 
све куће су биле украшене цвећем.
Доњи део града је био занатлијски 
део и имао је много кафана. Било је 
много ковача, поткивача...
Није се често ишло у Горњи део 
града. Ишло се најчешће недељом, 
а кад се пође, морало је лепо да се 
обуче, да се не брука Доњи део града.

сећање Емилије Вујић,
професора у пензији

Пошту и телеграф „срећно смо добили“ 

Да ли зато што бројне аранђеловачке сушаре нису могле да приме све количине шљива и што је 
почетком 90-их година њихов род био толико богат да је много ракије претекло, или то што је 
1900. године варошица имала 1883 становника и тридесет три, што хотела, што гостионицa и ме-
ханa, али тих је година у Аранђеловцу основано једно незванично друштво – Бекриско друштво. 
Постојало је још и Лажовско друштво, Друштво папучара и многа друга, слична, а Аранђеловчани 
су се утркивали ко ће се убројати међу истакнутије чланове. Ипак, најбројније чланство имало 
је Бекриско друштво, основано 90-их година XIX века, које „само што нема потврђене штатуте и 
није озваничено”. Оно је имало своје чланство и управу, а сваки члан је ревносно извршавао своје 
обавезе. Да би неко од чланова ушао у управу друштва морао је да испуњава одређене услове: да 
се никада не трезни, да га жена тера из кафане, да при бегу пред њом „две кречане прескочи и на 
плоту се заустави”... За овакву ревност добијао је друштвену захвалницу – „медаљу од роткве”. 
Са две овакве захвалнице могао је рачунати на место у управи друштва, а ако поред њих добије и 
„литар расола’’, могао се лако наћи и у председништву.
За разлику од трговаца, абаџија, опанчара, аранђеловачка омладина је за дружење користила како 
школске балове тако и оне балове који су организовани сваког четвртка и недеље у великом са-
лону Старог здања. У току лета ова омладина се искупљала испред Старог здања играјући коло и 
забављајући се уз циганску музику и шарене лампионе, док су девојачке пратиље, мајке, стрине и 
тетке, будним оком пратиле понашање својих миљеница.

Умеће живљења или медаља од роткве

Рејон бање око 1910. године
The Spa Area, about 1910
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Пошту и телеграф „срећно смо добили“ 
Висок културни ниво варошана, који су Аранђеловчани достигли за релативно кратко време, у многоме је зависио од структу-
ре бањских посетилаца. За разлику од неких других бања, Буковичка бања је била пријемчива пре свега за просветне раднике 
(учитеље и професоре), чиновнике, војна лица, па чак и индустријалце, дакле за средње и више слојеве српског друштва. Сем 
тога, налазећи се надомак Београда, Бања је постала омиљено излетиште Београђана и место где су се они могли склонити и опу-
стити од градског живота и пословних обавеза. 
Сусрет са градском културом одражавао се на 
локално становништво које је настојало, ако 
не да достигне, а оно бар да се приближи ни-
воу и менталитету својих гостију. И идеје које 
су са запада Европе долазиле у Београд овде су 
биле брзо прихватане. Увиђајући потребу град-
ског живља за одмором у овој средини, држава 
је настојала да му својим улагањима обезбеди 
што бољи комфор и услугу који се неће разли-
ковати много од услова које су својим посетио-
цима нудиле многе европске бање. 

Подстицање развоја бањског туризма и бал-
неологије уопште праћени су и државним 
улагањима у градску инфраструктуру – из-
грађени су модернији путеви, пруга уског ко-
лосека, а блатњаве друмове и сокаке замениле 
су макадамске улице. Ова модернизација са 
собом је донела и савремена превозна сред-
ства, па су и возови, путничка и поштанска 
кола заменили запрегу која се користила у 
време настанка бање. 

Тако су се Буковичка бања и паланка Врбица, а 
касније варошица Аранђеловац, упоредо развијале узајамно се допуњујући. Бања је омогућила веће улагање државе у градску 
инфраструктуру, бањски гости су утицали на културни и образовни ниво, али и економски просперитет локалног станов-
ништва. Са друге стране бањски гости су се могли сместити и у приватним кућама, снабдети се потребним намирницама, по-
слати поздраве и хитан телеграм, или једноставно пронаћи начин како да употпуне своје слободно време – у Читаоници или у 
некој од многобројних аранђеловачких кафана.

Западни ветрови 

Главна улица око 
1910. године
The Main Street 
about 1910
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На месту где се половином треће деценије XIX века почела развијати Буковичка бања некада су се налазили само чаири, 
пиштољине и забарен терен где се доводила стока на испашу. Локални сељани нису користили ову воду за пиће, мада је од њих 
др Линденмајер сазнао да су на изворима „нека” копања и испитивања вршили раније Руси. Тек са доласком др Линденмајера из 
Чакова у Србију и Буковик, и првом анализом квалитета минералне воде са овог извора 1836. године, најпре локално, а потом и 
становништво шире околине Буковика, почиње да схвата њен значај. Исте године када је извршио квалитативну анализу воде, 
Линденмајер је довео и прве посетиоце бање, болеснике из шабачке болнице, а онда почињу да пристижу и болесници из Уба, 
Ваљева, Крагујeвца, Београда...

Заслуге доктора Линденмајера

Парк на почетку 
XX века 

The Park in the 
early 20th century
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Први и највећи проблем са којим су се путници у Србији уопште сретали, па и први 
посетиоци бање, били су лоши друмови, који су често изгледали као да су тек про-
крчени. У време прве владе кнеза Милоша Обреновића држава је уложила доста на-
пора да се путеви, који су на почетку века више личили „на стазе”, оспособе за са-
обраћај. То се ипак односило на главне путне правце, док се друмови мање важности 
нису много променили у односу на прву деценију XIX века.
Почетком XIX века путници из Београда су до села Врбице и Буковика могли стићи 
путем којим је Јоаким Вујић допутовао 1827. године – преко Мисаче и Орашца. Када 
је 1839. године кнегиња Љубица одлучила да дође у Буковичку бању, Министарство 
унутрашњих дела обавештено је „да је пут Београдски одавде к Сопоту и оданде к 
буковичкој Киселој води на више места покварен” и да се мора поправити не само 
због кнегињиног путовања, већ и „што треба да је тај пут свагда оправљен”. С обзи-
ром на стање пута, али и на превозна средства, путовање од Београда до Буковичке 
бање тада је трајало пуних тринаест сати. 
Нешто мање времена је трајало путовање од Крагујевца до Буковичке бање - 9 сати, 
а пут је водио преко Страгара, Шаторње и превоја Букуље и Венчаца. Преко овог 
превоја прешао је и чувени историчар, Константин Јиречек, долазећи у Аранђеловац 
и Буковичку бању крајем XIX века.
Ништа мањи проблем од друмова нису била превозна средства. И овде су, као уо-
сталом у целој Србији тога времена, за превоз дуго коришћена волујска кола и коњи. 
Посетиоци су до Киселе воде долазили углавном својим колима, која су им служила 
и за смештај за време боравка у бањи.

Искушење путовања 

Ови први посетиоци нису имали обезбеђен смештај. Помиње се да је у то време у близини самог извора постојала једна механа 
(подигнута 1838. године) што свакако није задовољавало потребе за смештајем свих оних који су на овим изворима настојали да 
поврате своје изгубљено здравље. Тако је сваки посетилац морао сам да се сналази за смештај правећи вењке и колибе од папрати, 
сена или луба, па, како је то и судија Сретен Л. Поповић приметио, у случају јаче кише „није било разлике седео на киши или у 
тим колебама”. Посетиоци су ноћи проводили у својим волујским колима (они имућнији који су их имали), користили неки вењак 
који су посетиоци пре њих оставили или, једноставно, под ведрим небом. Наравно, овакав смештај није био право решење, јер би 
у случају промене времена сви посетиоци морали да прекину лечење и напусте бању. 

А у бањи колиба и заира...

Насловна страна књиге др Линденмајера 
Front Cover of Dr. Lindenmayor’s book
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Тако је, када је боравила на Киселој води 1839. године са својом ћерком Пер-
ком, кнегиња Љубица у бању стигла са прекривачима, посуђем, намирница-
ма, али и чадорима позајмљеним од београдског паше. Много година касније, 
будући члан Касационог суда, г. Сретен Л. Поповић, који је тада био у кне-
гињиној пратњи, присећао се свог боравка на Киселој води: „Тих година кад 
је ко долазио ради лечења на Киселу воду, понео би са собом сву кућу, то јест 
кућевне ствари, на шта ће сести и лећи, и у шта ће готовити, јер онда није 
било ни једне механе, у којој би могао човек честито да руча, осим овнујског 
печеног меса”. Али, г. Поповић је и много година касније памтио мирис црних 
лепиња замешених са киселом водом које је тада пробао у Буковику.
Први покушај да се реши овај велики проблем начињен је тек 1846. године. 
Залагањем др Линденмајера овде је подигнуто једно државно здање, од меког 
материјала, које је имало шест соба, кухињу и „ћилерче” (оставу), али је то 
било недовољно у односу на „толики свет, који је сваке године више и више 
на ту лековиту воду наваљивао!”
Како за смештај, народ се исто тако морао сналазити и за исхрану. Посетиоци 
су са собом доносили намирнице, али и посуђе које им је било потребно за 
спремање хране. А јело се шта се имало, најчешће оно што се понело од куће. 
С обзиром да су први бањски посетиоци били из ближе околине, дешавало 
се да су им укућани свакодневно доносили храну. Некада су посетиоци заиру 
куповали и од околних становника, Буковичана, који су у близини извора 
продавали своје пољопривредне производе – најчешће купус, док се на при-
мер јаја, масло или пилетина нису могли купити ни у Врбици ни у Буковику. 

Све своје собом носим

Касније се у јединој механи на Киселој води пекао хлеб, а на менију је било 
искључиво овчије печено месо, сир, млеко, кајмак, масна и јако зачињена јела. 
Неке намирнице могле су се купити и у дућану чувеног устаника Сараманде 
који се налазио у непосредној близини бање.

„И онда је доста света већ посећивало букович-
ку Киселу воду ради лечења, без да је био какав 
лекар да преписује порције, колико ће ко и како 
пити, (пило се од јутра до мрака, и јело се шта 
се имало, и што се могло добити: овчевине, сира, 
млека, кајмака, масних и папрено зготовљених 
јела, а пило се уз јело вина каквих је у околини 
и код механџија било). Само је врло мали избор 
био шта да се зготови, јер осим овчјег меса, које 
је редовно један једини механџија клао, никак-
вог другог меса ни зелени или варива није било. 
Онда сељаци, као при богу и данас, нису ни за 
своју домаћу потребу никакву зелен, једино ку-
пус, који ће тек о Митрову дне приспети, сеја-
ли. Шта више није се могло добити простићеш 
ме ни јаја, масла ни пилића. Кад би ко отишао у 
село Врбицу или Буковик и потражио по кућама 
да купи јаја или пиле, сељаци би се, нарочито 
сељанке, чудили какво је то земан-време-дошло 
и какви људи настали који траже да купе јаја и 
да једу пилиће? „Бог с тобом човече,’’ рекла би по 
која сељанка, „ко је још чуо и видео да се продају 
љуске – јаја – и да се једу петлићи док не запе-
вају – прокукуречу.”

Сретен Л. Поповић, ,,Путничка писма са Буко-
вичке Киселе воде”, 

Србске новине, 1887. године

ЗЕМАН ВРЕМЕ ДОШЛО 
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Прве бањске посетиоце пратила је још једна незгода – недостатак лекарског надзора. Уместо лекара, народ се у то време за помоћ 
обраћао видарима, хећимима, бајалицама и гатарама. Неки од њих су били и врло цењени људи као што су самоуки лекари: Сава 
Јовановић, Гојко Марковић, а посебно хећим Тома Костић. И пред одлазак у бању народ се опет обраћао њима за савет, али је 
много чешће користио искуства својих пријатеља и познаника који су раније боравили у датој бањи.
Здравство је у Србији, током прве половине XIX века, било на изузетно ниском нивоу. Прве болнице у Србији отворене су након 
доношења Хатишерифа 1830. године, када је Србија стекла аутономију. Овом питању кнез Милош је посветио посебну пажњу: 
отварају се нове болнице, апотеке, карантини и састанци на граници и, што је врло важно, довођени су образовани, дипломи-
рани лекари из иностранства, најчешће из Аустро-Угарске. 

Први кораци ка балнеологији

Извор Књаз 
Милош 
1906. године 
The Duke Miloš 
Spring, 1906
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Пошто је 1836. године извршио прву квалитативну анализу минералне воде из Буковика, др Емерих Линденмајер је путем днев-
них новина дао нека основна упутства за коришћење ове лековите воде. То је најпре учинио у Магазину за художество, књижев-
ност и моду, 1839, а потом и у Додатку к србским новинама, 1840. године. 

1) Болесник да дође на ову воду у пролеће, када се време 
благопријатно и постојано бити види, т.ј. при концу месеца 
Маја, или у почетку Јунија.

2) Болесник треба да дође снабдевен с нуждним потребама, као 
спаваћим аљинама и пр.

3) Да не пије воду без мере, јербо може лако велику главобољу, 
слабљив лаксир или страшно бљување добити. – Тако исто не 
треба у свако време дана пити; зато

а) болесник првиј дан да почне 6 чаша од поо сатљика пити, и 
свакиј дан с две чаше да умложава, докле главобољу или друге 
неповољности не добије. Пошто пак главобољу добије, да се 
на меру прошлог дана поврати; можно је, да ће његов стомак 
подзније и више поднети моћи.

б) ову меру да пије после сунчаног рођаја за два саата, и ако је 
могућно наштесрца.

в) треба при ведром дану употребљивати, при мутном пак, или 
да не пије, или ако пије, да пије мање.

г) измеђ овог пијења, треба болесник, да је у движенију, колико му 
год силе његове соответствовале буду.

д) осим ове опредељене мере, најбоље је, да болесник слатку воду, 
уместо пића употребљава

4) Болесник не треба да свашто једе и пије, тј. да се чува од 
дебела и тврда јела; као: сира, свињског меса, пасуља и пр. 
Исто тако да не пије каве и ракије, вино, који је на њега 
навикнут, може помало с водом помешано употребити.

5) Болесник колико је могућно од назебе да се чува, и никад 
напољу да не спава.

6) Ако после умереног употребљења ове воде главобоља 
успосљедује, то нека мање пије; ако се бљување показује, то 
да пије млаку сладку воду, коим начином изчистиће се јоште 
боље; а ако се јак лаксир покаже, то нека мање пије, или један 
дан са свим пити изостави.

7) За време употребљивања ове воде, не треба никакови други 
љекова узимати.

8) Болесник да не чека, да ће за један дан совршено оздравити, 
јербо полако само могу и најјача љекарства старе и 
забајаћене болести излечити. – Но ако болесник после точног 
употребљавања ове воде за 20 дана ни најмање ползе познао не 
буде, то нека остави засад, можно је, да ће на годину код исте 
воде бољиј успех имати, или да посети другу воду, на којој 
своје изгубљено здравље с Божјом помоћу повратити може.

9) Ако болесник осећа, да му је од ове воде фајда, то нека једнако 
продужује, док се све слабости своје не опрости; и после тога 
добро ће бити, ако је јошт неколико дана употребљава.

10) Пре поласка на неколико дана нуждно ће бити, да болесник 
све по мање пије, и да у једанпут не пресече.

11) Такођер од ползе је, кад болесник и пред вече пије, но само 
полак од своје јутрошње мере.

12) Срећно оздрављениј да се јошт дуго од противна јела и пића, 
а такођер и од назеба чува, да се не би његова пређашња 
болест повратила.

„Фајда“ од воде



По Наставленију за окружне лекаре или физикусе, из 1839. године, надзор над бањама припадао је лекару у чијем се окружју дата 
бања налазила, међутим то није било довољно. Тек од 50-их година на Киселој води морао је да борави и један лекар у време бањске 
сезоне који би лечио и саветовао посетиоце. Тако је почетком 60-тих, на Киселој води као физикус боравио др Љубомир Ради-
војевић, а када је он поднео оставку (из здравствених разлога), на његово место је дошао др Младен Јанковић, до тада окружни 
физикус из Јагодине. По његовом одласку, у Буковичкој бањи су, као бањски лекари, боравили војни лекар Сава Петровић, доктори 
Карло Хибаум (као срески лекар), Леонардо Лонткијевић, Иван Лазаревић, Васа Димитријевић и Радисав Радојковић. 
Захваљујући боравку кнегиње Љубице на Киселој води је 1839. године по први пут уређен извор минералне воде – постављена 
је стублина. Била је то примитивна каптажа извора уз помоћ издубљеног дрвета које је служило као резервоар за сакупљање 
воде, а постојала је и једна преливна цев са које се минерална вода могла користити за пиће. Рекаптажа овог најстаријег извора у 
Буковичкој бањи вршена је већ након две године, а 1847. године, апотекар Павле Илић извршио је нову анализу минералне воде 
у државној апотеци у Београду.

Бањски лекари

Извор Књаз 
Милош, почетак 
XX века 
The Duke Miloš 
Spring, the early  
20th century
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Заинтересованост за Киселу воду временом је расла, па је растао и број посетилаца. Гости, 
који су долазили у све већем броју, а нису имали обезбеђен ни смештај, ни храну, а ни 
лекарски надзор, подстакли су и државу да обрати пажњу на Буковик и започне инвестирање 
у балнеонасеобинску изградњу. Када је 1846. године држава подигла прву гостионицу од меког 
материјала, издала ју је под закуп, а закупац је био обавезан да у гостионици држи разна јела и 
пића, док је собе издавао по цени коју му је одредила држава – 2 гроша чаршијска дневно. 

Почев од 1836. године, када је извршена прва анализа квалитета воде са извора у Буковику, 
до половине 50-их година XIX века, дакле за непуне две деценије, Буковичка бања је почела 
да добија контуре једног уређеног бањског лечилишта: поред услова које јој је дала природа 
(минералне воде, чистог ваздуха, погодне климе, мира и пријатног амбијента), уз државну 
помоћ уређени су извори и њихова околина, подигнут је први објекат за смештај посетилаца. 
Све већи број људи који су овде долазили у потрази за леком иницирао је даља улагања у 
унапређивање бање, а захваљујући све већем броју учених лекара који су били обавезни да у 
време сезоне бораве у бањама, па и на Киселој води, што је допринело већој примени савремених 
балнеолошких метода, актуелних у многим еминентним европским бањама тога доба.

Подизање бање

II



Током прве половине XIX века, залагањем др Лин-
денмајера скренута је пажња на Буковичку бању, 
најпре болесника, а потом и државе. Све већи број 
посетилаца подстакао је државу да на Киселој води 
обезбеди најпре нужан смештај, како толики свет 
ноћи више не би проводио под ведрим небом. Тако 
је одређена комисија која је имала задатак да ис-
пита могућности проширења постојећег објекта, 
али и да испита могућност изналажења нових из-
вора минералне воде. Комисија је почела са радом 
1847. године, и на околном терену пронашла више 
извора. Већи део извора је затрпан, а остављен је 
само онај који се налазио северозападно од Ста-
рог извора, на месту које др Линденмајер помиње 
као пиштољине. Овде је приликом истраживања 
био ископан један базен који су посетиоци поче-
ли да користе као купатило много пре него што 
је уређен. Све до тада су бањски посетиоци, који 
су своје лечење желели да употпуне и купањем у 
минералној води, морали да пешаче нешто више 
од сат времена како би дошли до села Бање, где је 
вода направила природне базене у којима се, изло-
жена сунчевим зрацима, загревала и до 25°С . 
До почетка бањске сезоне, 1851. године, овај ба-
зен је попатошен дрвеним талпама по којима је и 
добио назив Талпара. Базен је био подељен на два 
дела, тако да су га у исто време могли користити и 
мушкарци и жене. 

До 1847. године у власништву државе налазио се само извор минералне 
воде са уским појасом земљишта около и стазама којима се могло прићи 
извору. На тој државној земљи налазио се и објекат који је требало 
проширити. Комисија је имала ту срећу да су баш у то време власници 
околне земље продавали своје парцеле, па је тада држава откупила од 
седамнаест власника готово читаву територију данашњег парка. Ова 
куповина, у ствари, омогућила је даљи развој бање – истраживања, 
изградње, али је захтевала и хортикултурно решење овог простора. 
Како су се око извора налазиле углавном ливаде, и како се посетиоци 
бање нису имали где склонити од жаркога сунца док су испијали своју 
терапију – чашу киселе воде, најпотребније је било пошумљавање, али 
и уређење пешачких стаза. Први план за уређење парка Буковичке 
бање, 1849. године, начинили су др Линденмајер и окружни начелник, 
као и план за подизање још једног, нешто већег објекта, у којем би 

Склониште од жарког сунцаПотрага за новим 
изворима

Купатило Талпара између 1920. и 1930. године 
The Talpara Bathroom between 1920 and 1930
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се могли сместити бањски посетиоци. 
План је предвиђао и просецање стаза 
и пошумљавање, али како то није било 
довољно, 1856. године начињен је нов план 
по којем је парк Буковичке бање добио 
своје прво право хортикултурно решење. 
Том приликом у парку је засађено највише 
младица липе које се лако примају, док је 
око парка посађена жива ограда. 
План др Линденмајера о подизању једног 
објекта од чврстог материјала изостао је, 
јер су средства за изградњу искоришћена 
за откуп земљишта. Тако је до 1859. 
године, када је варошица Врбица добила 
нов назив – Аранђеловац, а Кисела 
вода из Буковика постала познатија 
као Буковичка бања у Аранђеловцу, 
ипак подигнута једна „шупа” за смештај 
посетилаца начињена од дрвета, али и 
први објекат од тврдог материјала. Био 
је то један ар (штала) у који су се могли 
сместити гостински коњи.
У време откупа земљишта, извршена је још 
једна, детаљна анализа минералне воде. 
Њу је извршио државни апотекар Павле 
Илић, 1847. године. Након ових, нешто 
детаљнијих анализа, др Линденмајер дао 
је нова, али не много другачија упутства 
за коришћење киселе воде. 

План уређења парка, 1856. 
године, Архив Србије 

The Park Arrangement Plan, 
1856, Archive of Serbia
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Крај 50-их година XIX века донео је промене у држави, али и Буко-
вичкој бањи и варошици Врбици. Вративши се на власт и стигавши 
у земљу кнез Милош Обреновић је, путујући кроз Србију, посетио и 
Врбицу и Буковик. По повратку у Београд издао је Указ, којим се има 
променити име варошице Врбице у Аранђеловац. Од тада бања Кисела 
вода у Буковику постаје познатија као Буковичка бања у Аранђеловцу, 
Аранђеловачка бања, па чак и „Чувена бања Аранђеловац”.
Од половине XIX века Буковичка бања више није била место које су 
посећивали искључиво они којима је било потребно лечење. Знатно 
бржи темпо живота у варошима, али и мода која је у Србију долазила 
из Западне Европе, подстицали су градски живаљ да слободно време 
проводи у природи, далеко од гужве и свакодневних обавеза. 

Када је 1865. године кнез Михаило Обреновић посетио Буковичку 
бању, овде је затекао много света који је ноћи још увек проводио под 
ведрим небом. Увиђајући да ова бања има све предиспозиције да поста-
не једна од водећих бања у Србији и да ће моћи да се уздигне на ранг 
многих престижних европских бања, кнез Михаило се заложио да др-
жава обезбеди средства за њено уређење. Исте године, још док је кнез 
боравио у Буковику, у бањи је отворен још један извор минералне воде 
који се користио за пиће (касније назван Књаз Михаило), али и прво 
топло купатило - Ђулара.
Извор Књаз Михаило налазио се на половини пута од Старог извора 
Књаз Милош ка хладном купатилу Талпара. Локално становништво, 
односно сељани, више су ценили воду захваћену на овом него на изво-
ру Књаз Милош. Чекајући са тестијама у дугим редовима они су ства-
рали гужву, па су бањски гости, који су минералну воду користили као 
терапијско средство, радије одлазили на Стари извор. 

Бања ,,европејског” ранга

Кнез Mихаилова визија

Кнез Михаило Обреновић
Анастас Стојановић, око 1865.

(Музеј рудничко-таковског краја) 
Duke Mihailo Obrenović,

Anastas Stojanović, about 1865 
(The Museum of the Rudnik-Takovo Region)
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Купатило Ђулара се налазило јужно од извора Књаз Михаило. Вода за пуњење дрвених када дуго се извлачила ручно из јед-
ног великог бунара, а загревала се ужареном ђулади по чему је купатило и добило назив. Ђулад су загревана у ватри, а потом 
спуштана у каде са водом. Посетиоци су веровали да овако ужарена ђулад побољшавају квалитет воде и лечење чине далеко 
ефикаснијим. Овакав став према купатилу Ђулари задржали су и петнаест година касније када је у бањи подигнуто прво савре-
мено парно купатило.
Исте године, по наређењу кнеза Михаила, у Буковичкој бањи подигнуто је и једанаест колиба покривених сеном, које су биле 
тренутно решење за смештај бањских гостију.
Ова посета кнеза Михаила имала је велики значај за Буковичку бању, јер је у наредном периоду држава обезбедила средства и за 
много веће изградње на Киселој води – за Парно купатило и први хотел који су посетиоци првобитно називали Велики конак, 
а касније Старо здање.

Вера у ватрену ђулад 

Старо здање, почетак 
XX века 
The “Old Edifice” Hotel, 
the early 20th century
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Хотел Старо здање грађен је у периоду од 1868. до 1872. године по пројекту државног архитекте Косте Шрепловића. Изграђено 
је у северном делу парка, поред пута који је водио ка Ваљеву. Зграда Великог конака изграђена је у чисто романтичарском стилу, 
а имала је три дела – наглашен средњи блок утврђен бочним крилима. Централни део има спрат више него бочна крила, јер се 
у овом делу налазила велика сала за забаве, која је са галеријом за музику заузимала и други и трећи спрат. На првом спрату, 
испод сале за забаве, налазила се трпезарија са пространом и прелепом терасом са гвозденом оградом. Тераса је била урађена 
од пешчара из села Пајсијевића, а степенице од зеленкастог букуљског камена. Главна фасада је, као и ова тераса, окренута ка 
Букуљи, главном шеталишту и изворима минералне воде. У време када је подигнуто, Старо здање је било један од највећих 
објеката у унутрашњости Србије. 
Историјски извори кажу да се пред почетак радова на изградњи Старог здања имала „на уму и друга цељ - војничка - па је тако 
направљена да у потребно време може послужити и за војне цељи...” Тако је и било – у мирна времена у Старом здању су одседали 
гости жељни одмора и мира, али у ратно доба мењала се структура станара – нови станари били су најчешће војници и рањеници 
који су у Буковичку бању долазили на опоравак. У ратна времена овде је била смештена резервна болница. 
На жалост, ни кнез Михаило, као иницијатор изградње, нити Коста Шрепловић, као пројектант овог објекта, нису доживели завр-
шетак свих радова – кнез је убијен на Кошутњаку у време почетних радова на изградњи, а Коста Шрепловић је погинуо приликом 
надгледања завршних радова на фасади Старог здања.

Дух романтизма Великог конака
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Згоде и незгоде Парног купатила 

У време док су трајали радови на изградњи Старог здања, почели су радови на подизању првог парног купатила у Буковичкој 
бањи. Купатило је грађено у источном делу парка, недалеко од извора Књаз Милош. Посетиоци су могли да га користе од 1. јула 
1875, када је завршена и монтажа „машинерије” за загревање минералне воде купљена у Бечу претходне године. Купатило се 
снабдевало минералном водом са извора Књаз Милош. 

Зграда Парног купатила је била четврта-
стог облика, а отворени, квадратни базен 
са хладном водом дужине 7,5 м и дубине 
1,5 м налазио се у средишњем делу објек-
та. Око овог базена налазиле су се: про-
сторија са хладним тушевима, одељење 
за пару и масажу, ходници, чекаонице, 
кабине за пресвлачење, просторије са ка-
дама, али је било и празних соба у које је 
тек требало сместити каде за топлу воду. 
Поред када, инвентар купатила чинили су 
велики и мали столови, столице, чивилу-
ци, огледала... 

Од самог почетка рада, ово „Ново”, „Доње”, 
„Парно” купатило или „Илиџа”, како су га 
све називали посетиоци, пратили су про-
блеми и незгоде. „Машинерија” инстали-
рана на Парном купатилу се често квари-
ла, а вода, које свакако није било довољно, 
сама је отицала из базена. Недостатак ми-
нералне намиривао се додавањем обичне 

воде, што је био један од разлога да посетиоци више цене купатило Ђулара, у којем је била чисто минерална вода.

Са изградњом Старог здања и Парног купатила, половином 70-их година XIX века, Буковичка бања је била у рангу водећих ев-
ропских бања. Поред овог модерно уређеног купатила и још модерније опремљеног хотела, бања је имала и једно топло и једно 
хладно купатило, два минерална извора са којих се вода користила за пиће, Стари конак за смештај „обичног” света, уређен 
парк са стазама и алејама дрвећа, са цветним рунделама... 

Парно 
купатило, 

почетак XX 
века

The Steam Bath, 
the early  

20th century 
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Отворени базен Парног купатила, почетак XX века
The Outdoor Swimming-pool of the Steam Bath, the early 20th century
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„Европејском” изгледу Буковичке бање доприноси-
ли су и сами посетиоци. За западноевропски свет, 
Оријент је почињао оног момента када се пређу 
Сава и Дунав. Извесни Французи, које С. Л. По-
повић помиње, били су пријатно изненађени када 
су посетили Киселу воду и „угледали тако отмени 
управо јевропски свет и даме, како немчају и фран-
цузју”. Др Владан Ђорђевић је 1880. године био 
ништа мање изненађен када је у Буковичкој бањи 
сусрео једну отмену београдску породицу, која је 
живела у луксузном, салонском стану, али је при-
стала да за чак 5 дуката месечне кирије борави у 
једној штали у Аранђеловцу само због тога да би се 
по повратку у Београд могла похвалити да је свој 
одмор провела на Киселој води.

Захваљујући великим улагањима државе, бања се 
брзо развијала и својим садржајима привлачила 
посетиоце. А посетиоци Буковичке бање префе-
рирали су смештај у државним објектима, првен-
ствено у Старом здању. Како се овде тешко могло 
пронаћи слободно место, гости су били принуђе-
ни да користе и приватан смештај у Аранђеловцу, 
па се крајем века у бањи или варошици није могла 
наћи ,,најскромнија слободна соба”. Да судија Сре-
тен Поповић, на пример, није имао у Аранђелов-
цу неке рођаке код којих је могао одсести, генерал 
Ђура Хорватовић не би имао где да преноћи, чак ни 
у „једном амурлуку или ћилеру гостионичара Луго-
мерског”, у јулу 1887. године, јер је у том моменту то 
био једини слободан квартир на Киселој води.

Потрага за слободним „квартиром“ 

Шеталиште са Кур-салоном, Народна библиотека Србије
The Promenade with the “Kur-salon”, the National Library of Serbia
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Бања је напредовала захваљујући честим посетама владарске династије. Кнез Михаило је радо и 
често боравио у Буковичкој бањи, а у време разлаза са кнегињом Јулијом носио се мишљу и да се 
овде пресели. A краљица Наталија Обреновић је 1887. године, пре него што је напустила земљу, 
дане проводила у Буковику. Аранђеловачка деца су по цео дан трчала по парку посматрајући 
краљицу док игра крокет (игра коју су у Србији често погрешно називали крикет) и дивила се 
њеној лепоти. 

Занимљиво је да су се у то време почеле градити прве приватне виле које су служиле како за бо-
равак њихових власника у бањи, тако и за издавање соба другим бањским посетиоцима. Највећи 
број власника тих вила живео је у Београду. Многим посетиоцима бање крајем XIX и почетком 
XX века Аранђеловац је постао место боравка. Тако су се, готово у исто време, овде доселили 
Ђорђе и Никола Крахтис, трговци из Београда, велики аранђеловачки добротвор Благоје Јовано-
вић са својом породицом, као и др Радојковић који се доселио из Сокобање, а овде је поседовао 
две куће у близини среске канцеларије.
У Бањи су радо гостовала и разна друштва, спортска, певачка, позоришна. Тако је и гимнастичко 
друштво „Душан Силни”, 1894. године, правило излет на Букуљу, па је искористило прилику и да 
одржи јавни час гимнастике. Десетак година касније, за Аранђеловчане и бањске госте, приређен 
је музички концерт краљеве гарде под управом капелника г. Станислава Биничког.
Било је то време, како је то приметио и др Владан Ђорђевић, начелник Санитетског одељења при Ми-
нистарству унутрашњих дела, када је Кисела вода код Аранђеловца била најпосећенија бања у Србији. 

„Долазак лепе краљице у наше 
место био је и сам по себи 
велики за све, па и за нас децу...
Остајали смо по цео дан и без 
јела и без одмора јурећи по парку 
да је видимо и да јој се дивимо... 
У удаљеном делу парка је било 
игралиште за крикет где је она 
по неколико сати дневно играла 
ударајући кугле да прођу кроз мале, 
од гвоздене шипке направљене 
капије’’

Наталија Матић Зрнић,
 Наталија, дневнички записи 

Наталије Матић Зрнић 1880-1956

Сусрет с омиљеном краљицом

Вила Думовић
Dumovic Villa

Вила Здравље, колекција Милана Стефановића
Zdravlje Villa, Milan Stefanovic’s collection

Краљица Наталија Обреновић 
Непознати аутор 
(Музеј рудничко-таковског краја) 
Queen Natalija Obrenović
Unknown author 
(The Museum of the Rudnik-Takovo Region)
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Вила Караџић око 1950. године
Karadzic Villa about 1950

38



Фијакер Чедомира Шишмановића који је превозио бањске госте од желеничке станице до хотела Старо здање више од 20 година
The carriage of Čedomir Šišmanović, who had been driving the Spa’s guests from the Railway Station to the “Old Edifice” Hotel for over 20 years.  
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Мада су посетиоци радије одседали у државним 
хотелима Великом конаку (који је касније назван 
Старо здање) и Новом здању, капацитети ових 
објеката били су недовољни, тако да је већи део 
гостију морао да се задовољи приватним смеш-
тајем. Године 1900. и 1901. на располагању им је 
било шест приватних хотела – Мајдан, Париз, 
Шумадија, Србија, Српски краљ и Таково, а у ва-
рошици је постојало и двадесет седам механа и 
кафана. Хотел Таково, власника Милутина Три-
фуновића из Буковика, подигнут је 1901. године 
и по квалитету услуга и чистоће налазио се од-
мах после Великог конака. Хотел Париз, који је 
држао Живко Тешић имао је највише соба, око 
педесет, а поред хотела Тешић је имао и кафану 
прве класе са дванаест и још два објекта са укуп-
но двадесет пет соба. 

Крајем XIX и почетком XX века у Аранђеловцу је 
било двадесет осам домаћина који су поседовали 
деведесет добрих соба у којима се могло смести-
ти 130 кревета. Собе су се могле изнајмити са и 
без пансиона, али и са и без намештаја. Тако је код 
Маце Ж. Тешић, 1902. године, могао да се користи 
пансион, а у понуди су се налазили и добри стано-
ви (апартмани), и то двадесет пет соба са намеш-
тајем и педесет „само са простим креветима”.

ПРИВАТНИ КВАРТИРИ НА 
КИСЕЛОЈ ВОДИ

Споменик кнезу Михаилу Обреновићу, почетак XX века, Народна библиотека Србије
TMonument to Duke Mihailo Obrenović, the early 20th century, the National Library of Serbia

Породица Јеврема Грујића, из колекције Лазара Шећеровића
Jevrem Grujić’s family, from Lazar Šećerović’s collection



Тренд напретка Буковичка бања је задржала 
и током прве деценије XX века. Већ 1901. го-
дине завршена је рестаурација једног објекта 
који се налазио на источној страни парка, а 
који је сада отворен као хотел и примио своје 
прве госте. Овај хотел, назван Ново здање, а 
касније познатији као хотел Војводина имао 
је велики ресторан и 28 соба намењених из-
давању бањским гостима. Било је то друго 
по реду велико здање у Буковичкој бањи. 
Од отварања овог хотела, Велики конак или, 
дотадашње, Ново здање, смештено у парку 
Буковичке бање, добија свој данашњи назив 
– Старо здањe. 

Неколико година касније извршене су пре-
правке и на Старом здању. Велика хотелска 
тераса на којој су се дивили погледу исто-
ричар Константин Јиречек, путописац Вла-
димир Карић, књижевник Лаза Комарчић, г. 
Анатол Некљудов, секретар руског послан-
ства у Београду 1894. године, и са које је Фе-
ликс Каниц посматрао робијаше са „словом 
»Р« на гуњевима” како уређују парк, 1907. го-
дине променила је свој изглед. Тада су степе-
нице избачене ван терасе, сводови презида-
ни, те је тераса постала већа, а конак је добио 
сасвим нови изглед.

Ново и Старо здање
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„Железничка пруга узаног колосека, која је још прошле године пуштена у са-
обраћај, као да је нарочито удешена, да путницима покаже свеколику лепо-
ту предела, кроз које она пролази, идући од Младеновца па до Аранђеловца. 
Готово на сваком другом километру путнику се отвара нова панорама, пуна 
дражи и природне лепоте; а Букуља пред њим непрестано мења своје место: 
час је лево, а час десно, а понекад му дође чак за леђа, по мери, како је же-
лезничка пруга проведена, обилазећи дубока удоља и стрмене окосине, преко 
којих је ваљало усецати железничку пругу.’’

Дегиљ, Под Букуљом

Развој града текао је упоредо са развојем бање. Државна улагања у бању од-
разила су се првенствено на пораст броја бањских гостију, што је, са друге 
стране, имало вишеструк утицај и на локално становништво: културни, еко-
номски и демографски. О међусобном утицају развоја града и бање говори 
и чињеница да је Аранђеловац 1863. године имао 574, а почетком XX века, 
односно 1900. године, 2005 становника (који су се углавном бавили занати-
ма). Током друге половине XIX века Аранђеловац је био средиште среза и 
привредни центар овога краја. Схватајући да није довољно уређивати само 
бању и да без инвестирања у градску инфраструктуру ни бања не може даље 
напредовати, држава је почетком XX века почела да улаже и у уређење града. 
Најпре је дуж главне улице постављен макадам, а онда је пажња посвећена и 
питању отварања пруге уског колосека којом би, преко Младеновца, Аранђе-
ловац и бања били повезани са Београдом. Изградња пруге уског колосека 
(1904) и пуштање у саобраћај првог путничког воза (1905), популарно назва-
ног „Ћира”, на релацији Аранђеловац – Младеновац, отворило је и могућност 
увођења шетних возова. Ови, шетни возови полазили су из Београда рано 
ујутро, а излетнике враћали својим домовима у касним поподневним сатима. 
А било је то време када је у Буковичкој бањи и Аранђеловцу боравило више 
гостију него што је град имао становника!

Планска урбанизација



Крaјeм XIX и пoчeткoм XX вeкa живoт у вeћим грaдoвимa Србијe се изменио у односу на 
ранији период, постао је некако бржи, бурнији. Грaдскoм стaнoвништву јe било све по-
требније дa се склони нeгдe у прирoду, дaлeкo oд oбaвeзa и грaдскe врeвe. Виши слoјeви 
бeoгрaдскoг друштвa слoбoднo врeмe су најчешће прoвoдили нa Тoпчидeру, Кијeву или 
нa Aвaли. Врeмeнoм oдмoр пoстaјe нaвикa, a пoтoм и нeизбeжнa пoтрeбa, вид мoдe, пa и 
друштвeнe oбaвeзe. Пoд eврoпским утицaјимa нaшe грaдскo стaнoвништвo на одмор од-
лази и даље од периферије града. Минeрaлнa вoдa Књaз Милoш, пријaтaн и тих aмбијeнт 
кoји сe нaлaзи у нeпoсрeднoј oкoлини извoрa, привлaчнo су дeлoвaли нa породичне, али 
и пoслoвнe људe из вeћих грaдoвa, a у првoм рeду из Бeoгрaдa. 
У првим годинама када се Буковичка бања тек почела развијати, путници су дo Кисeлe 
вoдe дoлaзили свoјим кoлимa (запрегом), нaтoвaрeни свим пoтрeбним ствaримa зa 
бoрaвaк у бaњи, укључујући и корита за прање веша, шпoрeтe, судове. Крaјeм XIX вeкa 
ситуaцијa сe знaтнo прoмeнилa. Шпорете и судове заменили су кофери натоварени, за 
бању посебно припреманим, вечерњим тоалетама и хаљинама за матине, купаћим ко-
стимима „који су били читава гардероба”, баде мантилима и специјално за бању ши-
веним оделима. Дo бaњe сe мoглo дoћи и дaљe пoјeдинaчнo, aли и oргaнизoвaнo – дo 
Млaдeнoвцa вoзoм, a пoтoм пoштaнским кoлимa дo Aрaнђeлoвцa. Питaњe прeвoзa 
путникa дo Кисeлe вoдe кoнaчнo јe рeшeнo изгрaдњoм жeлeзничкe пругe Млaдeнoвац 
- Aрaнђeлoвaц 1904. и њeним oтвaрaњeм зa путнички сaoбрaћaј 1905. гoдинe. Вожња по-
пуларним „Ћиром” трајала је више од два сата. 
Тaдa су у Бeoгрaду вeћ пoстoјaли тзв. ,,шeтни вoзoви“ – вoзoви нaмeњeни прeвoзу пут-
никa дo пoпулaрних излeтиштa. Букoвичкa бaњa јe дeлoвaлa изузeтнo aтрaктивнo зa oт-
мeнији бeoгрaдски свeт кoји сe крeтao и дaљe oд грaдскe пeрифeријe, пa су влaсти 1906. 
гoдинe увeлe пoсeбнe шeтнe вoзoвe и дo Aрaнђeлoвцa. Пoрeд рeдoвних пoлaзaкa, увeдe-
ни су и рaни јутaрњи пoлaсци из Бeoгрaдa, oднoснo вeчeрњи из Aрaнђeлoвцa, чимe јe 
брoј пoсетилaцa Букoвичкe бaњe нaглo пoрaстao. Без обзира што је путовање од Београ-
да до бање трајало чак четири сата, у вoзу сe тeшкo мoглo нaћи слoбoднo мeстo. Кaкo јe 
изглeдao пут oд Бeoгрaдa дo Aрaнђeлoвцa шeтним вoзoм нaјбoљe илуструјe члaнaк из 
днeвнe штaмпe: „Дo Млaдeнoвцa свe лeпo и крaснo: идe сe пoлaгaнo, aли сигурнo. Aли 
oд Млaдeнoвцa дo Aрaнђeлoвцa дa вaс бoг сaчувa! Нeдeљa, пунo путникa....Oни кoји су 
угрaбили мeстo тe сeли, нaјгoрe су прoшли, јeр прeкo њих сeли су други, a нa oвe нeки 
трeћи: сeдeли смo тaкo јeдaн другoм прeкo глaвe, стaјaли нa стeпeницaмa, стaјaли чaк и и 
у oдeљeњу зa пртљaг, кoји јe нaрaвнo сaв oстaвљeн у Млaдeнoвцу.’’

ШЕТНИ ВОЗ ЗА БУКОВИЧКУ БАЊУ



Након ових успеха Конзорција је уложила свој капитал у рекаптажу извора 
како би експлоатацију минералне воде учинила ефикаснијом. Тако је подиг-
нут павиљон који је изграђен по пројекту архитекте Бранка Таназевића. Ра-
дови на изградњи завршени су пре краја августа 1908. године. Прављен у духу 
сецесије, павиљон Књаз Милош, како је назван, има три дела. У централном 
делу се налазио извор, док је десни, јужни део био отворен и коришћен као 
посластичарница, а северни део се користио за бутелирање минералне воде. 
Занимљиво је да је павиљон Књаз Милош био једна од првих грађевина 
у Србији, изграђена од армираног бетона. Бетонирањем око самог извора 
појачан је његов капацитет за 50 литара на сат, а квалитет воде при том није 
промењен. 
До 1910. године минерална вода Књаз Милош потиснула је из продавница 
готово све увозне минералне воде.

Буковичку киселу воду нису 
поредили само са нашим 

минералним водама. 
Др Иван Лазаревић, бањски лекар 
у Аранђеловцу, ставља је у исти 
ранг са чешком гисхиблершком 

водом (Ото-извором), 
др Леко са крондорфском, док је 

Каниц пореди са водом 
Селтерс и Ројч.

Павиљон Књаз Милош

У Буковичку бању је улагала и Аранђеловачка конзорција која је као заку-
пац права на експлоатацију минералне воде свој капитал уложила у рекап-
тажу извора, те је на месту старог извора подигнут један објекат – павиљон 
Књаз Милош. Наиме, минералну воду народ је односио својим кућама и 
раније, али је од 1880. године држава давала концесије на експлоатацију 
минералне воде. Наредних двадесет година ово право имали су појединци, 
а 1900. године први пут је припало једном друштву – удружењу грађана, 
Аранђеловачкој конзорцији. Захваљујући раду овог друштва воде Књаз 
Милош и Књаз Михаило добиле су 1904-1905. године свој препознатљив 
знак – прве вињете које су се лепиле на флаше минералне воде дистрибу-
иране широм Србије. Већ наредне, 1906. године, кисела вода била је пред-
стављена на сајму у Бриселу, а 1907. године и на великој Балканској излож-
би у Лондону, на којима је добила престижне награде (Grand Prix).

Концесија и експлоатација воде
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Поред свега тога, 1908. године је поново покренуто питање давања под закуп права на експлоатацију минералне воде. Као мо-
гући закупци јављали су се Окружна скупштина крагујевачка, Општина aранђеловачка, и Срез јасенички, а испред Конзорције 
то право поново су тражили др Васа Димитријевић и Коста Костантиновић, трговац из Аранђеловца. Инвестиције Конзорције 
у изградњу и рекаптажу, као и награде које је минерална вода стекла на великим светским изложбама у време када је она имала 
право експлоатације, биле су сасвим довољан разлог да право експлоатације задржи управо ово друштво. Право на експлоата-
цију минералне воде у Буковичкој бањи Аранђеловачка конзорција је задржала све до краја 20-их година XX века.

Павиљон Књаз 
Милош, почетак 
XX века, Народна 
библиотека Србије
The Duke Miloš 
Pavilion, the early 
20th century, the 
National Library of 
Serbia
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Мост преко Кубршнице око 1910. године
Kubršnica Bridge, about 1910
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Хотел Ново здање око 1910. године
The “New Edifice” Hotel, about 1910
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Језеро на Киселој води
The Lake on Mineral Water



Дан у бањи

Букoвичкa бaњa јe бaњa у кoју јe држaвa тoкoм XIX вeкa 
нaјвишe инвестирала. Зaхвaљујући тим улaгaњимa држaвe, 
прирoдним блaгoдeтимa и квaлитeту минeрaлнe вoдe Књaз 
Милoш, бaњa Кисeлa вoдa пoстaлa јe јeднa oд нaјпoсeћeнијих 
бaњa у Србији. 

Дo 1880. гoдинe oвдe су пoстoјaлa тoплa и хлaднa купaтилa, 
вeштo урeђeни извoри пијаће вoдe, Вeлики конак зa смeштaј 
пoсeтилaцa, oдлични рeстoрaни и, нaрaвнo, вeлики и лeпo 
урeђeн пaрк. У бaњи јe пoстoјao јeдaн рeд кoји прaвилa бaњe 
нису прoписaлa: знaлo сe кaд сe устaјe, кaдa сe идe нa купaњe, 
пијe вoдa, дoручкујe и шeтa. Слoбoднo врeмe пoсeтиоци су 
прoвoдили у шeтњи, oдмaрaјући сe или игрaјући кaртe. Aли, 
тo нијe билo дoвoљнo дa би сe испунилo све слoбoднo врeмe 
кoјe јe пoсeтиoцимa билo нa рaспoлaгaњу. Увиђaјући тo, 
нaдлeжнa министaрствa и бaњски пeрсoнaл нaстoјaли су дa 
дaн пoсeтиoцимa испунe нa рaзнe нaчинe, кaкo би бoрaвaк 
у бaњи нa њих oстaвиo штo бoљи утисaк. Тaкo јe вeћ крaјeм 
80-их гoдинa XIX вeкa нeдaлeкo oд извoрa минeрaлнe вoдe 
Књaз Милoш пoстoјaлo игрaлиштe зa крокeт, oтвoрeнa јe ку-
глaнa, у цeнтрaлнoм дeлу пaркa јe изгрaђeнo вeштaчкo јeзeрo 
зa вoжњу чaмцимa, a Друштвo зa урeђeњe и унaпрeђeњe 
бaњe пoстaрaлo сe дa бaњски пaрк oкићeн цвeтним aлeјaмa, 
дрвoрeдимa и рибњaцимa, свoјим изглeдoм нe зaoстaјe зa 
пoзнaтим eврoпским пaркoвимa.

Крaјeм првe дeцeнијe XX вeкa вишe ни јeднa бaњa у Србији 
нијe мoглa дa сe пoрeди сa арaнђeлoвaчкoм Кисeлoм вoдoм. 
Јoш крaјeм XIX вeкa oвдe јe пoдигнут Кур-сaлoн, шeтa-
лиштe зa кишнo врeмe, кoји сe пружao дуж глaвнoг шeтa-
лиштa, стрeлиштe нa кoм сe пуцaлo из пушaкa глувaрa у ју-
гoзaпaднoм дeлу пaркa, дeчјe игрaлиштe, a плaнирaнo јe дa 
сe пoдигнe и музички пaвиљoн. Музикa јe зaбaвљaлa бaњскe 

гoстe јoш у врeмe кaдa јe oвдe 
бoрaвилa крaљицa Нaтaлијa, 
1887. гoдинe, a пoчeткoм XX вeкa 
oнa јe свирaлa и прe и пoслe пoд-
нe нa јeднoј зaрaвни у прoчeљу 
Глaвнoг шeтaлиштa.

И тo нијe свe: крaјeм XIX вeкa 
Крaљeвскo српскo пoзoриштe 
свaкoднeвнo јe у пaрку дaвaлo прeдстaвe кoјe су билe изузeт-
нo пoсeћeнe, a кaдa јe 1894. гoдинe гимнaстичкo друштвo 
„Душaн Силни’’ прaвилo излeт нa Букуљу, у зaрaвни пoрeд 
извoрa минeрaлнe вoдe „Књaз Милoш”, oдржaлo јe и јaвни 
чaс гимнaстикe. 

Тaкo су бaњски гoсти прoвoдили дaнe у Букoвичкoј бaњи. A 
увeчe, кaдa сунцe зaђe, кaдa сe вeчeрњим шeтним вoзoм сви 
„пaсaнти’’ врaтe свoјим дoмoвимa, дoлaзиo јe рeд нa oмлa-
дину: испрeд Стaрoг здaњa игрaлo сe кoлo и зaбaвљaлo сe уз 
шaрeнe лaмпиoнe и цигaнску музику дo дубoкo у нoћ. 

Балови одржавани у Сали кнежева у Старом здању били су не 
мање чувени него они који су одржавани на двору у Београ-
ду. Уз звуке музике, који су долазили са галеријског простора 
у Сали кнежева, даме и господа плесали су најмодерније ев-
ропске игре. На једном таквом балу и Лујза Крикнер, ћерка 
предузетника који је градио Парно купатило и унука Готфри-
да Шулца извођача радова на хотелу Старо здање, упознала је 
свога будућег супруга, војводу Живојина Мишића.

Ништа мање романтична није била вожња чамцима по ма-
лом језеру у парку. Са првим сумраком, када су се породични 
људи повлачили у своје хотелске собе, језеро је привлачило 
младе и, заљубљене.
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III

Просперитет Буковичке бање заустављен је почетком ратова на 
Балкану – Првим и Другим балканским (1912-1913), као и Првим 
светским ратом (1914-1918). Борба за опстанак државе спречила 
је било какве државне инвестиције у бањи, а ратна догађања нису 
дозвољавала народу да размишља о неким мање битним стварима 
као што је на пример одмор и одлазак у бању. Са почетком ратова 
у бањи је остао Спира Гавриловић, коморник, као једини станар 
бањских објеката, вишегодишњи закупац Здања. 

Ратно и међуратно
раздобље



У току Првог светског рата Старо здање је, као и раније, у време Српско – турских ра-
това (1875-1877), претворено у резервну болницу, најпре нашу, а потом окупаторску.

Тако су бањске госте у хотелима Старо и Ново здање заменили најпре наши, а потом 
непријатељски рањеници. По завршетку ратова Буковичка бања није била опустоше-
на, али како у периоду 1912-1918. године није било никаквих улагања у објекте, из-
воре, уређење парка, а нове станаре није занимало очување бање, она је изгледала 
запуштено и занемарено. Ипак, бања је и тада задржала своје место међу водећим 
српским бањама. Пропадање бањских објеката и бањског парка наставило се у првим 
послератним годинама, па је Кисела вода губила глас уређене бање и ексклузивног 
излетишта Београђана. 

Рањеници зараћених страна

Крф, 1916-1918. године 
Corfu, 1916-1918 

Кајмакчалан, 
1916. године

Kaimaktsalan, 
1916
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Најтежа ситуација је била са бањским купатилима. Последње репарације 
најстаријег купатила у Буковичкој бањи, купатила Талпара, биле су пре-
дузете почетком XX века. Бањски лекар је и тада имао мноштво примедби 
на извршене радове, али све до изградње новог Затвореног и Отвореног 
купатила Талпара је наставила да функционише као хладно купатило, које 
је више служило да се у њему расхладе „обични” гости, него као бањско 
купатило намењено лечењу оних који су у Буковичку бању дошли лечења 
ради. Гостима је на располагању било и Парно купатило, у којем се нала-
зио велики хладан базен, одељење са тушевима, одељење за пару и маса-
жу. Око отвореног базена налазиле су се просторије са кадама (којих је 
некада било 17, а 1922. године само 8). Вишедеценијска државна улагања 
у објекат давала су само палијативне резултате. Изградњом новог ком-
плекса бањских купатила престала је потреба за овим, старим купатилом 
које више и није одговарало захтевима савремене балнеологије. Парно 
купатило је порушено, а на његовом месту је подигнут објекат који се 
користио за експлоатацију минералне воде Књаз Милош.

И, док су купатила Талпара и Парно купатило ипак наставила да раде то-
ком међуратног периода, када је др Леко почетком 20-их година XX века 
посетио Буковичку бању, купатило Ђулара више није постојало. Крајем 
30-их година и овај извор је преуређен тако да се могао користити за за-
хватање воде за пиће. 

Српски војник, 
почетак XX века
A Serbian soldier, 

the early  
20th century

Павиљон Књаз 
Милош око 
1930. године
The Duke Miloš 
Pavilion,  
about 1930
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Минерални извор Победа око 1930. године
The Victory mineral water spring, about 1930
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У ова тешка послератна времена, осиромашену и ратом изнурену Србију пого-
диле су и природне катастрофе – два земљотреса. Најпре се 1922. године догодио 
велики Београдски земљотрес, чији је епицентар био у селу Венчанима недале-
ко од Аранђеловца и Буковичке бање, а потом и 1927. године велики Руднички 
земљотрес. Последица ових земљотреса у Буковичкој бањи била је појава новог 
извора, и то недалеко од извора Књаз Милош. Извор је каптиран и уређен, по-
дигнут је и објекат од тесаног гранита. Међутим, примећено је да је отварањем 
овог извора знатно смањен капацитет извора Књаз Милош, а сондирања врше-
на 1935. године нису дала задовољавајуће резултате. Смањење протока воде на 
извору Књаз Милош указивало је на повезаност ова два извора и немогућност 
истовременог експлоатисања. Закључивши да извор Победа не одговара ни ква-
литетом воде ни начином каптирања и да представља, у ствари, дивљи излаз ште-
тан по извор Књаз Милош, комисија која је испитивала извор донела је решење 
да се он затвори. Тако се 1939. године минерална вода за пиће у парку Буковичке 
бање могла користити са три извора: Књаз Милош, Књаз Михаило и Ђулара, док 
је извор Победа био затворен (посетиоци су воду са овог извора поново могли да 
користе тек по завршетку Другог светског рата).

У сваком злу има и неко добро

Доба нехата и немара

Према Уговору који је потписала са државом, као закупац експлоатације мине-
ралне воде, Аранђеловачка конзорција (у којој је међу истакнутијим члановима, 
био Илија Михајловић, народни посланик) била је у обавези да унапређује не само 
постројење за експлоатацију, већ и цео парк. Очигледно је да Конзорција у овом 
периоду није полагала на уређење бање нити улагала у унапређење експлоатације 
минералне воде, већ је била заинтересована само за продају, односно профит који 
је експлоатација воде омогућавала. Овакав немар за бању имао је сасвим логичну 
последицу - перманентно смањење броја посетилаца. Тек половином 20-их година 
почело се размишљати о томе како да се заустави даља деградација бање. 

„По подне се уживају само чари доброг варења, 
пред вече се неке новајлије возају по малецком 
језерцету, где се сваки час чамци преврћу и 
сентиментални љубавници слећу у муљ. Уве-
че се само, после свирке рога пријатно вечера 
у свежини шкрипа виолина и трасак цимба-
ла, и како је традиционална томбола укину-
та, публика одлази на представе сталног по-
зоришта или у биоскоп Старог здања, да се 
шета кроз џунгле и пејсаже Индије. Само ту 
још има електрике и живота, иначе свуда је 
пала дубока ноћ, по бањском рејону”.

Време, 1924. године

„Суботом и недељом, када обичнo долазе гојазне 
татице са ланцима преко трбуха, и деци носе 
чоколаду а супругама јавни супружнички пољу-
бац, железничка станица се претвара у прави 
вашар. Иоле блазиранији човек није у стању да 
поднесе те дирљиве сцене, већ се сјури безобзир-
це у хлад парка око „Старог здања’’ и чека да 
што пре засвира са купатила подне, па да се 
руча и после ручка разиђу парови под руку, сва-
ки у своју нумерисану ћелију.”

Време, 1924. године
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Прве кораке управа бање је предузела 1927. године када је започела рад на инфор-
мисању јавности, па су се у београдским листовима и илустрованим часописима 
појављивали огласи и чланци који су говорили о квалитету минералне воде, њеној 
лековитости, могућностима лечења... У истом циљу израђени су и послати, углав-
ном лекарима, проспекти са терапијским индикацијама Буковичке бање. Наредне 
године Обласни одбор је формирао делегацију која је у аудијенцији код краља изло-
жила, између осталог, и стање у каквом се Буковичка бања налази. Тек крајем 20-их 
и почетком 30-их година XX века Буковичкој бањи се посвећује више пажње. Тада 
су се и Аранђеловац и Буковичка бања нашли под управом Дунавске бановине која 
је имала слуха за природне лепоте и богатства овога краја. Захваљујући заинтере-
сованости управе Дунавске бановине започела су нова улагања у Буковичку бању, 
реновирање објеката, извора... Тек тада, Буковичка бања започиње свој нови живот.

Под окриљем Дунавске бановине
 
„Београдски ПЕН клуб је одабрао 
Аранђеловачку бању, не само да конгрес 
у тишини обави свој дневни ред, него 
и да гостима у исто време покаже 
један од најлепших кутова Шумадије. 
Конгрес је трајао два дана, који су у исто 
време били и дани пријатнога излета 
и празничнога одмора. Конгресисти су 
имали прилике да разгледају не само 
Кисељак, него и Букуљу, Венчац са 
његовим великим мраморним рудником 
и ванредно уређеном Венчачком 
виноградарском задругом, Тополу и 
Опленац.” 

Политика, 12. jуна 1930. године

Конгрес југословенских ПЕН клубова 
одржан је 8-9. јуна 1930. године у хотелу 
Старо здање у Буковичкој бањи. На конгресу 
је учествовало двадесет шест песника, 
есејиста и новелиста из Љубљане, Загреба 
и Београда. Међу њима су били Исидор 
Цанкар, Јосип Видмар и Станко Лебен 
из Љубљане, Драгутин Домјанић, Милан 
Беговић, Милан Ћурчин и Петровић Пеција 
из Загреба. Од наших чланова Пен клуба, 
поред Милана Грола, као председника клуба, 
у Аранђеловцу су боравили и Станислав 
Винавер, Исидора Секулић, Десанка 
Максимовић, Милош Црњански, Владета 
Поповић и др. На конгресу су донете неке 
важне одлуке о одласку на међународни 
конгрес који је требало да се одржи у 
Варшави, исте године. 

СУСРЕТ ЕМИНЕНТНИХ
КЊИЖЕВНИКА
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Уредбом о бањама из 1930. године у шумадијској области прописано је да се о Бу-
ковичкој бањи има старати Обласни одбор у чије је ингеренције спадало и капти-
рање извора и њихово осавремењавање. Одбор је био обавезан да пре почетка и 
након бањске сезоне прегледа објекте за становање, одређује управника бање коме 
ће бити потчињени сви остали чиновници и бањски службеници. Истом Уредбом 
прописане су и обавезе бањског лекара: да прегледа свако лице које дође у бању и 
писмено му пропише упут за купатило или за пијење минералне воде (при том за 
сиромашне бесплатно), да води болничку листу... У бањи су могли да раде и при-
ватни лекари који су, такође, били одговорни Обласном одбору. Обласна команда 
је у сарадњи са Министарством унутрашњих дела постављала и комесара бање који 
је обављао све послове из „полицајне” струке, као што су одржавање реда и јавне 
безбедности у бањи.

Успостављање реда и поретка 

У лето 1931. године Србију и Буковичку бању посетили су француски авија-
тичари, ратници Првог светског рата на челу са генералом Гојисом. Међу 
авијатичарима су били мајори Умек и Шебаљин, капетани Кост и Ара-
шар. Овако је Политика 28. јула 1931. године писала о њиховој посети Бу-
ковичкој бањи:

„Још при уласку у варош госте су дочекали срдачни поклици и одушевљена 
и раздрагана лица. Пошто им је једна мала девојчица у шумадијској народ–
ној ношњи и један мали соколац са китом пољског цвећа пожелео добро-
дошлицу поздравио их је на француском управник бање, потпуковник-ин-
валид г. Бора Милошевић, пожеливши француским авијатичарима да се у 
нашој земљи исто тако пријатно као код куће осећају, као што је то био 
случај са нашим ратницима за време светског рата, када им је Француска 
постала њихова друга отаџбина...’’

„...у парку пред Здањем скупило се много народа из околине Аранђеловца у 
живописној шумадијској ношњи, као и бањских гостију, који су сви хтели 
да виде изблиза те чувене авијатичаре, чије је име прославило Француску....” 

ПРОСЛАВЉЕНИ ФРАНЦУСКИ АВИЈАТИЧАРИ 
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Киоск са 
сувенирима, 

новинама, 
дечјим 

играчкама...
A Kiosk with 

souvenirs, 
newspapers, 

and children’s 
toys
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Павиљон Књаз Милош са музичком „Шкољком“
The Duke Miloš Pavilion, with the “Shell” music venue
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Као и раније, понашање мештана и гостију регулисано је законима, уредбама и наредбама, па је тако и 
једном наредбом комесара Буковичке бање из 1934. године одређено радно време ресторана, одржавање 
хигијене у вилама и локалима намењеним издавању соба бањским гостима, али и у објектима где се 
справљала и продавала храна. Истом наредбом било је забрањено и просјачење у бањи, а седма тачка 
ове наредбе је гласила: „Забрањујем сваку непристојност и неморално понашање у купатилима, како од 
стране гостију тако и од стране особља купатила. Забрањујем долазак и задржавање у оделу за купање 
пред и у ресторанима као и код извора киселе воде. Забрањено је певачицама, свирачицама и артист-
кињама да седе са гостима у локалу у коме су запослене”.

У Буковичкој бањи је 1932. 

године забрањено коцкање. 

Ипак, та забрана није 

спречила „окретање рулета”. 

Сматрајући да овај вид забаве 

не би требало забрањивати 

него га издати под закуп, 

бановински саветник Аћимовић 

је то образлагао чињеницом да 

би богати Београђани долазили 

у бању ради провода, чиме би 

се бањски приход још више 

увећао. Касније би се могле 

овде отворити и модерне 

коцкарнице „а ла Монте Карло”. 

НЕК’ СЕ РУЛЕТ ВРТИ 

Правила пристојности 

Отворено купатило, 1938. година
The Outdoor Bath, 1938
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Пре 1930. године завршен је још један врло важан посао: одређен је ужи и шири бањски рејон. Ужи бањски рејон захватао је 
површину нешто већу од територије парка Буковичке бање, док је шири рејон био већи. Занимљиво је, међутим, да је означен и 
заштитни рејон који се пружао од Вагана и Остењака, преко Жутог оглавка, Кљештевице и Орашачког брда до виса Рисоваче, 
па на запад до Капетанових станова и Кусеља, те натраг до Вагана. У границама овог, заштитног рејона нико није смео да отвара 
купатила са минералном водом, нити да експлоатише минералну воду без одобрења Комесара обласне самоуправе и Министар-
ства социјалне политике и народног здравља.
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Почев од 1931. године било је евидентно смањење ка-
пацитета извора Књаз Милош те је било неопходно 
предузети мере како би се овај процес зауставио и 
извор вратио у пређашње стање. Потреба за већим 
количинама минералне воде иницирала је нова ге-
олошка и хидротехнолошка истраживања 1933. и 
1934. године. Стари извори су тада рекаптирани, а 
новим сондажним испитивањем у рејону Букович-
ке бање отворен је још један, термални извор мине-
ралне воде, који се налазио на дубини од 130м, имао 
издашност 600 литара у минуту и минерализацију 
већу од осталих извора. Вода са овог извора је 1935. 
године спроведена цевима до парка како би се могла 
користити и за експлоатацију и у терапијске сврхе.

Приликом отварања овог извора, вода се на површи-
ни јавила у виду гејзира високог три метра. 

Прву квалитативну анализу воде са овог термалног 
извора извришо је др Станко Михолић 1936. године. 
Температура воде на самом извору била је 25,2°С, а 
анализа је потврдила да је вода јако слична са ми-
нералном водом са извора Књаз Милош. Овај, тер-
мални извор требало је да добије назив по краљу 
Александру I Карађорђевићу, али је ипак, све до да-
нашњих дана, остао познат као извор Топла вода.

Отварање и каптирање новог, термалног извора ус-
ловило је нову балнеонасеобинску изградњу у Буко-
вичкој бањи.

Извор Топла вода

Отварање термалног извора 1935. година
The opening of the thermal spring in 1935
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Пошто је 1936. године право на експлоатацију бање прешло у руке Штедио-
нице Дунавске бановине, Штедионица је заједно са бановинском управом од 
француске владе добила кредит који је инвестирала у изградњу новог, модер-
ног затвореног купатила, отвореног базена са минералном водом и модерно 
опремљеног хотела Шумадија. Читав овај комплекс подигнут је у западном 
делу парка Буковичке бање, недалеко од купатила Талпара. Радове на изградњи 
ових нових објеката у Буковичкој бањи извршило је грађевинско предузеће ин-
жењера Станојла Бадера из Београда до 1939. године, по плановима архитекте 
Министарства грађевина Гојка Тодића.

Новоподигнуто Затворено купатило одговарало је свим захтевима савремене 
балнеологије. Модерно опремљено, купатило је поседовало савремену инста-
лацију за догревање минералне воде, смештену у подрумским просторијама. 
Поред ове инсталације овде се налазила и вешерница, опет опремљена најсав-
ременијим апаратима. Занимљиво је да је пред почетак Другог светског рата у 
подрумским просторијама Затвореног купатила био смештен и погон за фла-
ширање минералне воде.

Справе за хидротерапију и електротерапију, као и ординације лекара, налазиле 
су се на првом нивоу. Овде су биле смештене просторије са кадама (укупно 24 
каде са топлом минералном водом) и један велики затворени базен. 

У инвентару Затвореног купатила налазили су се и теписи, тзв. кокос букле, 
дрвени подметачи поред када, столице дрвене и металне, хоклице, лежајеви за 
масажу са прекривачима, док су лекарске ординације биле опремљене парава-
нима са платном зелене боје, отоманом за одмарање, кварц и солукс лампама са 
свом пратећом опремом (заштитним наочарима за одрасле и за децу, и лабора-
торијским тајмером), али и специјалним светлосним купатилима (са 6, 12 и 24 
лампе) са посебним системима за хлађење срца и главе и дрвеном патент сто-
лицом за окретање у самом апарату. О савремено опремљеном купатилу сведо-
че и неке тривијалне ствари на које је, ипак, обраћена пажња: емајлиране пљу-
ваонице и пепељаре, огледала, бројни и разноврсни столови, клупе, столице...

Испред улаза у Затворено купатило подигнута је велика, покривена и аркадама 
украшена тераса, на којој је инсталирана и чесма са термалном минералном 
водом коју су бањски гости могли користити за пиће. 

Раздобље луксуза 
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Бањски гости око 1930. године
The Spa’s guests, about 1930
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Ништа мање луксузно није било опремљено ни Отворено ку-
патило. Сам базен био је поплочан керамичким плочицама 
плаве боје, а унаоколо је у објекту на спрат изграђено око сто 
кабина за пресвлачење, ресторан, просторије са тушевима... 
У склопу купатила налазиле су се прелепе, простране терасе, 
док су улаз красиле аркаде и локали у којима су биле радње 
фризера, козметичара, маникира, педикира... 

И сам базен је био луксузно опремљен. Тераса базена („пла-
жа”) намењена за сунчање посетилаца била је попатошена 
подом од дрвених гредица (подножника), а корисницима 
базена на располагању је било и двадесет дрвених кревета, 
исто толико лигeштула и дванаест сунцобрана са металним 
постољем. Ако се свему овоме дода и остали инвентар, као 
што су плетене столице и столови, стаклене пепељаре са ни-
клованим оквиром, поникловани штендери за кишобране и 
никловани чивилуци, те бројна огледала, закључује се да се 
приликом уређења купатила и бање уопште, водило рачуна 
да се амбијент учини што луксузнијим и примамљивијим за 
све бањске госте, а не само за оне које је у бању довела потре-
ба за лечењем. 

Отворено купатило је радило само у време бањске сезоне, а 
за купање се користила искључиво минерална вода са тер-
малног извора. Интересовање за ово купатило било је изу-
зетно велико, тако да ни за све заинтересоване није увек било 
места. По правилу, лекари и њихове породице имали су пра-
во бесплатног коришћења базена. Међутим, како би се мог-
ла наплатити пуна цена улазнице посетиоцима који су били 
спремни да плате 10 динара, 1939. године одлучено је да ле-
кари не могу користити своје право недељом и празницима. 

Плажа под аркадама 
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У Буковичкој бањи се свакога лета бирала најлепша девојка. То је био посебан догађај и девојке су се трудиле да 
на избору изгледају што је могуће боље. Међутим, избор најлепше девојке 1938. године много се разликовао од 
осталих.

Пред почетак избора знало се да ће лице најлепше девојке постати заштитни знак бање и да ће красити вињету 
минералне воде. То је био довољан разлог да се на Отвореном базену у парку Буковичке бање окупе све најлепше 
девојке из Аранђеловца. А било их је више него икад до тада!

На избору се појавила и Загорка Бакић (рођена Јевђевић), која је радила на благајни Отвореног купатила. Њена 
појава шокирала је многе. Мада је била лепа, Загорка није била тако млада, а до 1938. године проживела је много 
тога: удала се, родила троје деце, остала млада удовица и, што је можда Аранђеловчанима највише сметало, није 
била из Аранђеловца. Загорка је рођена у Крагујевцу, а тек после смрти супруга, судије Бакића, доселила се у 
Аранђеловац. Њен избор за лепотицу и заштитни знак киселе воде Аранђеловчани су тешко поднели. 

Њено лице се нашло на вињетама аранђеловачке киселе воде. Све до после Другог светског рата зелена флаша 
минералне воде Књаз Милош, са вињетом на којој се налази Загоркина фотографија, красила је излог београдске 
Касине. Флаша је из излога уклоњена 1946. године, а тада је и Загоркино лице престало да нам се осмехује са вињете.

УДОВИЦА - ЛЕПОТИЦА 



Када је 1939. године завршен, хотел је био један од нај-
модерније опремљених хотела у Југославији. Имао је два 
спрата, мансарду, сутерен и пространу терасу са западне 
стране. Главни улаз монументалног изгледа израђен је од 
гранитних степеница и украшен високим мермерним сту-
бовима. Хотел је располагао са 80 соба и неколико апарт-
мана. Свака соба имала је парно грејање, топлу и хладну 
воду, луксузне карнише са завесама и била опремљена 
луксузним намештајем. Гости су до својих соба могли да 
стигну користећи степенице или лифт који је такође био 
инсталиран у хотелу. У улазном делу хотела налазио се 
елегантан хол са степеницама прекривеним теписима и 
никлованим држачима, из ког се улазило у велики и мали 
салон за ручавање. У хотелу је постојала и билијарска 
сала и лепо уређена читаоница. Читаоница је имала фонд 
од преко 400 књига, ормаре за књиге, столове пресвучене 
чојом, посебне столове за читање штампе...

Да би се изашло у сусрет гостима који не могу или не желе 
да излазе из хотела, како би се, по савету лекара, окупали 
у неком од бањских купатила, у партеру хотела Шумадија 
биле су постављене четири каде са хипотермалном водом.

„Нови хотел који је, такође, саграђен потпуно је модеран 
и налази се код самог отвореног базена. Хотел ће имати 80 
соба и неколико апартмана, затим елегантан хол, велики и 
мали салон за ручавање. Хотел има изванредно лепу тера-
су, билијарску салу, читаоницу, а у партеру четири каде са 
хипотермалном водом за болеснике који не желе да излазе 
напоље. У свим собама уведена је топла и хладна вода, цен-
трално грејање и сав остали модеран конфор.’’

Политика, 1939. године

Понос Краљевине Jугославије

У оквиру балнеонасеобинске изградње 1936-1939. године 
поред купатила, подигнут је и хотел Шумадија. Пројек-
тант хотела и купатила, као и свих других објеката тада 
изграђених, био је Гојко Тодић, док је извођач радова на 
хотелу Шумадија био Ђура Борошић из Београда.

Хотел Шумадија, 1939. године
The Sumadija Hotel, 1939
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На капији виле Здравље, око 1935. године
At the gate of the “Health” Villa, about 1935
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Још почетком 30-их година XX века, тачније у време 
када су вршена геолошка испитивања и сондирања 
терена 1933-1934. године, управа Дунавске банови-
не започела је радове на комплетној рестаурацији 
хотела Старо здање који се налазио у јако лошем 
стању. Овом рестаурацијом, Старо здање је претр-
пело велике промене. Тада је Здање добило ново, 
широко отворено степениште према парку, а на су-
протној страни, до главне улице дограђен је читав 
један корпус којим је хотел добио квадратни облик 
са атријумом у централном делу. 

Доста пажње посвећено је уређењу ентеријера. По-
ред луксузног намештаја београдске фирме „Гође-
вац”, хотелске собе су биле украшене чипкастим за-
весама и драперијама које су се елегантно спуштале 
низ прозоре. Оне су имале и практичну примену – 
обезбеђивале су заклон од светлости, али су својим 
станарима пружале и потребну интимност. Зајед-
ничке просторије, холове, велику дворану, красила 
су шлифована огледала и уметничка дела немачког 
сликара Александра Кирхера (настала још 1897. го-
дине), док су се у Великој дворани налазили портре-
ти знаменитих Срба које је насликао наш сликар и 
иконописац Лукијан Бибић.

Сви ови радови на Старом здању завршени су по 
пројекту архитекте Ђорђа Табаковића пре почетка 
бањске сезоне 1939. године. 

Нови живот Старог здања

Панорама парка око 1930. године
A panoramic view of the Park, about 1930
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Шарена капија око 1930. године 
The Colorful Gate, about 1930



Употпуњавање садржаја

Упоредо са радовима на Старом здању бановинска управа је предузе-
ла и радове на врху Букуље где је 1933. године подигнут Планинарски 
дом. Изградњом овог објекта употпуњена је туристичка понуда бање, 
јер су организоване планинарске групе и бањски посетиоци који су 
одлазили у шетњу ка врху планине имали могућност да се у Дому 
одморе и окрепе.
Када су сви радови на изградњи и реконструкцији бањских објеката 
били завршени приступило се још једном изузетно важном послу – 
реконструкцији парковског простора. Парк Буковичке бање добио 
је тада хортикултурно решење по пројекту инжењера Александра 
Костића. По том плану парк је ограђен, а у непосредној близини хо-
тела Старо здање подигнута је камена ограда, украшена кованим гво-
жђем, и две колске капије, док се улазна капија за пешаке налазила 
до саме вароши. 
Испред хотела Старо здање налазила се пространа хотелска тераса 
од које се простирао плато уређен травњацима и једним водоскоком 
поред кога су постављена два велика камена стуба са мермерним ва-
зама за цвеће. 
У доњем делу парка терен је био дрениран, а на месту мочвара уређени 
су травњаци и рунделе са цвећем, док је са обе стране главне стазе за 
шетњу изграђен по један базен за рибњак са водоскоком. Остали дело-
ви парка испресецани су новим стазама које су ноћу биле осветљене 
електричним лампама. Стазе су биле посуте шљунком и песком, а пре-
ко три стотине клупа било је распоређено дуж шетних стаза.
На месту некада изузетно атрактивног језера са чамцима смештеног 
у централном делу парка Буковичке бање, 30-их година XX века на-
лазило се игралиште за тенис. 
Захваљујући оваквом уређењу, Буковичка бања је, после три де-
ценије стагнације, па чак и деградације, поново сврставана у ред 
наших елитних бања које су могле парирати многим чувеним ев-
ропским бањама. Дом на Букуљи, колекција Зорана Јосића 

The Old Mountaineers’ Inn on Bukulja, Zoran Josic’s collection

Колски улаз у парк 
A drive into the park
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Гости бање око 1938/39. године
The Spa’s guests, about 1938/39 
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КУД Абрашевић у парку, 1938. година
The “Abrašević” Folk Dance Ensemble in the Park, 1938
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Неке ствари се у Буковичкој бањи, 
ипак, нису промениле у односу на ра-
нија времена: госте је и даље преко 
дана забављао оркестар смештен неда-
леко од павиљона Књаз Милош, млађе 
даме шетале су стазама парка како би 
показале свој нови пар сандала док су 
се њихови мужеви картали са прија-
тељима и претресали најновије поли-
тичке догађаје, а оне времешне даме 
су све то посматрале скривене у сен-
ци крошњи липа присећајући се ста-
рих времена. Остале су исте и навике 
бањских гостију да рано устају и на-
ште срца попију чашу минералне воде 
на самом извору, а да се после ручка 
повуку у своје хотелске собе на попо-
дневни одмор.

У овако монденски уређеној бањи по-
сетиоци нису могли дуго да уживају. 
Већ пред почетак друге бањске сезоне 
у објекте у Буковичкој бањи уселили 
су се неки нови, неочекивани станари 
– окупаторски војници, најпре немач-
ки, а потом и бугарски. 

Мондени
у огледалу времена



Боравак окупаторске војске у Буковичкој бањи је оставио тешке 
последице. Мада сами објекти нису претрпели оштећења, сви су 
били опљачкани. Окупаторске јединице смештене у објектима у 
граду, из бањских хотела односиле су потребан намештај, али и 
предмете који им нису били неопходни (уметничка дела, разне 
делове инвентара, укупно 1280 књига из бањске библиотеке, ин-
вентар фризерског локала, шлифована огледала...). Већина тих 
предмета никада није пронађена, као на пример уметничка дела, 
уља на платну: „Пуковска слава”, „Мобилизација српске војске”, 
„Манастир”, или бројне уметничке фотографије агенције Путник. 
Тако су, по завршетку рата и повлачењу окупаторских снага, бањ-
ски објекти остали опустошени. 

Највећу штету током Другог светског рата у Аранђеловцу је пре-
трпео парк Буковичке бање. Док бањски објекти нису били бит-
није оштећени, парк је био сасвим запуштен, стазе су се једва рас-
познавале, рунделе су биле уништене, столетно дрвеће посечено. 
Непланска сеча читавих алеја дрвећа у парку оставила је последи-
це које се нису могле лако превазићи.

„...Немачка команда се налазила у данашњој згради Поште, у хотелу 
Шумадија налазила се немачка болница, а у Здању су били смештени 
војници. Они су парк сматрали, као, немачком територијом и у делу 
од Ђуларе до пруге којом су превожене напуњене флаше са минерал-
ном водом, односно до „Лава” и данашње позорнице, била је развучена 
бодљикава жица. Мештани су могли за време рата да користе само 
извор Ђулару. Домаће становништво није смело да користи купати-
ла, већ само Немци, и касније Бугари...”

Сећање Милана Мике Стефановића,
Власника виле Здравље у Буковичкој бањи



фото / photo: М. Јеремић



После Другог 
светског рата

Послератне године су увек биле тешке. Разрушена земља, осиромашена држава и народ, 
уништена привреда, били су много већи проблеми које је требало решити пре предузимања 
радова на преуређењу једне бање. Ипак, само пар година по завршетку Другог светског 
рата, започети су и радови на обнови Буковичке бање. Како се нису могле вршити потпуне 
репарације бањских објеката, они су само опремљени новим намештајем да би се задовољиле 
најосновније потребе бањских гостију. Много више пажње у овом периоду посвећено је уређењу 
парка Буковичке бање и рекаптажи постојећих извора минералне воде као и бањских купатила 
која су делила судбину осталих бањских објеката. Пажња је првенствено посвећена извору Књаз 
Милош који је непосредно пред почетак рата почео да малаксава.

IV



Хидротехнички радови у Буковичкој бањи трајали су од 1947. до 1955. 
године, а обухватали су испитивање могућности повећања капаците-
та извора и могућност изналажења извора са већом количином гаса 
угљен-диоксида. Почетни радови нису дали повољне резултате, али 
се око 1950. године открило да Топли извор минералне воде осло-
бађа велику количину природног гаса. Приступило се инсталирању 
компресорске станице којом се тај гас враћао води Књаз Милош. Уз 
незнатно спуштање каптаже самог извора повећани су и капацитет и 
квалитет минералне воде Књаз Милош. Извор Књаз Михаило био је 
увек слабије издашности од извора Књаз Милош, али је спуштањем 
извора и рекаптажом извршеном након Другог светског рата знатно 
повећана издашност. Са друге стране извор Књаз Михаило је увек 
показивао високу минерализацију и висок садржај угљен-диоксида 
због чега су мештани ову воду више ценили.

Највеће промене претрпели су извори Ђулара и Талпара. Ђулара је у 
време отварања термалног извора каптирана као извор пијаће воде, 
спуштен око 3 м испод нивоа тла, тако да се степеницама долазило до 
самог извора. Тек после рата извор је нивелисан са околним тереном, 
озидан белим венчачким мермером и наткривен тремом. На извору 
су постављене две изливне цеви на којима је могла да се захвати вода. 
Дуги низ година на овом извору бањске госте су дочекивале девој-
ке обучене у народну ношњу и, по старом обичају, послуживале их 
минералном водом и ратлуком. И купатило Талпара је рекаптирано 
крајем 30-их година, када је вода са овог извора одведена цевима до 
подрумских просторија Затвореног купатила где је вршено њено бу-
телирање. Тиме је завршена прича о Талпари као једном од купатила 
у Буковичкој бањи. По завршетку Другог светског рата, у време када 
су рађена хидротехничка испитивања терена извршена је и рекапта-
жа Талпаре. Извор се од тада могао користити као извор за пиће, а 
налазио се на дубини од 2-3 м, те се до њега долазило лепо уређеним 
степеницама. Над извором је подигнут објекат украшен мозаиком од 
керамичких плочица са геометријским мотивима. 

Истраживања извора и модернизација

Извор Ђулара, око 1950. године
The Djulara Spring, about 1950

Извор Талпара, 1970. године, из колекције Власте Адамовића
The Talpara Spring, 1970, from Vlasta Adamović’s collection
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По завршетку рата требало je обновити и парк Буковичке бање, а пре свега извршити његово пошумљавање. Сачувана су стабла 
која су преживела рат и засађене саднице листопадног и четинарског дрвећа која се, иначе, не могу пронаћи у широј околини, 
тако да парк Буковичке бање представља и својеврсну ботаничку башту. Овде се могу пронаћи Панчићева оморика, жбун гинка, 
али и столетна стабла платана. Изузетно леп изглед парку даје алеја борова коју чини преко стотину стабала високих и до 20 м. 

Уређење парковског простора наставило се и наредних година. Најпре је 1965. године водоскок, који се налазио испред хотела 
Старо здање, замењен фонтаном израђеном у кованом бакру, у облику стилизоване барске флоре. Фонтана је уметнички рад 
академског вајара Миодрага Гојковића. 

Подмлађивање парка

Фонтана у парку 
око 1990. године
The Park Fountain, 
about 1990
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Мермер који је дозвао музику

Инсталирање фонтане у парку Буковичке бање била је најава тесне везе која 
ће се у наредним деценијама развити између бање и уметника. Већ наредне го-
дине, на иницијативу нашег академског сликара Александра Алека Ђоновића, 
у Аранђеловцу ће се окупити седморо еминентних вајара који ће од белог вен-
чачког мермера исклесати уметничка дела. Био је то зачетак међународног Сим-
позијума „Бели Венчац” на коjeм је до сада учествовало преко 200 уметника из 
земље и иностранства. На Симпозијуму је настало преко 215 уметничких дела, 
од којих је 109 смештено у Аранђеловцу. У самом парку Буковичке бање налази 
се 69 скулптура. Захваљујући томе, парк Буковичке бање представља највећу 
галерију скулптура под ведрим небом у Европи и често је поређен са чувеним 
светским парковима скулптуре у Сполету, у Отерлоу у Холандији, у Хјустону и 
Форверту у Тексасу. 

Поред вајарских дела насталих на Симпозијуму „Бели Венчац” у парку Буко-
вичке бање налазе се и дела Ивана Мештровића (Велика Сфинга, 1909), Гинтера 
Петера (Лав, 1916), Раје Николића (Обелиск II, 1964), Свана Вујачића (Књаз Ми-
лош, 1989), као и биста Миладина Пећинара, рад Ангелине Гаталице.

Две године након оснивања Симпозијума „Бели Венчац”, 
звук фанфара по први пут је огласио почетак Смотре 
„Мермер и звуци”, културно–уметничке манифестације 
која се од тада одржава сваке године у Аранђеловцу. У 
време трајања ове манифестације (јул - септембар) гости 
Буковичке бање су реномирани домаћи и страни 
уметници – књижевници, глумци, новинари, 
композитори, диригенти, а највећи део 
престижних представа, књижевних, 
драмских, фолклорних вечери одр-
жава се управо у парку Букович-
ке бање.

Иван Мештровић, Сфинга
Ivan Mestrovic, Sphinx

фото / photo: Д. Боснић



Почетком 70-их година XX века у 
централном делу парка Буковичке бање, 
на месту где се некада налазило језеро, 
а касније тениски терени, налазило 
се дечије игралиште. Овде је био 
смештен возић који се кружно кретао. 
Вожња возићем за посетиоце је била 
атрактивна колико и некада вожња 
чамцима по језеру.

фото / photo: Д. Боснић

Колекција ТО 
Аранђеловац
The collection of 
Arandjelovac Tourist 
Organization

фото / photo:  
Р. Милојевић

Колекција М.Стефановића
M. Stefanović’s collection



Аутор Лава је Питер Гинтер, аустроугарски официр у 
време Првог светског рата. По наређењу аустроугар-
ских власти скулптура је требало да преставља лава, 
симбол Аустроугарске монархије, који гази српску за-
ставу. Клесање је започето 1916. године, али се аутору 
није журило, те су радови трајали све до краја рата. Са 
завршетком рата уклоњена је српска застава, па је „Лав” 
газио само по цвећу. Скулптура Лав је током две деце-
није стајала на уздигнутом мермерном постаменту ис-
пред павиљона Књаз Милош.

Са почетком Другог светског рата започиње и други део 
приче о Лаву. Како би скулптуру сачували од крађе то-
ком рата, мештани су је 1941. године закопали недалеко 
од парка. Међутим, ратни вихор је однео оне који су то 
учинили. И да није било једне јаке, олујне кише која је 
открила место на ком је закопан, Лав би, можда, остао 
заборављен. Тада је враћен на место где се и раније нала-
зио, али без постамента који никада није пронађен.

 НЕ ГАЗИ ЗАСТАВУ, ЛАВЕ!

Шошана Хејман, Жена која седи, фото: Драган Боснић
Shoshana Heiman, A Sitting Woman, photo by Dragan Bosnić



Ангелина Гаталица, Материнство, фото: Драган Боснић
Angelina Gatalica, Motherhood, photo by Dragan Bosnić

Клод Лост, Пеликан, фото: Драган Боснић
Klod Lost, A Pelican, photo by Dragan Bosnić

Драго Тршар, Круг живота, фото: Драган Боснић
Drago Trsar, Circle of life, photo by Dragan Bosnić



Први обимнији радови на рестаурацији бањских објека-
та у Буковичкој бањи предузети су средином 60-их годи-
на, када је реновирана зграда Затвореног купатила.

Kрајем 50-их година прошлога века Буковичка бања је 
била једина бања у Југославији која није имала могућност 
стационарног лечења болесника. Све до 1964. године по-
стојала је само амбулантна служба, тако да су корисници 
бањских услуга на лечење долазили искључиво у својој 
режији. Тек након реновирања, 1964. године, мањи број 
пацијената могао се сместити у згради бањског купати-
ла, а од наредне године почиње да се развија здравствена 
служба лечилишта названа Природно лечилиште.

Од 1975. године планирано је преуређење зграде Затворе-
ног купатила у поликлиничко-дијагностички центар са 
терапеутским блоком. Временом Природно лечилиште 
постаје одлучујући чинилац лечилишне и туристичке 
понуде ове бање. Плановима се предвиђала реконструк-
ција и адаптација бањске зграде од преко 5000 м2 чиме 
би се добио поликлиничко-дијагностички центар са те-
рапеутским блоком и стационаром са 120 постеља. Реа-
лизацији се приступило 1978. године, најпре радовима на 
плафонима, потом је замењено шеснаест када, а сала за 
кинезитерапију је добила нове уређаје. Уређене су и две 
нове сале – за електротерапију и парафинску терапију.

Специјална болница 
за рехабилитацију 
,,Буковичка бања”

Затворено купатило, око 1950. године
The Indoor Bath, about 1950
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Специјална болница
Specialized Hospital

фото / photo: В. Чоловић фото / photo: В. Чоловић
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Од 1984. године Природно лечилиште ради преко целе године, а по споразуму са 
„Угоститељством” сваки гост Буковичке бање могао је да користи услуге Природ-
ног лечилишта
Обновљено и савремено опремљено Природно лечилиштe од 1991. године функ-
ционише као Завод за специјализовану и општу рехабилитацију, а од 1999. го-
дине под именом Специјална болница за превенцију, лечење, специјализовану 
и општу рехабилитацију Буковичка бањa – Аранђеловац, са скраћеним називом 
Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка бања’’. Завод је 1986. године 
располагао са 224 лежаја, а искоришћеност капацитета је достигла 72%, уз просе-
чан боравак гостију од 14 дана. 
Након 1980. године у Специјалној болници се примењује комплетна физикална 
терапија – парафин, електротерапија, кинезитерапија, подводна масажа и др. 
Од 1989. године Специјална болница је једина установа у Србији специјализована 
за продужено лечење, едукацију и рехабилитацију деце која болују од дијабетеса. 
У протеклих 20 година овде се лечило више од четири хиљаде деце дијабетичара.
Реконструкцији и адаптацији објекта Специјалне болнице „Буковичка бања“ 
Аранђеловац као и проширењу услуга које она пружа, приступило се почетком 
овога века. Данас, модерно уређена и опремљена, ова болница представља окосни-
цу бањског лечења и основу туризма Аранђеловца.



Сала кнежева 
The Hall of the Dukes

Старо здање око 1950. године 
The “Old Edifice”, about 1950

Старо здање око 1970. године 
The “Old Edifice”, about 1970
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Са повлачењем окупаторске војске са територије Аранђе-
ловца Старо здање поново постаје хотел намењен изда-
вању соба бањским гостима. Међутим, објекат је изгубио 
сав сјај који је имао пред почетак рата, те је ослобођење 
Старо здање дочекало запуштено и опљачкано. 

По завршетку рата економска ситуација у земљи до-
звољавала је да се изврше само неке нужне поправке 
и набави нов намештај за Старо здање. И, мада су неке 
мање поправке вршене и касније, још крајем 50-их и 
почетком 60-их година XX века Здање је било потреб-
но потпуно рестаурирати, али се на то чекало све до 
1969. године. Радови су трајали пуне две године и 1971. 
Здањe је засијало старим сјајем. Зграда је поново задр-
жала аутентичан спољни изглед, ентеријер је обогаћен 
дуборезима у дрвету, таписеријама великих димензија, 
а посебна пажња је посвећена уређењу „Сале кнежева” 
чије су зидове красили портрети знаменитих Срба XIX 
века, овога пута рад академског сликара Александра 
Ђоновића и уља на платну ауторке Данице Антић. 

Са изузетно високим плафоном, балконом окрену-
тим ка парку и Букуљи, дугим драперијама које су се 
спуштале поред прозора са леве и десне стране балкон-
ских врата, кристалним лустерима великих димензија, 
огледалима и уметничким делима, „Сала кнежева” је 
одисала елеганцијом. У дворани у којој су се некада 
одржавали балови, током 70-их и 80-их година XX века 
своје умеће приказивали су мајстори камерне музике, 
глумци, књижевници... 

Хотел Старо здање 
у новом издању

Старо здање око 
1980. године 
The “Old Edifice”, 
about 1980
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Мада је било домаћин бројним уметницима 
и културним радницима који су своја до-
стигнућа управо у „Сали кнежева” приказа-
ли аранђеловачкој публици, Старо здање је 
у послератном времену изгубило свој ранији 
значај и добило првенствено угоститељску 
функцију. Тада је Здање категорисано као хо-
тел „Б” категорије. 
Значај Старог здања нагло се смањује из-
бијањем рата на просторима Југославије. Тада 
бањске госте поново замењују рањеници. Ру-
инирање хотела је настављено и почетком 
XXI века. Објекат је за посетиоце затворен 
2003. године. Напуштено од свих, Здање по-
казује своју старост у правом смислу: темеље 
је урушила влага, пожар подрумске просто-
рије, промаја и ветар уништили су фасаду 
и столарију, а после вандала остали су само 
трагови некада раскошно опремљеног хоте-
ла. Потпуну девастацију објекта спречила је 
делимична реконструкција кровне конструк-
ције 2010. године, али Здање и даље чека нека 
боља времена како би, по четврти пут, било 
отето од заборава.

Старо здање данас
The “Old Edifice” today



Када су 1944. године окупаторске јединице смештене у бањским хотелима напустиле град, хотел Шумадија је остао опустошен. 
Нестао је сав инвентар, библиотека, уметничка дела, па чак и карнише и умиваоници од фајанса. По доласку партизанских једи-
ница у град у хотелу је формирана партизанска болница. Међутим, како у хотелу није постојао ни један лежај који би се могао 
искористити, за смештај рањеника донешени су душеци од сламе (сламарице) и ређани по поду хотелских соба.

У време обнове бање, када је набављан намештај за хотел Старо здање, набављен је и нов инвентар за хотел Шумадију. Овако 
опремљен хотел годинама је служио као стационар Природног лечилишта у Буковичкој бањи.

Хотел Шумадија – трагови некадашње раскоши

Хотел 
Шумадија 
око 1950. 

године 
The 

Šumadija 
Hotel, about 

1950 
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Мада се још крајем 60-их година XX века 
говорило о лошим условима смештаја по-
сетилаца, руинираности, као и о неопход-
ности потпуне рестаурације хотела Шу-
мадијa, планирање и почетак изградње 
још једног хотела (хотела Извор) одло-
жили су потребне радове. Реновирање 
хотелских соба завршено је 1985. године, 
а Шумадија је тек тада могла да буде кате-
горисана као хотел „Б” категорије.

Почевши од лета 1991. године, када су 
започели сукоби на тлу бивше Југосла-
вије, у бањским хотелима у Аранђеловцу 
било je смештено више од 2 000 рањени-
ка, са територије Босне и Херцеговине и 
Крајине. Боравак рањеника и изостанак 
инвестиција поново су одложили неоп-
ходну реконструкцију хотела. Ситуацију 
је додатно погоршао пожар 3. маја 1994. 
године. Радовима који су тада предузети 
измењен је изглед крова, а 2007. године 
окречена је фасада и инсталиран нов ко-
тао за грејање, захваљујући чему је након 
пуних 70 година уклоњен угаљ са платоа 
испред улаза у хотел.

Шумадија је била категорисан хотел који 
се временом урушавао. Данас располаже 
са 150 кревета у 65 соба и 8 апартмана, а у 
категоризацији хотела води се као „кона-
чиште са кафаном”.

Хотел 
Шумадија 
око 1970. 
године 
The 
Šumadija 
Hotel,  
about
1970

Хотел 
Шумадија 
данас
The 
Sumadija 
Hotel
today

фото / photo: Д. Боснић 
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Хотел Извор је почео да се гради 26. септембра 1974. године као хотел 
„А” категорије и као део урбанистичког уређења овог дела града. Ка-
мен темељац поставио је Михаљ Шефер, тада потпредседник Репу-
бличке привредне коморе. Извођач радова била је београдска фирма 
КМГ Трудбеник, a пројектант архитекта проф. Борко Новаковић, 
који је за овај пројекат добио и Октобарску награду града Београда. 
Хотел је имао шест спратова и паркинг површине 2 250 м2.

Почетком 1977. године 
расписан је конкурс за 
избор имена новог хоте-
ла, а за то одређена ко-
мисија је одлучила да се 
прихвати назив Извор.

Сви радови, укључујући 
и опремање ентеријера, 
завршени су до краја 
септембра, а 3. октобра 
1978. године Извор је 

свечано отворио председник Јосип Броз Тито. Том приликом Титу 
је уручен поклон града – скулптура Миодрага Живковића исклеса-
на од венчачког мермера, која је красила „Музеј 25. мај” у Београду. 
Титов апартман у хотелу Извор није коришћен све до 1991. године 
када је као гост Аранђеловца и Буковичке бање у њему боравила 
принцеза Линда Карађорђевић.

Када је отворен хотел Извор је био категорисан са три звездице (***) 
и располагао је са 24 једнокреветне и 189 двокреветних соба, 7 ма-
лих и 8 луксузних апартмана, великом конгресном салом и две сале 
- учионице са укупно 400 места. Ресторани „Извор”, „Ђердан” и „Бу-
куља”, који су били смештени на првом спрату, могли су да приме око 
хиљаду, а холови око три стотине гостију. У приземном делу био је 
смештен затворени базен са терасом за сунчање, саунама, козметич-
ким и фризерским салоном, затим продавница штампе и сувенира.

Хотел Извор - сјај и понос 

ПИШУ НАМ...
„...Били смо изненађени лепотом самога хотела. Одавно већ самој 
Буковичкој бањи је било потребно овако лепо здање. Смештај 
превазилази све лепоте. Али сва та лепота била би празна да 
колектив са својим руководством не улаже максимум напора и 
воље да боравак гостију учини што лепшим...

У име породица:
Миловановић и Вукићевић

Јованка Миловановић, Београд, Пожешка 61’’
Буковичка бања Аранђеловац, децембар 1978. године

Хотел Извор око 1990. године 
The Spring Hotel, about 1990

Дочек председника Тита 1978. године
Reception of President Tito, 1978
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Хотел Извор - сјај и понос 
С обзиром да је низ година, па и деценија, Буковичка бања била једина бања у Србији која није имала своје капацитете за ста-
ционарно лечење гостију, бањско лечилиште (данас Специјална болница) je за смештај пацијената користило смештајне капа-
цитете хотела Шумадија, а од 1984. године и собе хотела Извор („Ц” крило у коjем се налазило 110 соба са 224 лежаја). Овакав 
уговорни однос између лечилишта и хотела Извор престао је да функционише почетком 90-их година прошлог века. 

Испуњавајући све услове хотел Извор је 31. oктобра 2001. године добио сертификат стандарда квалитета ISO 9001/2000 енгле-
ског Лојдса, а наредне 2002. године Акционарско друштво „Извор” усвојило је програм приватизације и процену вредности 
капитала хотелског комплекса Извор. Мада су за куповину хотела била заинтересована предузећа Пештан из Аранђеловца и 
Амасис из Београда, као и многе фирме из иностранства (Швајцарске, Сирије, Словеније), хотел Извор је постао један од хотела 
у ланцу А хотела, привредника и власника Алко групе, г. Мирољуба Алексића.

Хотел Извор 
данас, 
фотографије: 
Драган Боснић 

The “Spring”  
Hotel today,  
photos by  
Dragan Bosnić
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Реконструкција хотела почела је 1. новем-
бра 2003. године, а очекивало се да ће хотел 
поново бити отворен у априлу 2004. годи-
не. Проблеми настали након потписивања 
уговора одложили су завршетак радова на 
ревитализацији хотела Извор све до 26. но-
вембра 2010. године, када је поново отворен 
као један од хотела у ланцу А хотели у ком 
су још хотели Мастер у Новом Саду, Тор-
ник на Златибору, Слобода у Шапцу и хотел 
Парк у Врњачкој Бањи.

Данас је хотел Извор конгресно, SPA & 
WELLNESS RESORT хотелско здање и кате-
горисан је са пет звездица (*****). Простире 
се на 32 000 м2 и располаже са 165 смештај-
них јединица које чине једнокреветне (8) и 
двокреветне (81) собе, супериор собе (60), 

апартмани (11) и супериор апартмани по-
вршине 70 - 105 м² (5), у којима може да се 
смести 500 гостију. 

Као SPA & WELLNESS центар хотел Извор 
поседује девет базена са природном, тер-
мо-минералном водом, Лоби бар, куглану, 
велнес центар (комплекс у којем се поред ба-
зена налазе СПА центар, сауне, салoни за ма-
сажу), фитнес салу. Изграђен је и аква парк 
са три велика базена, 12 тобогана за одрасле 
и 3 за децу, националним рестораном и ка-
фе-баром, а у плану су три тениска терена и 
вишенаменски објекат са амфитеатром и те-
ренима за мале спортове.

Овако уређен и опремљен хотел Извор по-
ново је сврстан у ред најбољих хотела у на-
шој земљи.
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Ове године, Буковичка бања добила је још једно престижно при-
знање - пројекат конзервације и рестаурације Павиљона Књаз 
Милош један је од седам пројеката које су организација Европа 
Ностра и Европска комисија наградиле 2018. године за очување 
и промоцију светског културног наслеђа. Ову награду Павиљон 
је добио у конкуренцији 29 лауреата из 17 земаља широм света 
као позитиван пример примене свих правила конзерваторске и 
рестаураторске струке у реконструкцији непокретних култур-
них добара. 

Радови на заштити објекта предузети су након поплаве и невре-
мена које је Аранђеловац задесило у пролеће и лето 2014. годи-
не. Захваљујући Министарству културе и информисања Репу-
блике Србије обезбеђена су средства како би се санирала велика 
штета коју је објекту нанела поплава. Удруженим средствима 
Амбасаде Норвешке, СО Аранђеловац и Специјалне болнице 
за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац не само што 
су у потпуности саниране последице поплаве већ је Павиљону 
Књаз Милош враћен и првобитни изглед. Јуна 2016. године зав-
ршени су радови, а Павиљон је поново отворио врата бањским 
гостима. Данас, на једном месту, на модерно дизајнораној чесми 
унутар Павиљона, гости могу да користе минералну воду са три 
бањска извора – извора Талпара, Ђулара и Топла. 

Свој нови живот Павиљон наставља да живи и као савремено 
опремљен галеријски простор где су изложени радови наших 
и страних еминентних уметника. Захваљујући адекватно урађе-
ном пројекту и модерном дизајну галерије, уметничка дела 
изложена у овом објекту доступна су бањским гостима током 
читавог дана, што употпуњује садржаје које Буковичка бања 
пружа данашњим посетиоцима.

Павиљон Књаз Милош  
– награда Европа Ностра
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Прва фаза, фаза оснивања, 
започела је 1836. године, када 
је др Емерих Линденмајер 
извршио прву анализу 
квалитета минералне воде на 
извору у Буковику и довео 
прве посетиоце – болеснике 
из шабачке болнице, а 
завршава се 1859. године, 
променом имена варошице 
Врбице у Аранђеловац. За 
то време бања Кисела вода у 
Буковику је добила контуре 
једне бање, а од 1859. године 
постала је много познатија 
као Буковичка бања у 
Аранђеловцу.

Друга фаза, фаза 
балнеонасеобинске 
изградње, (1859-1912) 
представља период 
првог просперитета 
бање. Захваљујући 
улагању државе у 
балнеонасеобинску 
изградњу (Старо 
здање, Парно купатило, 
уређење извора и парка), 
Буковичка бања парира 
многим реномираним 
европским бањским 
центрима. Овакав тренд 
развоја Буковичке бање 
заустављен је ратовима, 
најпре Балканским, а 
потом и Првим светским 
ратом.

Разматрајући прошлост Буковичке бање, 
можемо рећи да је развој бање текао кроз 
четири основне фазе:
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У оквиру треће фазе (коју 
неки научници називају и 
капиталистичком фазом) 
разликују се два периода: период 
послератне стагнације (1918-1930) 
и новог просперитета (1930-1940). 
Депресија која је завладала у 
послератним годинама морала се 
осетити и у развоју бање, али са 
сређивањем ситуације у земљи, 
држава и народ су поново почели да 
обраћају пажњу на нека мање битна 
питања као што је уређење бање. 
Након административне поделе 
земље 1929. године Аранђеловац 
и цела Шумадија нашли су се 
под управом Краљевске банске 
управе са центром у Новом 
Саду. Године 1936. право на 
експлоатацију Буковичке бање, 
Бановинска управа пренела је на 
Штедионицу Дунавске бановине 
која је обезбедила средства и 
започела нову балнеонасеобинску 
изградњу у бањи. Овом изградњом 
Буковичка бања је поново постала 
једна од водећих домаћих бања. 
Непуне две године по завршеној 
балнеонасеобинској изградњи 
започео је Други светски рат 
зауставивши даљи развој бање.

Ново раздобље развоја Бање 
започело је по завршетку 
Другог светског рата, са 
периодом социјалистичке 
изградње земље. Нова 
хидролошка истраживања, 
бројни бањски гости, 
покретање једне значајне 
манифестације - Смотре 
југословенске уметности 
“Мермер и звуци”, као и 
уметничких фестивала “Бели 
Венчац” и “Свет керамике” 
обележили су живот 
Буковичке бање током 
друге половине ХХ века. 
Крај миленијума донеће и 
крај просперитета бање. 
На кратко, замреће бањски 
живот у Аранђеловцу.
Нови миленијум, јачање 
приватног сектора у туризму 
града, реконструкција 
објекта и проширења 
спектра услуга које пружа 
Специјална болница 
„Буковичка бања“ 
Аранђеловац, даће и нову 
шансу Буковичкој бањи 
и омогућиће њено ново 
уздизање у ранг водећих 
европских бања.





На основу резултата физичко-хемијске анализе минералне воде, извршене 1987. године, од стране Института за физикалну 
медицину и рехабилитацију СРС Завода за Интерне болести „Др Владимир Годић” – Београд, установљено је да минeрална 
вода са извора у Буковичкој бањи спада у ред натријум-карбонатних угљо-киселих хомеотерми. Може се користити у тера-
пијске сврхе код лечења: 

Минерална вода се може користити и у балнео-терапијске сврхе, као допунско средство лечења у склопу медицинске реха-
билитације и купањем на одређеној температури код следећих хроничних обољења:

Болести гастроинтестиналног тракта 

улкусна болест без компликација; 

функционалне болести желуца и црева; 

хронични гастрити и дуоденити; 

стање после ресекције желуца због улкусне болести; 

хронични колитис; 

Болести метаБолизма 

 шећерна болест, лаки и средње тешки облик без 
компликација

оБољења хепатоБилијарног тракта и панкреаса 

постхепатитисни синдром, хронични хепатит; 

хронични некалкулозни холецистити и холангити; 

билијарна дискинезија; 

стања после хирушког одстрањења калкулуса; 

хронични панкреатити у фази ремисије

Болести локомоторног апарата

запаљенски реуматизам
реуматоидни артритис, Бехтеревљева болест у почетном стадијуму

Дегенеративни реуматизам 
артрозе, спондилозе

екстраартикуларни реуматизам 
фибросити, миозити, паникулити, тендинити

Болести уринарног тракта 

песак у мокраћним путевима

инДикације Буковичке Бање
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TWO CENTuRIES Of 
BuKOVICKA BANjA SPA

English Summary

VI





Bukovička Banja Spa is located in Central Serbia, 76 km southwards from Belgrade. The 
Spa is situated in Arandjelovac Valley, at 250-270 m above sea level, surrounded by the 
mountains of Bukulja (696 m) and Venčac (657 m) and the Risovača and Orašac hills. 

Bukovička Banja started evolving primarily thanks to the area of mineral water springs, 
encompassing Banja Village, Arandjelovac, Darosava, and the village of Rudovci. In 
spite of the numerous water springs, a hot water spring in Bukovik Village became the 
most renowned.

The Spa’s climate has played a significant role in its development. Based on an extended 
observation, the climate of the area can be described as continental, characterized by 
cold winters, springs colder than autumns, and moderately warm summers.

The first half of the 19th century was the time when the Spa began to develop mainly 
because of its mineral water, climate, and the woodland hills of Arandjelovac that 
protect this area from strong winds.

In addition to the adequate natural conditions for the development of the Spa, 
Bukovička Banja also has a great capacity for excursion development. It is surrounded 
by numerous cultural and historical monuments, such as Risovača Cave, the Bakić 
Mansion on the mountain of Venčac, the Marićević Ravine in Orašac, the Log Cabin 
Church in Darosava, the monasteries on Rudnik Mountain, as well as Oplenac and 
Topola. This variety of the monuments enables the Spa’s visitors to go on different 
educational excursions. On the other hand, the development of recreational tourism has 
been greatly enhanced by numerous hiking trails, the trail reaching the top of Bukulja, 
and the nearby Garaši Lake.

Since the development of the Spa has been supported by nature itself, the State and the 
local inhabitants have mainly committed their concerns to accommodate visitors in a 
way that will enable them a pleasant stay. 

GEOGRAPHICAL POSITION 
AND CLIMATE
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THE SPA AND THE TOWN

At the end of 19th and in the 
early 20th century, it was 

observed by the travel writers 
felix Kanitz and Vladimir 
Karic that Bukovicka banja’s 
development was closely linked to 
the development of Arandjelovac. 
Complementing and inspiring 
each other’s growth, the spa and 
the town have concurrently been 
evolving since 1830’s.



The history of Bukovička Banja Spa can be traced back to the beginning 
of the second decade of the 20th century, when it started developing 
as the Bukovik Mineral Water Spa. Doctor Emerich Lindenmayor, the 
chief of staff of the Medical Corps in Serbia in the early 19th century, 
said that the mineral water of Bukovik “was used for health benefits 
by our first minister of education, Dositej Obradović, in 1811.” The 
village of Vrbica evolved into the town of Arandjelovac in 1837 after 
Prince Miloš had passed the Settlement Law for both Vrbica and 
Orašac. Soon, the first street grew into a village, then into a townlet 
of the same name. One of the reasons for declaring Vrbica a townlet 
was the nearby mineral water spring in Bukovik. The development of 
the Spa and a larger number of visitors led to the population growth 
in Vrbica. During his second reign, Prince Milos visited Bukovik and 
Vrbica. His visit lasted for three days, starting on August 8 and ending 
on August 11, 1859, for the duration of which he promised to build 
a new church dedicated to St. Archangel Gabriel, and Vrbica was to 
be renamed to Arandjelovac. Since then, the Bukovik Mineral Water 
Spa has become more popular under the name of Bukovička Banja 
Spa in Arandjelovac, or Arandjelovac Spa, or “famous Arandjelovac 
Spa”. Bukovička Banja was ranked as the leading European spa 
during the second half of the 19th century. Given the fact that it 
was predominantly visited by the middle and the upper classes of 
the Serbian society, the cultural and educational levels of the local 
population were raised accordingly. During the 1870s, there were a 
reading room, a telegraph and a post office in the town. Over time, 
Arandjelovac became the economic center of the area. In order to 
enable an easier and faster transportation of goods, a narrow gauge 

railway connecting Arandjelovac with Mladenovac and with both 
Belgrade and Niš was built by the Government. freight rail transport 
started in 1904, and the first passenger train arrived in Arandjelovac 
in the following year. The passenger rail service was very important 
for the Spa because it enabled visitors to easily arrive and also gave an 
opportunity for organizing the so-called “commuter trains” departing 
from Belgrade early in the morning and returning late in the evening. 
Nowadays, it is not surprising to learn that, due to the daily visits paid 
by Belgrade citizens, Arandjelovac had a larger number of its visitors 
than its residents at one moment. 

Although accommodation facilities had been built, they still were 
not sufficient to accommodate all guests. for that reason, the Spa’s 
guests started turning to private accommodation in the nearby 
town, which resulted in the economic prosperity of the residents 
of Arandjelovac. Since the beginning of the 20th century, many 
Belgrade citizens have built their villas in Arandjelovac, which they 
have been visiting during holidays or renting to other Spa’s guests.

In the end, we may simply confirm the words of the travel writers 
Kanitz and Karić – the development of the Spa has been closely 
connected with the development of the Town. Although Arandjelovac 
was one of Serbian villages in the past, it rapidly grew into a neat and 
attractive smaller-sized town, and subsequently into a real town. 
As the regional economic center, the development of the town has 
initiated a larger number of the infrastructural investments of the 
State; consequently, such investments have resulted in an increase 
in the number of the Spa’s guests, and additional investments in the 
improvement of the conditions for spa treatment.
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THE SPA INCEPTION
Dositej Obradovic, the 

first Serbian Minister 
of Education, underwent a 
treatment with mineral water 
from Bukovik springs in 1811 
and both the event and the year 
are closely linked with Bukovicka 
banja inception. Nevertheless, 
the incessant spa development 
can be consistently tracked from 
1836 when Doctor Emerich 
Lindenmayer, the Chief of the 
Serbian Medical Corps in mid 
19th century, tested the quality of 
Bukovik mineral water for the 
first time. until that time, only the 
spas with thermal sulfuric water 
had been acknowledged. Bukovik 
cold mineral water had to be 
chemically analyzed in order to 
prove its remedial properties.



Having conducted an analysis of the quality of the water, doctor 
Lindenmayer invited the first visitors to Bukovik. The visitors were 
patients from hospitals in Šabac, Valjevo, ub, Kragujevac, Belgrade, etc. 
At the time of Lindenmayer’s research, there were only the meadows 
where livestock was grazing and a ground full of ponds; later on, the 
first springs were captivated and mineral water baths were built. 

The first visitors to the Spa did not have any organized transport, 
accommodation, food, or the doctor’s supervision. They travelled to 
Bukovička Banja Spa on the roads that seemed to have recently been 
cleared, and using their own tandem or horse. 

They spent their nights under the open sky, sheltered in the hut typical 
of that time or in the oxcart they used as a means of transportation. In 
case the weather was bad, they had to stop their treatment and return 
home. There was also a problem with food during their stay in the 
Spa. Despite the historical records of Manda’s Inn, selling only lamb, 
and the famous Rebel Saramanda’s Store, all the necessary dishes and 
food were brought mostly by the guests themselves. Duchess Ljubica 
and her daughter Perka stayed in the Mineral Water Spa in 1839; they 
came to the spa bringing with them their blankets, dishes, groceries, 
and the tents borrowed from the Belgrade Pasha.

The first Bukovik lodge for Spa’s guests was built by the State in 1846, 
being only a partial solution to the accommodation problem. The 
lodge consisted of the six rooms with a kitchen and a pantry, which 
was all but sufficient considering the number of the visitors. 

Since educated doctors had been insufficient in number until the 
19th century, the treatment of the Spa’s visitors was advised by their 
acquaintances who had already stayed in the spa or by healers. In 
order to help all future visitors to Bukovik who needed a treatment, 

doctor Lindenmayer advertised the first instructions for an adequate 
use of the mineral water in 1839 and 1940: one was advised to visit 
the Spa in the spring, drink the mineral water moderately, and avoid 
alcohol and heavy food during the treatment. In the early 1850s, every 
spa required a doctor during the season, so the Bukovik Spa also 
employed a doctor to assist the guests.

Thanks to Duchess Ljubica’s stay, the Bukovik Spring was properly 
adapted for the first time, which made it more easily approachable. 
The spring was cleaned and re-captivated several times afterwards. In 
1847, a state chemist Pavle Ilić reanalyzed the Bukovik mineral water 
in a Belgrade pharmacy. 

An increasing number of visitors prompted the Government to find a 
solution to the problem of accommodation and food in Bukovik Spa. 
Consequently, a committee was formed in 1847. The committee was 
in charge of opening new potential mineral water springs, as well as 
the expansion of the existing building (the barrack), which had been 
built the year before. The surrounding land was owned by the locals, 
which was a huge obstacle; only the spring with a small plot of land 
and tracks was owned by the State. The landowners wanted to sell the 
fields around the spring, so the State bought them out. Consequently, 
the Park of Bukovička banja began to form and its first horticultural 
design dates back to 1856.

The Bukovik mineral water spa had begun to form prior to 1859, 
when Vrbica was renamed to Arandjelovac: the first analysis of the 
quality of the water was carried out; the first cold bath and spring 
were adapted; the accommodation facilities and the wooden stables 
for the guests’ horses were built; and the extensive park area around 
the spring was planned and designed.
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HIGHLY RATED EuROPEAN SPA

The year 1859 was 
crucial for Bukovicka 

banja. Since then Bukovik 
mineral water Spa became 
known as Bukovicka banja 
Spa in Arandjelovac or 
Arandjelovac Spa. It was 
the time of large state 
investments and rapid 
expansion of the spa.



Duke Mihailo Obrenović’s visit in 1865 greatly contributed to that 
expansion. A new mineral water spring was opened in the same year, 
only to subsequently be named after Duke Mihailo. Additionally, 
the first hot bath was built and the warm water in the wooden tubs 
was heated by ultra-hot cannonballs (called “djulad” in Serbian), 
after which the bath was called “Djulara”. 

The hay-covered cottages were built upon request by the Duke, 
who had found the existing accommodation facilities insufficient 
for such an increasing number of visitors. The cottages were only a 
temporary solution because in the next few years, the State provided 
the resources for building a larger solid facility. This resulted in 
the construction of the “Old Edifice” Hotel in 1872. The hotel was 
designed by architect Kosta Šreplović.

The “Old Edifice” was the largest building in Serbia at that time, 
“Captain Miša’s Edifice” being the only larger one in Belgrade. 
unfortunately, neither Duke Mihailo nor architect Šreplović lived 
long enough to see the completion of the construction of the hotel – 
the Duke was killed in Košutnjak at the beginning of the construction, 
whereas Šreplović died while supervising the final works in 1872.

The first Steam Bathroom was built immediately after the building 
of the “Old Edifice” had finished. It was intended to meet all the 
requirements of contemporary balneology, and thus to raise the 
Spa to the level of the European standards. The spa steam machine 
was purchased in Vienna and installed in 1874, and the first visitors 
came to the bath the following year. 

The Spa’s guests enabled the spreading of the European image of the 
Spa. During the second half of the 20th century, the Spa was not 
only visited by those who expected to be healed, but also became 
a gathering place for the middle and the upper classes who would 
be coming to the Spa to see and to be seen. The construction and 
the opening of the narrow gauge railway in 1905 provided the 
“commuter trains” departing from Belgrade early in the morning 
and returning late in the afternoon.

The Spa’s European image was also enhanced by the design of its 
park. Special attention was paid to the hiking trails, forestation, and 
a flower plantation. An extremely beautiful lake, where the Spa’s 
guests could be taking boat trips, was designed in the center of the 
park; the shooting ground and the croquet playing field, as well as the 
bowling room, were renovated; a Kur-salon with the “Promenade” 
Restaurant was built beside the main walking trail between the “Old 
Edifice” Hotel and the “Prince Miloš” Spring.

Another state-owned hotel, the “New Edifice”, was opened in 1901. 
A pavilion with the first factory for the bottling of the mineral 
water was constructed on the “Prince Miloš” Spring in 1907 by the 
“Arandjelovac Consortium” Association. At that time, Bukovička 
Banja Spa was rated as one of the best Serbian spas. The further 
prosperity of the spa was prevented by the wars that changed the 
guest profile. The “Old Edifice” was turned into a reserve hospital 
and was first occupied by Serbian soldiers, and later by Austro-
Hungarian ones.
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THE ELITE SPA

The development of 
Bukovička Banja Spa was 

interrupted in the period of 
the wars waged from 1912 to 
1918, during which period the 
“Old Edifice” Hotel was turned 
into a hospital. Although the 
Spa and the town were not in 
the midst of the warzone, they 
were dilapidated and neglected, 
but not entirely devastated, in 
the postwar time. Nevertheless, 
Bukovička Banja Spa remained 
one of the most renowned spas 
in Serbia. As the time passed, 
the negligence of the occupying 
forces, the difficulties of the 
postwar period and poverty  
were becoming more and  
more apparent.



The “Djulara” Bath was closed in the early 1920s and the adapted 
spring could only have been used to collect mineral water in 
buckets. Even without meeting the balneological requirements, the 
“Talpara” Bath was functional, whereas the water heating system in 
the Steam Bath often broke down. The springs with drinking water 
were also in a poor condition. A rapid decline in the spa conditions 
in the mid-1920s encouraged the Spa’s doctors and administration 
to work on the prevention of a further degradation of the Spa and a 
decreasing number of its visitors. Consequently, the first brochure on 
Bukovička Banja Spa, inclusive of therapy indications, was printed 
in 1927 and delivered primarily to physicians, whereas Belgrade 
newspapers abounded with advertisements informing the public 
about the quality of the mineral water of Bukovička Banja Spa. 

In addition to all the problems of the arduous postwar period, Serbia 
was also hit by two heavy earthquakes – the Belgrade earthquake in 
1922 and the massive Rudnik earthquake in 1927. The new mineral 
water spring called “The Victory” appeared in Bukovička Banja Spa 
as a result of the ground movements. Although the spring was soon 
captivated and arrayed with a granite building, it was closed because 
it turned out to be just a useless “Prince Miloš” water vent.

According to the new administrative division of 1929, Šumadija 
Region, and therefore Arandjelovac and Bukovička Banja Spa, fell 
under the Danube Province rule, which resulted in the apparent 
changes in the Spa’s appearance. The “Old Edifice” hotel was 
reconstructed and enlarged with a new building in the early 1930s, 
which made the hotel look like a square edifice with an atrium 
in the center. The exterior of the hotel was not affected by the 
reconstruction.

While the “Old Edifice” was being restored, geological and hydro-
technical works began, resulting in the improvement of the capacity 
of the “Prince Miloš” Spring, as well as in the opening of a new 
thermal spring. 

The thermal spring was founded at 130 meters below the ground, 
the water temperature was 25оС, and the spring capacity was 600 l/
min. The spring also initiated the construction of new spa buildings 
and facilities. In 1936, the Danube Province Savings Bank obtained 
the right to exploit Bukovička Banja Spa and provided the resources 
for the construction of the facilities of the new spa. The construction 

of the new Indoor Hot Bath, the Outdoor Bath, and the new 
“Šumadija” Hotel began in the vicinity of the “Talpara” Bath. The 
new spa complex was completed in 1938-39, and Bukovička Banja 
Spa was ranked again as the leading European spa. The Indoor Bath 
was equipped with modern devices for additional water heating, 
devices for hydrotherapy and electrotherapy, showers with lights 
(six, 12, and 24 lamps) and special rotating chairs, protective 
sunglasses, as well as a special head–and-heart-cooling system. The 
indoor swimming-pool and the 24 bathtubs for the mineral water 
therapy were on the first floor. Apart from being equipped with the 
necessary devices for an adequate treatment, the Indoor Bath also 
contained luxurious mirrors, framed paintings, and furniture.

The Outdoor Bath was luxuriously equipped as well. The swimming-
pool was paved with blue ceramic tiles and the facility contained more 
than a hundred dressing cabins, a restaurant and showers. There were 
also beautiful galleries and, in front of the bath, the arcades and five 
rooms with hairdressers, cosmeticians, manicurists, and pedicurists. 

The most modern hotel in the former Yugoslavia, the “Šumadija” 
Hotel, was a part of the newly-built spa complex. The hotel offered 
80 rooms and a few suites, the central heating system, an elevator, 
two dining rooms, a pool room, a library, etc. In order to satisfy the 
needs of the guests who were not able or did not want to go out, four 
bathtubs with hypothermal water were installed on the ground floor. 

Bukovička Banja Park was reconstructed at the time when the 
spa facilities were being constructed. New walking paths were 
simultaneously built, new benches and lanterns were installed, the 
lake was dried up, and a tennis court was built on the same spot. 
A fountain was constructed in front of the “Old Edifice” Hotel and 
there were also fresh flowerbeds.

After a period of stagnancy, Bukovička Banja Spa resumed the 
appearance of an elite spa: the “Old Edifice” was restored, the 
geological and hydrological analyses of the place were brought to 
an end, a new spring was opened, the construction of the new spa 
complex was finished, the park was reconstructed... Once guests 
were finally allowed to enjoy Bukovička Banja Spa, the Second 
World War began. Instead of being occupied by the guests of the 
Spa, the newly-built spa facilities were taken by the occupying forces 
– initially by German soldiers, later by the Bulgarians.
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Bukovicka Banja Spa was 
completely devastated at 

the end of the war. The park was 
destroyed by tree cutting and the 
springs were dilapidated with far 
less water flow; part of the hotel 
furniture was taken away during 
the war as well as numerous art 
works and library, so the hotel 
facilities were completely empty 
at the time of the liberation. 
Larger investments for the spa 
reconstruction were not allowed 
due to the economic crisis 
which always happened at times 
of war. However, the spa was 
reconstructed in accordance with 
the available financial means.

THE SPA AfTER WORLD WAR II



The State’s attention was primarily paid to the springs of the Spa. 
from 1947 to 1955, Bukovička Banja Spa went through a new 
series of geological and hydrological exploration, the purpose of 
which was to improve the existing abundance of the spa springs. 
for the duration of the construction works, it was discovered that 
the thermal water spring (Hot Spring) emitted huge amounts of 
natural gas; therefore, a compression station was built in 1950 
in order to add the gas to the mineral water. Greater quantities 
of mineral water were provided by slightly lowering the springs 
“Duke Mihailo” and “Duke Miloš”. The springs used for bottling 
the mineral water underwent major changes. The “Djulara” was 
constructed again and brought to the level with the surroundings; 
it was walled with the white Venčac marble and covered with a 
porch; the “Talpara” spring could have been used as a drinking-
water spring for the first time. In order to protect it from bad 
weather, the “Talpara” was also covered with a porch. 

A fountain, constructed by the academic sculptor Miodrag 
Gojković, was installed in front of the “Old Edifice” in 1965, 
heralding the establishment of a close link between the spa and 
art. The next year, the first sculptures were made of Venčac 
marble by seven Serbian sculptors, which initiated the four-
decade long “White Venčac” Event. So far, the event has been 
attended by over 200 artists from Serbia and abroad, and more 
than 215 works of art have been created during the Symposium, 
the 109 of which are in Arandjelovac. More than 70 sculptures 
are placed in Bukovička Banja Park. Thanks to that, Bukovička 
Banja Park is one of the largest open-air sculpture galleries in 
Europe, and is often compared to the world’s famous sculpture 

gardens of Spoleto, Otterlo in the Netherlands, and Huston and 
fort Worth in Texas.

Beside the sculptures made during the “White Venčac” Symposium, 
Bukovička Banja park contains the works done by Ivan Meštrović 
(The Great Sphinx, 1909), Peter Gunter (The Lion, 1916), Raja 
Nikolić ( Obelisque II, 1964), Svan Vujačić (Prince Milos, 1989), 
as well as the bust of Milan Pećinar by Angelina Gatalica.

The Indoor Bath was reconstructed the first after the war. By the 
late 1950s, Bukovička Banja Spa had had no capacities for inpatient 
care and was the only Serbian spa providing only outpatient 
treatment. The “Šumadija” Hotel was accommodating the patients 
at that time. The Spa was provided with a dispensary after the 
reconstruction performed in 1964, and the establishment of the 
“Natural Sanatorium” began. In 1975, there was a plan for turning 
the Sanatorium into a polyclinic and a diagnostic center; the plan 
was implemented three years later, when the facility underwent 
certain minor repairs and when modern kinesitherapy equipment 
was acquired. Accordingly, two new rooms for paraffin therapy 
and electrotherapy were equipped as well.

The renewed and fully equipped “Natural Sanatorium” operated as 
the “General and Specialized Rehabilitation Center” from 1991 to 
1999. In 1999, the center was renamed to the “ ‘Bukovička Banja 
Spa’ Specialized Rehabilitation Hospital – Arandjelovac“.

Since 1989, the Specialized Hospital has been the only institution 
for the extended treatment, education and rehabilitation of the 
children suffering from diabetes. More than 4000 children have 
been treated there in the past 20 years.
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In order to rent the rooms to the Spa’s guests during the initial 
postwar period, only necessary repairs had been made and 
the basic inventory had been acquired. Although the complete 
reconstruction of the “Old Edifice” was necessary in the early 1960s, 
it was delayed until 1969. In 1971, the “Old Edifice” underwent 
a complete reconstruction, retaining the authentic appearance 
and having the interior enriched with wood fretworks and grand 
tapestries; the “Hall of the Princes” was decorated with Danica 
Antić’s oil paintings and the new portraits of the outstanding 
Serbs, painted by academically trained painter Aleksandar Alek 
Djonović. The “Old Edifice” lost its earlier significance during the 
postwar years, primarily operating as a catering facility. It was 
ranked as the B Category Hotel at that time.

The significance of the “Old Edifice” rapidly decreased when 
the first Yugoslav wars began. Once again, the only Spa’s guests 
were wounded soldiers, whereas the devastation of the hotel 
continued even at the beginning of the 21st century. The hotel 
closed its door in 2003. A partial reconstruction of the roof of 
the hotel was performed in 2010, signifying a potential major 
reconstruction.

At the end of World War II, a partisan hospital was established 
in the “Šumadija” Hotel. Instead of the previous luxury pieces 
of furniture, the new hospital was furnished with pallets on the 
floor of the hotel rooms. The “Old Edifice” and the “Šumadija” 
were simultaneously equipped with furniture.

The “Spring” Hotel was built in 1978, which delayed the long-
awaited reconstruction of the “Šumadija” for the last time. After 
the hotel rooms had been restored in 1985, the “Šumadija” was 
ranked as a B Category Hotel.

The Yugoslav wars brought 2000 wounded soldiers to the “Old 
Edifice” and the “Šumadija” in 1991, which further delayed the full 
reconstruction of the hotel. The construction of the hotel’s roof 
was modified after the reparation having been caused by the fire in 
1994, and the façade of the hotel was reconstructed in 2010.

The “Spring” was the only hotel constructed in Bukovička Banja 
Spa after World War II. It was being constructed from 1974 to 
1978 and began to operate as an A Category Hotel. josip Broz 
Tito was the first guest to have solemnly opened the facility.

In 2003, the “Spring” underwent privatization and became one 
of the 5-star hotels owned by Miroljub Aleksić. At the same time, 
the hotel reconstruction began, and was finished in 2010.

Today, the “Spring” Hotel is a congress, spa & wellness resort, 
ranked as a 5-star hotel. It offers its guests 165 accommodation 
units with the capacity to lodge up to 500 guests.

The spa & wellness resort of the “Spring” Hotel has nine 
swimming-pools with natural, thermal-mineral water, a lobby 
bar, a bowling alley, a wellness center (with the swimming-pools, 
a spa center, a sauna, a massage room), a fitness center, an aqua 
park with three large swimming-pools, a national restaurant, 
tennis courts, and a concert hall.

fully furnished and organized, the “Spring” Hotel is considered 
as one of the most prominent hotels in our country today.

фото / photo: Д. Боснић
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DuKE MILOŠ PAVILION  
– EuROPA NOSTRA AWARD

This year, Bukovička Banja 
Spa has received yet another 

prestigious acknowledgement – 
the project for the conservation 
and restoration of the “Duke 
Miloš” Pavilion is one of the seven 
projects to have been awarded by 
the Europa Nostra organization 
and the European Commission 
in 2018 for the preservation and 
promotion of the world cultural 
heritage. This award has been 
delivered to the Pavilion amongst 
the nominated 29 laureates from 
17 countries throughout the 
world as a positive example of 
the application of all the rules of 
the conservation and restoration 
profession in the reconstruction 
of immovable cultural goods.

фото / photo: DeKovach
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The works on the protection of the building were undertaken 
after the flood and the inclement weather that had hit the town of 
Aranđelovac in the spring and the summer of 2014. Thanks to the 
Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia, the 
funds were provided so as to recover the great damage caused to the 
building by the flood. Not only were the consequences of the flood 
fully recovered by the joint funds of the Embassy of Norway, the 
Assembly of the Municipality of Aranđelovac and the “Bukovička 
Banja Spa” Special Rehabilitation Hospital – Aranđelovac, but the 
original appearance of the “Duke Miloš” Pavilion was also restored. 
In june 2016, the works were brought to an end, and once again 

the Pavilion opened its doors to the guests of the Spa. Today, in 
one place, at the fountain of a modern design, guests are allowed to 
use the mineral water of the three springs of the Spa – the Talpara, 
Djulara and Topla (Warm) springs. 

The Pavilion also continues to live its new life as a contemporarily 
equipped gallery space exhibiting the works done by both our and 
foreign eminent artists. Thanks to the adequately done project 
and the gallery’s modern design, the works of art exhibited in this 
building are available to the guests of the Spa all day long, which 
makes the attractions offered by Bukovička Banja Spa to today’s 
visitors more complete.

фото / photo: DeKovach
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Народни музеј

Народни музеј у Аранђеловцу је установа заштите покретних 
културних добара која у свом фундусу чува сведочанства о 
вишевековној насељености града и овог дела Шумадије. У му-
зејским збиркама данас се чува више хиљада предмета који 
потичу са територија двеју општина – Аранђеловца и Тополе.
Континуитет насељености прати и стална изложбена постав-
ка музеја. Фосилни остаци леденодобних животиња и кошта-
не алатке које је израђивао човек неандерталац, експонати 
су палеолитске старости, а пронађени су у пећини Рисовачи 
током друге половине XX века. Најбројнији међу остацима су 
остаци пећинског медведа, чији је скелет данас један од наја-
трактивнијих експоната у Народном музеју.
Посматрајући изложбу и тако путујући кроз време од пра-
историје па све до половине ХХ века, у Народном музеју у 
Аранђеловцу могу се, даље, видети предмети старчевачке и 
винчанске културе, сведочанства о проласку келтских ратни-
ка који су се у III веку п.н.е. преко ових крајева Србије упу-
тили у пљачкашки поход ка територији Грчке и Мале Азије. 
Археолошка истраживања спроведена последњих година 
показала су да је у римско време на територији Аранђеловца 
постојало насеље, а да је на планини Венчац вршена експло-
атација мермера. Путовање кроз време наставља се кроз му-
зеалије које датирају из средњег века о чему сведоче предме-
ти пронађени на локалитету Дворине на Венчацу, затим оне 
везане за борбу српског народа за самосталност у XIX веку 
– Први (1804-1813) и други српски устанак(1815), последње 
ратове који су вођени за коначну и потпуну самосталност 
нововековне српске државе - Балкански (1912-1913) и Први 
светки рат (1914-1918). 
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Из времена почетака борбе српског народа за са-
мосталност потиче још један посебно вредан ек-
спонат који се чува у Народном музеју - пушка 
арнаутка, која је припадала Карађорђевом барјак-
тару и устанику Првог и Другог српског устанка 
Танаску Рајићу. Пушка, украшена седефним и ме-
синганим плочицама, сведочи о сазревању наци-
оналне свести код Срба и почетку борбе српског 
народа за ослобођење од туђинске власти.
Хронолошки приказ прошлости Аранђеловца и 
околине који започиње причом о пећини Рисова-
чи, завршава се са Другим светским ратом и вре-
меном када је Буковичка бања по други пут у својој 
историји била једна од водећих бања у Србији. 
У збиркама Народног музеја у Аранђеловцу де-
понована су и два веома вредна легата социјали-
стичког периода – Легат Дуна Петровића Шана и 
Радована Грујића, као и спомен збирка Михаила 
С. Петрова. 
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Од 60-их година прошлог века у Аранђеловцу се одр-
жава Смотра уметности „Мермер и звуци“, манифе-
стација која обухвата и два фестивала „Бели Венчац“ 
и „Свет керамике“. Од 1974. до данас на фестивалу 
„Свет керамике“ настало је преко 600 дела уметни-
ка из читавог света, која данас чине Збирку савре-
мене уметничке керамике аранђеловачког Музеја. 
Међу депонованим делима налазе се радови наших 
истакнутих керамичара Срђана Вукајловића, Ми-
рослава Павелке, Весне Свободе, Милана Блануше, 
Николе Вукосављевића, док међу радовима гостију 
из иностранства треба истаћи дела светски познатог 
Колина Пирсона из Енглеске
Бројношћу експоната, али и квалитетом радо-
ва Збирка савремене керамике Народног музеја у 
Аранђеловцу се налази међу већим збиркама овог 
типа на Балкану. 
Пратећи светске трендове у односу према посети-
оцу данашњице, Народни музеј у Аранђеловцу се 
публици обраћа на један свеж и другачији начин, 
стварајући тако заједницу једне установе културе и 
локалне средине. Истовремено, применом савреме-
них технологија у презентовању културног наслеђа 
овога краја, Музеј постаје све интересантнији публи-
ци свих старосних структура.
Као установи заштите, Народном музеју су на ста-
рање поверена два непокретна културна добра 
- Споменик природе пећина Рисовача, природно 
добро од изузетног и културно добро од великог 
значаја, и знаменито место Орашац, које је Одлуком 
СО Аранђеловац 1979. године сврстано у културно 
добро од значаја за Републику Србију.

Збирка савремене керамике
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Рисовачка пећина је значајан палеонтолошки, 
археолошки и спелеолошки локалитет. Нала-
зи се југоисточно од Буковичке бање, на улазу 
у Аранђеловац. Пећина Рисовача је споменик 
природе прве категорије и природно добро од 
изузетног и културно добро од великог значаја.

Настала је дејством топлих минералних вода 
калцијско-магнезијског типа, које су попут 
оних на изворима у Буковичкој бањи. Старост 
пећине процењује се на више од 100 хиљада 
година. Била је најпре станиште животиња, а 
у периоду од пре 35-50 хиљада година и рисо-
вачког (неандерталског) човека.

Око 1950. године, током рада каменолома, 
откривена је пећина. Међутим, баш због рада 
тог каменолома уништен је улазни део пећине 
у дужини од 20 м, који је у ствари био ста-
ниште рисовачког човека. Од 1953. до 1977. 
године вршена су археолошка истраживања 
(којима је руководио проф. др Бранко Гавела) 
и спелеолошка истраживања (којима је руко-
водио др Раденко Лазаревић), захваљујући 

којима су, у муљу који је испуњавао пећину 
Рисовачу од пода до таванице, пронађени ко-
штани остаци преко двадесет животињских 
врста. Најбројније су биле кости пећинског 
медведа које чине 2/3 свих коштаних остата-
ка. На другом месту по бројности су остаци 
дивљег коња, затим џиновског јелена, вука, 
пећинског лава, хијене... 

У улазном делу пећине, у наслагама наноса и 
глине и међу коштаним остацима животиња, 
откривени су и остаци материјалне културе 
палеолитског човека. То су предмети настали 
од кремен камена и кости – листолики нож, ко-
штана шила и бодежи... На основу ових налаза 
установљено је да је рисовачки човек био савре-
меник крапинског човека (из околине Загреба).

Коштани остаци животиња и артефакти про-
нађени у пећини Рисовачи чувају се у На-
родном музеју у Аранђеловцу, где се налази 
и скелет пећинског медведа израђен од ори-
гинилних коштаних остатака пронађених у 
пећини Рисовачи.

Рисовачка пећина 

фотографије / photos: Д. Боснић
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Рисовачка пећина 
Први српски устанак представља почетак борбе српског на-
рода за ослобођење од турске власти. Подигнут је у Ораш-
цу, недалеко од Аранђеловца. За прве договоре о подизању 
устанка искоришћена је свадба угледног домаћина из Ораш-
ца, Стевана Томића, 21. новембра 1803. године. Пар месеци 
касније, након сече кнезова у Београду, у Орашцу су се на 
Орашачкој скупштини, 15. фебруара 1804. године, окупили 
сви виђенији људи овога краја, међу којима су били јасенич-
ки кнез Теодосије, буковички прота Атанасије и Карађорђе 
Петровић из Тополе. Устанак је почео паљењем турског хана 
у Орашцу и брзо се проширио на целу Шумадију.

Данас се на месту одакле су устаници кренули у своју прву 
акцију, у Марићевића јарузи, недалеко од орашачке цркве 
налази лепо уређен културно-историјски комплекс.

Марићевића јаруга у Орашцу 

Недалеко од Марићевића јаруге налази се црква Вазнесења 
Христовог подигнута 1869-1870. године, као и спомен-шко-
ла подингута у знак сећања на Први српски устанак и вођу 
устанка Карађорђа Петровића. Изградња школе завршена је 
1932. године. 

фотографије / photos:  
D. Bosnić
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