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СВЕДОК ИСТОРИЈЕ: ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ТОПЧИДЕР

Jедна од најлепших и 
најнеобичнијих же-
лезничких станич-

них зграда у Србији - станица 
„Топчидер“ налази се на самом 
ободу Топчидерског парка, 
скривена у хладу прастарог 
дрвећа,  стотинак метара од 
Конака кнеза Милоша, данас 
претвореног у музеј у оквиру 
Историјског музеја Србије.

Приземна, репрезентатив-
на грађевина, основе облика 
слова „Т“, са надстрешницама 
са стубовима са волутама на 
перонској и уличној страни, 
извирује из бујног зеленила и 
плени својом лепотом и тајно-
витошћу. Већина посетилаца 
не зна величанствену и бурну 
историју ове станице, свега 
двадесетак минута вожње уда-
љене од самог центра града.

Давне 1884. године у 
саобраћај је пуште-
на прва српска 
пруга Београд-
-Ниш, важна 
спона Запа-
да и Исто-
ка. Већ је 
приликом 
п р о ј е к -
т о в а њ а 
п р у г е 
о д л у ч е н о 
да станичне 
зграде буду 
грађене од 
чврстог матери-
јала, скромне и 
функционал-
не. Тако је 
и овде, 

на другој станици на прузи 
Београд - Ниш, изникла обич-
на, функционална спратна гра-
ђевина, са два приземна крила 
на левој и десној страни, без су-
вишних украса на фасади, како 
и доликује споредној станици. 
На почетку живота станице 
овде су се заустављали само 
обични, путнички возови. 

Већ 1885. године, уводе се 
„шетни возови“, посебни во-
зови намењени излетницима, 
који су саобраћали на релаци-
ји Београд - Раковица. Постоји 
податак да је, 1891. године, само 
радним даном саобраћало 4-5 
пари ових возова, а недељом и 
празницима још шест. Из исте 
године сачуван је податак да је, 
у летњим месецима, овим возо-
вима превезено 10.825 путника. 

Из тога се да закључити 
да су Топчидер и 

Кошутњак, још 
тада, били 

омиљена београдска излети-
шта. Осим излетника, ове во-
зове користили су и ђаци, рад-
ници и службеници, а у њима 
је важила посебна тарифа. 
Крајем XIX века постојали су и 
засебни излетнички возови за 
прославу Првог маја, а сабора-
ћали су на релацији Београд - 
Топчидер. 

Богата историја
Време је пролазило, дина-

стије су се смењивале, а наша, 
у зеленилу скривена станица 
наставила је да живи. Убрзо, 
1914. године, топчидерска ста-
ница је добила још један коло-
сек, чиме је повећана пропусна 
моћ пруге.

Када је почео Први светски 
рат, због свог стратешког по-
ложаја, а услед честих бомбар-
довања са друге стране Саве 

онемогућен је рад 
же лезн и ч-

ке ста-
нице 

„ Б е о -
град“, па 

је улогу главне 
станице делимично преузела 
топчидерска станица. Током 
жестоког бомбардовања 
Београда, 6. октобра 1915. 
године, бомбом је погођена и 
станица „Топчидер“. 

У склопу радова на рекон-
струкцији станице тридесе-
тих година 20. века изграђена 

је, уз саму станицу „Топчидер“ 
и дворска чекаоница - зграда 

која је данас у функцији ста-
ничне зграде, а у њеној непо-
средној близини налази се Га-
ража дворског воза.

Разлог за градњу дворске че-
каонице на овом месту лежи у 
чињеници да је 1929. године, 
изграђен Бели двор, резиден-
ција Карађорђевића. Станица 
„Топчидер“ добија на угледу - 
постаје „краљевска“ станица, 
па је примала угледне путни-
ке, краља, краљицу, званич-
нике и високе госте.

На своје последње путовање 
одавде је пошао и краљ Алек-
сандар 1934. године. Девет 
дана доцније, на ову станицу 
је приспео воз са његовим по-
смртним остацима. Одавде 
је и 1941. године у изгнан-
ство пошао и кнез Павле са 
породицом. 

Два пута срушена бомбама
Током Другог светског рата, 

станична зграда у Топчидеру је 
поново погођена и срушена. По 
завршетку рата, одустаје се од 
идеје да се станична зграда об-
нови, па улогу путничке зграде 
прузима некадашња дворска 
чекаоница. Ентеријер је изме-
њен и  прилагођен путничком 
саобраћају. Првобитна станич-
на зграда тако није очувана.

Међутим, станица „Топчи-
дер“ не губи на значају. Како 
је гаража дворског воза поста-
ла Гаража Специјалног воза, 
познатог као „Плави воз“, 
топчидерска станица постаје 
полазна и долазна станица за 
бројна путовања Јосипа Броза 
Тита. Овде су се у воз укрцава-

ли и Џими Картер, Чаушеску 
и Моамер Гадафи, као и други 
многобројни државници који 
су били гости Јосипа Броза.

Данас је станица полузабо-
рављена. Скривена у зеленилу, 
готово да је непозната Београ-
ђанима који посећују Топчидер. 
Нема више станичне гужве, 
излетника, радника, ђака, слу-
жбеника, краљевске породице, 
високих гостију, председника, 
свите. Само железничари и по-
који воз у пролазу и понеки ра-
дозналац и поштовалац исто-
рије Београда.

Парк - излетиште и музеј
Крајем деведесетих изврше-

ни су радови на фасади. При 
таваници, још су видљиви 
рељефи са грбом Краљевине 
Југославије - сећање на неке 
старе дане. Покрај улаза, сто-
ји први српски формацијски 
часовник из 1888. године. Још 
увек ради и показује тачно вре-
ме. Међу железничарима кола 
легенда да је овај часовник дар 
Драге Машин краљу Алексан-
дру Обреновићу.

Топчидер и Кошутњак су већ 
проглашени за просторну кул-
турно историјску целину III ка-
тегорије, те у склопу тога и ова 
станица ужива заштиту. Међу-
тим, њен значај је већи. Она с 
правом заслужује да буде пре-
творена у музејски железнички 
комплекс и на прави начин буде 
представљена јавности. Тако 
би ово здање било извучено из 
заборава, „умивено“ и предста-
вљено Београду, Србији и свету. 

ИВАНА ЈОВИЧИЋ ЋУРЧИЋ

Тито 
Према усменом предању 

које наши железничари и даље 
радо препричавају, Тито  је имао 

обичај да, кришом од свог обезбеђења, 
дође у станични бифе и попије коју са 

радницима. Уследио би брзи долазак 
обезбеђења и наводна Титова љутња. 

Познато је да су железничари 
„Топчидера“ и Гараже имали 

посебну одговорност, будући да 
су били одговорни за почетак и 

крај путовања председника 
Републике.

Ефекти
Стварањем музејско-туристичког комплекса у Топчидеру Београд би 

попут великог броја главних градова у свету добио технички музеј на 
отвореном. То би био  допринос не само културном развоју Београда 
и Србије, већ и туристичкој понуди, која би сигурно представљала 
атракцију за бројне посетиоце из иностранства, љубитеље железнице, 
децу и младе и многе друге.

Богатство туристичке понуде у Топчидеру, омиљеном излетишту 
недалеко од центра главног града, уз разноликост програма који 
би се овде могли организовати, свакако би омогућили да културни, 
туристички и финансијски ефекти једног оваквог пројекта буду брзо 
препознатљиви и остварени.

ПЛЕНИ ЛЕПОТОМ И ТАЈНОВИТОШЋУ

Дочек кнеза Павла по повратку из Енглеске у станици Топчидер

Након другог светског 
рата дворска чекаоница 

постала станица
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