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Г
одину дана је прошло од како нема Алексеја Брки

ћа. Фебруара месеца 1999. изненада (као да може 
другачије), после краће ~1 тешке болести, престало 

је да куца љегово срце. 

Наша архитектура и култура остале су без IIСТИНСКОГ 

великана. Алексеј Бркић 6110 је јеДИl lствена фигура СРI'I 

ске новије apxllтeктype. Особеност и сложеност љеговог 

О1'lуса 11РОИСТИЧУ из вансерИЈСКИХ квалитета њсroве лич

НОС'ГЈ.1 у којој ПРСIЮЗlшјемо модел ренеСallCllOГ архитекте 

- филозофа, писца, математичара, уметника, свеСТРаЈЮ 

образоваllОГ Illlтелектуалца Ч~фl целокупни рад обједи

њује теорију н праксу. Био је човек ВСЛlIке имагинације 

и изразити индивидуаШIСТ, I lеllсцрпне раДl lе е I IСРI'ије . 

стаменог карактера. прек али СТltЧal l , захтеван и строг 

према другима али још више према себи. Читава њсгова 

ЛI1ЧIIОСТ и дело зрачили су великим ауторитетом, по при

роди и снази своје IIадаренQC1"И био је праВII академик, 

иако .шје био члаll САНУ. ОН је једна од ретких лично

сти наше културне историје која квалитетом и снагом 

свога дела нашу средину УЗДllже на светски КУЛТУрНII 

ниво. Живот И дело Алексеја Бркића у пуној меРl1 су по

тврда њсгових речи давно исказаllИХ : АРХlIтект то I/ије 

професија то је суgбlll/Q jegl/of човеКQ. 
После деТИЊС1'ва 11 ране младости проведене у родној 

Кикинди У Београд се доселио са породицом 1939. у ll1ХУ 
дорћОJlСКУ улицу. под липама. Није 1111 слугио да ће на тој 
адреси 11ровести пуних шездесет година. 

УШlсује се на факултет, вишеструко талентован мо

гао се са подједнаким успехом посветити матемаПIU1I, 

сликарству нли писању, али одлуч~ю се за архитектуру, 

можда као СItНтезу свих ових делатности . ДИl1ломнра 

крајем ] 948, по завршетку Другог светског рата, међу 

ПрВl1ма у својој преполовљено) геllеРЗUl1јl1. 
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АрхитеК1'ОНСКУ Kap~ljepy започиње у соцреалистнч

ком Мl1љеу обнове IIIIЗГРадње. То је доба скромних финан

сијСКI1 Х и теХНI1ЧКllХ могућности али доба велике борбе 

старе ~1 нове концеПЦllје у архитектури и уметности. Већl1-

ну својllХ објеката пројектује и гради у Београду од 1953. 
до ] 967. Као образовани познавалац историје 11 теорије 
архитектуре, у свом Пр~IСТУПУ архитектури, негује рauи

оналнн артизам ПРОЧl1шћеl1 логltком гeOMeТPllje и уноси 

авангардне и интелектуалне тонове у српску архнтек

тонску средину. Његова архнтеК1'Онска дела одликује 

кристаЛlII1 ред који увек крије загонетку у неком елемеll

ту. Осим тога у cтportt и апстрюmlИ КОllцет Брюtћ уводи 

боју и орнамент што доноси живост И појачава уметнич

кlt израз. НајЗllачајlшја Бркићева дела: зграда Хемпра 

на Теразијама, ГИМllазија .Iа Вождовцу, зграда Општине 

Вра'шр и зграда СОЩlјалног ОСl1гурања у Немањиној ули

till у Београду, у потпуности одражавају ову градl1ТСЉСКУ 
МC'ГQдологију. 

Алексеј Бркић је радио сам, није ПРlшадао нијеДlюј 

моћllој групацији, неспреман на компромисе, рано напу

шта праксу и посвећује се теоријском раду IIЗ области 

архитеК1уре. Његово теоријско дело је обимно 11 тема'ГСКII 
разноврсно. Своје зюшмање за проблем С ~lнтезе лItКОВ

HItX уметности 11 архитектуре претвара у »СИМПОЗJtјум О 

СIllпе3И« организован током седамдессшх година у Врњач

кој бањи. Такође сарађује запаженltм ПРIUЮЗlIма , у који

ма IIЗНОСI1 своје теоријске ставове, у стручнJtм чаСОПlIСl1ма 

»APXlftektypa-Урбанизам«, »Изградња«, » Градllна«, » На

слеђе«. Деведесешх година објављује анroлОrt1јско дело, 

КЉIIГУ »ЗllаКОВII у камену«. Појава ове Бркићеве кљиге 
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представља изузетан КУЛТУРН~1 дога ђај и незаоБШlазно 

штиво у изучавању ~lсторије српске модерне архитекту

ре . Књига је засноваllа lIа теоријском и филозофском 

промишљању феномена српске модерне архитектуре у 

периоду 1930--1980, са основном идејом да се афирмише 

теза о београдској школи архитектуре која је како Бркић 

каже, ) прва заузела отвореl lИ аНТИФУНКЦlЮIШЛИСТllЧКИ 

ста в уводећи у доктринарно упрошћени модернизам 

знакове сликовности и семиотичку хипотезу, и прва већ 

током педесетих анпщипирала суштину онога ш1'Q ће се 

касније назвати постмодернизмом«. Ово сложеlЮ дело 

писано је у архаичној форми разговора са пријатељима, 

као надахнуга рас пра ва о теоријским основама архитек

туре . Последњих годиt,а Бркић је завршио још два обим

lIа рукописа , први под IШЗИВОМ ), Разговор са пријатељем 

загонетке« и друrи )Дивота нереда«. 

Важан сеl'мент у Бркићевој активности представља 

педагошки рад на АРХllтектонском факултету где је по

слеДIIПЛОМЦllма држао предаваља из тeopllje аРХ llтекту

ре. Признат и поштован од колега и студената, у надах

нугим казивањима l'lренос~ю је своје знање и љубав за 

арх итектуру. 

Алексеј Бркић је М IЮГО пyroвао. Као ПУГI I ИК и пyro

писа u јеДЗl I је од ретких наших арх итеката, савремеllИ

ка, кој и је предузимао пyroвања следећи тра г настајања 

архитектуре. Обишао је и СНIiМИО, tшцртао, све важније 

грађевине светске архитектонске баштине. Касније је те 

прве скице разрађивао и доцртавао, остваривши знатан 

сликареки опус юванреДIШ Х uртежа. ПосебlЮ се то од-

носи на серију uртежа са Блиског истока и из САд-а. По 

УГ~lсцима, опажањима и илустрацијама, им пресиван је 

њеroв дневник са пyroвања по Америци. За време своји х 

пyroвања добијао је повољне ПОЈlуде да оста не, међугим, 

он се увек враћао кући . Волео је Србију, Београд, а изнад 

свега свој Дорћол по коме је свакодневно шетао 11 са 
жаљењем запажао, нарочито послеДЊIiХ ГOAllll a, да то 

више Нllје онај хумани простор, задржа н само у његовом 

сећању. 

У складу са својим високостичним ставом бllО је и 

ДРУI1Гfве IЮ Зlп'Зжован . Као Вllшегодишњи председник Са

веза архитеката Србије установљује ПРЮl lање овог удру

жења »Велику награду архитектуре«. Иницијатор је идеје 

о оснивању 11 први председник Српске академије арх и

тектуре , почаСНIi је члан сродни х орга низа ција, а 1998. 
добllја Награду за животно дело од Удружења ликовни х 

уметника примењене уметности и дизајна Србије . 

Не стигавши да nomYHo заокружи опус, Алексеј Бркић 
је отишао међу своје ПРllјатеље загонетке, Брашована, 

Злоковића, БорисаlUЪCвића, да наста ви давно започете 

разговоре, о а РХ IIТСКТУРИ и животу, у касним сатима спу

штајућll се низ ветроВ~IТИ Дорћол, Доситејевом 11 Фраt' 

цуском улицом. 

Време као бескомпромисни судија одређујеТЗЧIЮ сва

коме место. Код најбољих стваралаuа са протицањем вре

мена вредност њиховог дела постаје све јасmlја. БРКllћево 

дело, већ високо оцењено од савременика, теоретичара 

и КРИТН 'Iара арх итектуре, са временом ће као дијамант 

увећаваЋI квалитет и сјај. 
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