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   еценија редовног излажења периодике посвећене кул-
турној баштини успех је који мора бити посебно забеле-
жен. Такав успех постигао је Завод за заштиту спомени-
ка културе града Београда, који издаје часопис Наслеђе 
од 1997. године, а сада бележи његов десети број. 

Објављених девет свезака, које читалац има у ру-
кама, сведочи да су остварена начела прокламована у 
првом броју. Замишљено је да њихов првенствени сад-
ржај чине саопштења о резултатима рада Завода на ис-
траживању, проучавању, валоризацији и конзервацији 
културних добара београдског подручја. Рачунало се, 
при томе, на значајну збирку података о њима, која се 
чува у документацији Завода. Од почетка се очекивало 
да ће у часопису објављивати студије и научници изван 
Завода који се баве проучавањем споменичког наслеђа 
београдског круга и уметничким појавама у раздобљу 
из којег потичу његови споменици и да ће тиме њихова 
историја и уметничка обележја бити потпуније осветље-
на. Тиме је предвиђено да се у часопису излажу питања 
теорије заштите културних добара и расправе о одређе-
ним методолошким питањима, или појединим конзерва-
торско-рестаураторским поступцима и истраживањима 
која су им претходила, али и студије о друштвеним и 
културним приликама и важним историјским догађаји-
ма који су утицали на став о чувању старе градитељске 
и уметничке баштине. Претпостављено је да ће тако за-
мишљен часопис имати шири домет и да ће о питањима 
струке и баштине Београда пружити сазнања не само 
конзерваторима већ и стручњацима сродних струка, па 
и широј јавности, обавештавајући је о најбитнијим на-
челним питањима и о резултатима истраживања нових 
технологија и нових конзерваторских поступака, као и 
о старим стилским детаљима и облицима којима су сви 
бројеви часописа богато илустровани.

Овако високе програмске захтеве часопис је ос-
тваривао обрађујући на својим страницама различите 

D
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тематске целине. На првом месту су саопштења о зна-
чајној споменичкој целини на којој је Завод непрекид-
но радио: о Београдској тврђави. Исходи истраживања 
њених остатака редовно су саопштавани, уз темељну 
стручну интерпретацију откривених налаза, а њихова 
презентација и начин конзерваторске обраде стављени 
су на увид јавности. Није пропуштено ни саопштење 
о сложеном поступку реконструкције цркве манастира 
Павловац. Карактер претежног дела градитељског фон-
да београдског подручја условио је да најбројнији при-
лози буду о најважнијим здањима насталим у XIX и у 
првој половини наредног столећа. Њима су осветљене 
њихова историја, архитектура и уметничке вредности. 
При томе, указано је на нове појаве синтезе национал-
них стилова и посебних уметничких праваца, као што је 
ар деко, и на видове њихових испољавања. Исто су тако 
осветљени градитељски опуси истакнутих београдских 
архитеката.

Вредност часописа Наслеђе знатно су уздигле 
расправе о подигнутим споменицима који одражавају 
колективну свест нације, у функцији остваривања на-
ционалне државе. Као израз националне идеологије, 
мит о народном хероју исказан је идејама о споменику 
кнезу Михаилу Обреновићу, што је подробно изложе-
но на страницама Наслеђа. Међу студијама посвећеним 
ширим друштвеним и уметничким појавама налази се и 
осврт на улогу идеологије у новијој архитектури.

Нису заобиђена ни начелна питања заштите гра-
дитељске баштине. Тако је покренуто питање урбане 
ремисије са идејом реинтерпретације старих униште-
них здања у успостављеној новој целини, што се већ 
примењује другде у свету, на пример у Енглеској. На 
потребу враћања изгубљених споменичких вредности 
указало је и саопштење о ревитализацији Старог сај-
мишта Београда, које представља први корак у урбани-
зацији леве обале Саве.

Наслеђе је објављивало и саопштења о новим тех-
нологијама у конзервацији споменика и о достигнући-
ма у мултимедијалном приказивању архитектуре неких 
споменичких целина и појединачних здања, упозна-
вајући читаоце о могућем квалитету електронских при-
лога. Поред тога, часопис је пратио многе важне текуће 
појаве. Тако није пропустио ни потресно сведочење о 
вредним београдским здањима страдалим у бомбардо-
вању 1999. године. Тиме и побројаним питањима која 
обухватају споменичку баштину београдског подручја, 
Наслеђе је успело да оствари циљ изложен на самом 
почетку свог излажења.

Досадашње интересовање стручњака и јавности за 
овај часопис сведочи о његовој актуелности и вреднос-
ти и пружа, уједно, доказе о још једном значајном ус-
пеху његовог покретача: Завода за заштиту споменика 
културе града Београда.

Уредништво
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S

УДК 316.75:725.94(497.11)"18/19" ; 394.46(497.11)"18/19"

 имболична политика званичне репрезентативне култу-
ре модерних држава усмерава пажњу на престоницу која 
у мапирању патриотског простора постаје средишње 
место.1 Доследно општеприхваћеном обрасцу pars pro 
toto, престоница није само центар државе него и њено 
отелотворење, у којем се прожимају политика простора 
и простор политике.2 Званична репрезентативна култу-
ра тежи да у општу урбану меморијску матрицу пре-
стонице угради топосе сећања који симболишу основне 
елементе њеног заједничког идентитета, чиме се она, 
више или мање, претвара у нормирану менталну мапу.3 
Ове амбиције су оствариване различитим начинима и 
средствима, а најчешће подизањем меморијала најваж-
нијим догађајима, херојима и знаменитим људима, који 
су симболизовали идеју њеног настанка. Престоница 
се, с друге стране, користи као перформативни простор 
комеморативних општенародних свечaности етатизова-
ног годишњег календара.4 Тиме њена меморијска мат-
рица добија сложену просторно/временску структуру, 
која се увек изнова мења у складу с променом симбо-
личне политике званичне репрезентативне културе.5

Сличан стратешки процес просторно/временског 
уграђивања идеолошких меморијала у урбану матрицу 
престонице присутан је и у Београду, а може се пра-
тити од раних четрдесетих година 19. века, када овај 
град постаје званична престоница још увек полувазал-
не Кнежевине Србије.6 У државама монархијског типа, 
каква је била Србија, конструкција меморијске матри-
це престонице усмерава се својим значајним делом на 
утврђивање ауторитета и легитимности владара и 
династије.7 У изградњи овакве структуре Београда 
током владавине династије Обреновић важно место до-
дељено је сећању на Таковски устанак, који се тумачи 
стереотипом кључног догађаја националне историје с 
којим започиње обнова златног доба српске средњове-
ковне државе.8 Оваква схватања формирају се већ током 
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прве владавине Обреновића, али након њиховог поврат-
ка на власт она добијају још већу улогу. Дан подизања 
устанка у Такову поново се уводи у званични календар 
и све до пада ове династије остаје најзначајнији опш-
тенародни празник, познат под популарним називом 
Српске Цвети. Његовом годишњем престоничком про-
слављању даје се наглашен перформативни значај, а он 
постаје образац за обележавање празника у осталим 
срединама Кнежевине, односно Краљевине Србије. И 
јубиларна педесетогодишњица Таковског устанка одр-
жана је у престоници, а у знак сећања на прославу у 
Топчидерском парку подигнут је меморијални ротонд-
ни павиљон.9

У процесу уобличавања таковске престоничке ме-
морије Београда особено место заузима сађење младице 
Таковског грма у средиште дворског парка. Овај мемо-
ријски топос и данас је сачуван, али је одавно и свесно 
заборављен.10 (Сл. 1, 2) Да би се његово изгубљено зна-
чење могло схватити, неопходно је указати на процес 
укључивања Таковског грма у устанички меморијски 

топос, његово уздизање у свето национално и динас-
тичко дрво, као и популарисање у симболичној полити-
ци званичне репрезентативне културе у време владави-
не Обреновића. Студија је настала као резултат обим-
нијег истраживачког пројекта под називом Таковски 
устанак – Српске Цвети. О произвођењу јавног сећања 
и заборављања у симболичној политици званичне реп-
резентативне културе. Њена основна намена је поку-
шај да се на примеру престоничке меморије Београда 
укаже на значај „транслације прoстoра“ у уобличавању 
националне „флексибилне географије“. Позивање на 
познати појам Роберта Остерхута није само формал-
не природе.11 Национална флексибилна географија се 
у великој мери заснива на идеологији хришћанске сак-
ралне топографије, као што се у основи и целокупна 
конструкција заједничког националног идентитета уоб-
личава према обрасцима старијег верског заједничког 
идентитета. Наравно, у периоду уобличавања нацио-
налног идентитета питање флексибилне географије се 
у пуној мери транспонује у нове оквире, па и оне везане 
за идеологију дворских, а потом и јавних паркова. Већ 
током друге половине 18. века у француској и енглес-
кој култури појављују се бројни списи који у светло-
сти проблематике транслације простора расправљају о 
форми паркова и избору дрвећа којe je у њима сађенo.12 
На овим основама почива и симболика сађења младице 
Таковског грма у престонички дворски парк.

Произвођење Таковског грма у меморијски 
топос 
Таковски грм нe припада изворном историографс-

ком наративу везаном за уобличавање меморијског то-
поса о подизању устанка у Такову на Цвети 1815. Вук 
Стефановић Караџић, Леополд Ранке, Сима Милутино-
вић Сарајлија и кнез Милош не помињу Таковски грм, 
нити догађај који се наводно под њим збио. Пола века 
касније Милан Ђ. Милићевић, Јован Мишковић, Вла-
димир Карић и Феликс Каниц, у другом издању своје 
књиге о Србији, сматрају Таковски грм и саветовање 
под њим славним и недискутабилним догађајем нацио-
налне историје. Мит о Таковском грму накнадно се уоб-
личава као саставни део наратива меморијског топоса о 
проглашавању устанка испред таковске цркве, визуелно 
отелотвореног низом патриотских икона, међу којима је 
свакако најпознатија слика Таковски устанак Паје Јова-
новића, наручена поводом обележавања осамдесетого-
дишњице устанка 1895.13 

У каснијим тумачењима догађаја уочава се на-
стојање да се историографски наративни ток, уобличен 
у делу Вука Стефановића Караџића Милош Обреновић, 
књаз Сербије,14 обогати новим епизодама. Такав при-
ступ тумачењу таковског сабора често је присутан у 

Сл. 1. Таковски грм, Пионирски (Дворски) парк, 
садашње стање
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опусу Милана Ђ. Милићевића. Он у биографији кнеза 
Милоша написаној за Поменик знаменитих људи опи-
сује три епизоде у подизању Устанка, две старе – обја-
ву Устанка испред цркве у Такову и подизање заставе 
испред његове куће у Црнући, познате већ код Вука 
Стефановића Караџића, али испред њих умеће договор 
народних првака под старим храстом недалеко од та-
ковске цркве: 

„Милош се није одмах примио старешинства 
у том новом послу. Најпре је много разговарао са 
свима; мерио је величину посла у који је требало 
ући; процењивао је чврстину воље у устаника и, 
кад се уверио да су сви прегли на једно: избавити 
се, или изгинути; онда је, о Цветима, отишао у Та-
ково цркви, где је било уговорено да се сви вођи 
састану, као богомоље ради. Онде се опет, под 
таковским грмом, последњи пут договоре, па оду 
у цркву на молитву. После службе изађе Милош 
пред цркву и свему сабору објави: да пристаје на 
нов устанак, да се прима поглаварства, и, тако, у 
име Божје, отвара нову борбу с Турцима за осло-
бођење отаџбине. Ту се закуне он народу да га неће 
оставити, а народ се закуне њему да ће га слушати. 
То је било на Цвети, 11. априла 1815. Из Такова, 

Милош се врати у Црнућу кући. Ту обуче своје вој-
водско одело, наоружа се, па са својом војводском 
заставом у руци, изађе пред дружину и, дајући је у 
руке Сими Паштрмцу, рекне: – Ево мене; ето вам 
– рат Турцима! Паштрмац одмах пободе заставу у 
ледину, и под њу стане купити војнике, а Милош, 
с писарем Димитријем, оде у собу писати писма на 
све стране да се Срби дижу на Турке, и ’да бију где 
год виде зелену стризу’! Народ устане листом.“15

Повезивање догађаја из порте таковске цркве с 
месним „записом“ – „грмом“, имало је своју логику, 
блиску свести тог времена.16 Наиме, сеоски зборови од-
ржавани су обично поред записа, или у црквеној порти. 
Због тога се зборови понекад и називају „порта“.17 У не-
ким местима записи су се налазили у самој порти, или 
у њеној близини, а то је био случај и с Таковом. Све то 
олакшало је повезивање предања о подизању Устанка 
с месним сеоским записом. Овако уобличено предање 
учило се и у школи, па се појединци касније сећају: 
„...Знао сам из историје, да је Књаз Милош после тога 
отишао право у срце народа, да на Таковском сабору 
код Таковског грма развије своју заставу, знао сам да је 
ту узвикнуо: ’Ето мене, и ето вам рат с Турцима’.“18 У 
појединим наративима се наводи да се Таковски грм на-
лазио у порти парохијске цркве, а на прихватање овако 
сублимиране слике места подизања Устанка снажно су 
утицале популарне патриотске иконе, попут оне коју је 
насликао Паја Јовановић. У једном од описа компози-
ције, објављене у Србобрану, наводи се: „...Иза устала-
саног народа види се таковска црква без торња, с крс-
том на крову, а одмах ту, готово у средини узбурканог 
народа поносно се уздиже стабло с раширеним гранама 
једног густог храста. То је Таковски грм.“19  (Сл. 3)

Тимочки епископ Мелентије у Проповеди на Цве-
ти, објављеној у Веснику српске цркве за 1899, изно-
си митологизовану верзију сабора у Такову опширно, 
с много патриотске патетике. Он опис догађаја развија 
у три епизоде. У првој се описује Милошев полазак из 
Црнуће у Таково, у другој служба у таковској парохијс-
кој цркви, а у трећој објављивање Устанка поред Таков-
ског грма:

„Охрабрен молитвом и тим чудним унут-
рашњим гласом, а имајући шлем вере и наде на 
Бога, изађе војвода Милош из цркве, окрете се 
према њој и дубоко поклони с речима: помоз’ Боже 
и Света Мајко цркво моја – па се упути Таковском 
Грму. До њега духовници с часним крстом, зна-
мењем спасења а око њега народ. Све је напрегло 
слух да чује шта ће војвода рећи. И Он – момен-
тално разви крсташа барјака, диже сабљу у вис и 
узвикну: ’Ево мене, ето вас, рат Турцима. С нама 

Сл. 2. План Пионирског (Дворског) парка, садашње 
стање: 1. Таковски грм
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Бог и Његова је правда.’ – Нека је срећно и Богом 
благословено – одговорише духовници и крстом 
благословише.“20

Наведени примери показују да митски наратив, као 
и историографски топос о подизању устанка у Такову, 
није био уједначен ни у званичној репрезентативној 
култури из времена владавине династије Обреновић. 
Према једној варијанти догађај се збио испред цркве, а 
према другој поред грма.21 У званичној репрезентатив-
ној култури, наравно, појављује се и тежња да се оба 
тумачења временски и просторно сажму у јединствен 
митски топос и прикажу као политички спектакл одиг-
ран на сцени националне историје.22 Репрезентативни 
пример таквих схватања јесте сцена подизања устанка 
у драми Милош Велики Милана М. Максимовића. У 
новинском приказу нове поставке те популарне пред-
ставе, премијерно изведене у београдском Народном 
позоришту 22. фебруара 1886, сцена подизања устанка 
описана је на следећи начин: 

„Једна од величанственијих сцена беше уста-
нак на Такову. У дубини црква таковска, заједно 
са звонаром, а на средини историјски таковски 
грм, све израђено верно по фотографији. Иза грма, 

десно зелен хум; на њему сељанке у најлепшој 
народној ношњи. Из цркве се чује ’буди имја Гос-
подње’, а народ излази, за народом свештенство, 
па војводе. Свештенство у старој својој ношњи: 
напред свештеник у орнату. А знате ли какво је то 
велелепно одејаније? Фелона, дугачка до земље, од 
белог српског платна са црвеним платненим крс-
товима и украсима; епитрахиљ отвореноцрвен, а у 
рукама мала, стародревна икона. До свештеника ’у 
орнату’, други свештеници у сукненим чакширама 
и гуњићима, у опанцима и шубарама и малим др-
веним крстићима у рукама. До њих прота, у грчкој 
камилавци, у џубету до ниже колена, у плавичас-
тој, пругастој антерији, у белим вуненим чарапа-
ма, у јеменијама. До њега архимандрит Мелентије, 
представник источног духовног господства. Грчка 
камилавка с панкамилавком, џубе црно дугачко, ис-
под њега кратко џубенце с первазом, па плав појас 
увијен у курјуке, па крст о врату од седефа. Сва ова 
стара српска сељачка госпоштина у живописним 
групама очекује свог господара. И долази Милош 
из цркве, са заставом у руци; на њему одело вој-
водско. И кад нови господар узвикну: ’Ево мене, 

Сл. 3. „Таковски устанак“, слика, Паја Јовановић, 1895. (Народни музеј у Београду)
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ево вам рата с Турцима!’ народ га поздрави с бур-
ним усклицима, а публика дуготрајним пљеском. 
Милош се поклони и целива свети крст у рукама 
Мелентијевићевим, а завеса спусти се лагано.“23

Углед Таковског грма у званичној репрезентатив-
ној култури Кнежевине Србије утврђује се почетком 
друге владавине Обреновића.24 У потоњим годинама, 
како је углед грма растао, растао је и његов значај у ту-
мачењу догађаја. Он постепено потискује таковску цр-
кву и све чешће се тумачи као централно место сећања. 
Такву пажњу посвећује му кнез Михаило приликом ју-
биларне педесетогодишње прославе Таковског устанка 
1865.25 Слично је било приликом кнежеве посете Такову 
почетком августа исте године. Из дописа објављеног у 
Србским новинама уочљиво је да се таковска црква још 
увек схвата као место подизања устанка, али се цело-
купна ефемерна свечаност одвија поред Таковског гр-
ма.26 У наредним деценијама грм се све доследније ту-
мачи као место на коме се одиграо знаменити догађај. У 
анонимном напису Свето дрво Србиново, објављеном у 
Вечерњим новинама на Цвети 1901, подизање устанка 
се сагледава на следећи начин: 

„И освануше Цвети, српске Цвети године 
1815. У тај значајни дан, а после свете литурђије 
у Таковској богомољи, сабрао се беше побожни 
народ под сенком горостасна грма таковскога, да 
се браћа виде и поздраве и од Милоша, као обич-
но, коју утешну и поучну чују. Али, Милош овог 
пута изађе пред њих као никада дотле. Наоружан, 
спреман за свети рат, носаше Он високоуздигнуту 
народну заставу – свето знамење Србиново. До-
шав под грм пред народ, Милош загрме из дубине 
душе: Браћо! На оружје, за крст часни и слободу 
златну! А народ се једнодушно одазва: Жив нам 
био вођо!“27

Произвођење Таковског грма у место сећања на 
Устанак почивало је на сложеном значењу овог дрве-
та, чврсто везаног за наслеђе патриотске вегетабилне 
симболике.28 Обичај да се под старим храстовима од-
ржавају зборови и врше суђења имао је дугу традицију 
и повезује се с религијским уважавањем тог дрвета.29 
Храст је често добијао функцију записа, важног у верс-
ком животу српских руралних заједница и њиховог сак-
ралног простора.30 Свако село је имало свог светитеља 
заштитника. Он је чувао село од елементарних непого-
да и доносио родну годину. Сеоска слава се традици-
онално славила под неким дрветом, обично младим и 
здравим, на коме је био урезан крст и који се због тога 
звао запис. Запис се није мењао ни када дрво остари. 
Оно је сматрано светињом, па је била грехота пењати се 
на њега, брати плодове с њега, а посећи га био је грех 
на који се није ни помишљало.31 На дан сеоске славе 
сељани се окупљају под записом, и пошто свештеник 

очита молитву и освети водицу, крећу сви, гологлави, 
најпре кроз село, а онда по сеоским пољима, да би их 
благосиљали освећеном водицом.32 У поворци иду уг-
лавном мушкарци, али и жене. Пред поворком се носи 
икона с ликом заштитника и велики крст, па се због тога 
цео обичај назива ношење крста. У ходу се певају мо-
литвене песме за родну годину. Када се обиђу сва поља 
сеоског атара, поворка се враћа под запис, где свеште-
ник поново очита молитве, а потом се запис обнови 
скидајући с крста „обживак“ израстао током протекле 
године. (Сл. 4)

Овај традиционални начин прослављања измењен 
је каснијим црквеним правилима. Тако је 1842. издата 
наредба о ношењу литија по пољима.33 Према тој од-
редби, уочи празника у храму је требало свршити ве-
черње с бденијем, а где га није било вечерње и бденије 
се обављало на „сходном и уобичајеном“ месту. Сут-
радан, на дан празника, у храму је требало одслужи-
ти јутрење и литургију, а у месту у коме га није било 
завршавало се само јутрење. Иста пажња се поклања 
регулисању ношења литије, а нарочито се инсистира на 

Сл. 4. Таковски грм, илустрација из књиге В. Карића 
„Србија. Опис земље, народа и државе“, Београд, 1887.
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томе да у њој учествују сви, стари и млади, мушкарци 
и жене, као и месне власти. По завршетку литије врши 
се водоосвећење и шкропљење народа. Након тога по-
чињу гозба, песма и игра, а у њима учествују и меш-
тани из околних села, углавном рођаци и пријатељи 
слављеника.34 Таковска парохијска црква посвећена 
је светом Георгију, али се литија носила на други дан 
свете Тројице.35 Таковски грм је био сеоски запис, а то 
је остао и касније, када је добио статус меморијалног 
дрвета. Јован Мишковић бележи у Опису Рудничког ок-
руга да Таковчани поштују грм као запис и да редовно 
свраћају до њега приликом ношења литије.36 Ни изра-
зита старост таковског записа није била неуобичајена. 
Мишковић обавештава да се у том крају за запис оби-
чно бирају стара стабла храста, али и букве.37 Феликс 
Каниц упућује на сличан обичај и у другим крајевима 
Србије.38

И касније тумачење Таковског грма као патриот-
ског места сећања произлазило је из наслеђа. У српс-
кој традиционалној култури познат је низ примера где 
је дрво било симбол сећања на поједине људе и до-
гађаје.39 Идеолошко тумачење таковског топоса, међу-
тим, везивало се за нова схватања о националном др-
вету и дрвету слободе. Ове две ботаничке метафоре су 
блиске, али не и истоветне. Замисао о етичком и наци-
оналном дрвету старија је и широко је распрострање-
на међу многим народима, јер је сликовито повези-
вала појмове народа и земље. Корен народа почива у 
земљи. Од корена зависи снага народа, његов успон и 
трајност. Многовековна дуготрајност храста, висина и 
обим које је временом досезао учиниле су га погодним 
за повезивање с народним бићем. Храст се због тога 
сматра националним дрветом у многим срединама.40 
Он се као српски национални симбол често појављује 
на патриотским представама, а илустративан пример 
је тема Срби око гуслара.41 Свест о дрвету слободе – 
arbe de la liberté, с друге стране, уобличава се у време 
француске револуције а потом шири целокупним ев-
ропским простором.42 Уздизање Таковског грма у ср-
пско национално дрво и дрво слободе ослањало се и 
на старо повезивање ове врсте дрвета с патриотизмом, 
водећом јавном врлином. С таквим значењем храст 
се, примера ради, појављује у песми Огњеслава Утје-
шиновића Острожинског Поздрав Србији, објављеној 
1871.43 Ђура Јакшић у песми Две заставе, спеваној 
1873, назива таковски храст „светим грмом“. Зами-
сао о светом дрвету постаје током потоњих деценија 
све популарнија. У једном од бројева Вечерњих ново-
сти из 1901, посвећеном прослави Српских Цвети, 
појављује се текст о Таковском грму насловљен Свето 
дрво Србиново.44

Обреновићи су водили рачуна да се грм трајно 
обележи као место сећања, а патриотски меморијски 
пејзаж око њега артифицира, о чему је почео да бри-
не већ кнез Михаило. Кнез је током обиласка Србије 
1865. посетио Таково и том приликом откупио земљи-
ште око грма и дао да се уреди и огради. О томе Јован 
Мишковић каже: „Около грма обележена је земља с ка-
меним квадратно отесаним белегама. Простор који за-
хвата ово камење квадратног је вида. Једна страна има 
27 хвати. Свега има 12 белега. Камење је побијено у 
растојању од 8 хвати. Ово је учинио пок. кнез Михајло, 
који је одплатио и ту земљу обележену на којој је грм, 
и те белеге, те тако већу важност даде оном месту, где 
се први Српски збор за слободу држао. Сад се то зове 
Кнежева ливада.“45 Овим чином Таковски грм je про-
изведен у званично место сећања на почетак Устанка. 
Подизање меморијалног споменика поред њега само 
је учврстило оваква схватања. Припрема за подизање 
споменика покренута је 1883, на иницијативу Милова-
на Браловића, тадашњег начелника Рудничког округа, а 
свечано је откривен четири године касније.46 Споменик 
је изведен од црвеног полираног мермера, извађеног из 
каменолома Михаила Чебинца, а висок је пет метара. 
Има форму четвоространог обелиска, постављен је на 
двостепено шестоугаоно подножје и ограђен са шест 
стубова повезаних ланцима. На једној страни обелис-
ка налази се натпис „Цвети 1815“, на другој кнежевски 
грб и испод њега венац од ловорова и храстова лишћа. 
На трећој страни је натпис: „За славне владе Његовог 
Величанства краља Милана I овај споменик подиже 
народ Округа Рудничког 1887“, а на четвртој позлаћен 
пиктограм грма и патриотски стихови песника Љубо-
мира Ненадовића:

„Овај грм ће временом да осуши
и камени стуб ће да поруши,
ал’ Србија вечито стајаће
и Милошево име спомињаће.“ 
Најранији изглед споменика познат је на основу 

цртежа Феликса Каница насталог 1888, годину дана по 
његовом подизању, а потом репродукованог у другом 
издању његове књиге о Србији.47 (Сл. 5)

Таковски грм као национално и династичко 
свето дрво 
У симболичној политици званичне репрезентатив-

не културе Таковски грм се производи у национално и 
династичко свето дрво. Он с временом израста у фи-
зичку манифестацију идеје и као транссупстанционални 
евокативни симбол постаје живи амблем историјске и 
културне имагинације, најзнаменитије дрво у целокуп-
ном Српству, са чијим се угледом могао мерити једино 
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брест на Цетињу.48 Симболизам Таковског грма као све-
тог дрвета српске нације и њене слободе заузима сре-
дишње место у митској конструкцији таковског ме-
моријског топоса већ приликом јубиларне прославе 
50-годишњице Устанка. Кнез Михаило је у здравици 
изговореној на свечаном ручку казао:

„Зацело не може се ни помислити да би ова 
здравица могла бити иком другом намењена, него 
народу српском, који после толико у тами и мраку 
исчезнутих стољетја данас своје полстољетње по-
литично биће слави? И дан данашњи весело своје 
гране шири онај од неколико стотина година грм 
лужњак, под којим је упокојени мој светли отац 
око себе покупио 1815 године своје другове да им 
у срца улије храброст за предузето ослобођење 
своје отаџбине. Онако, као што је онај за српску 
историју знаменити дуб своје гране у вис преко 90, 
а у ширину не мало 100 стопа гордо распростро, 
онако, велим, нек би Бог дао да се српског народа 
душевна крепост разграна и физичка снага рас-
простре. Како би, на свој понос, другим народима 
узор био.“49

Поређење нације са дрветом, посебно храстом, 
било је опште место, познато и прихваћено у свим 
срединама,50 па се на њега ослања и кнез Михаило у 
својој здравици српском народу. На сличан начин кнез 
тумачи симболизам Таковског грма и у патриотској бе-
седи одржаној управо поред њега приликом посете Та-
кову почетком августа 1865. У делу беседе објављене 
у Србским новинама, званичном гласилу Кнежевине, 
истиче се:

„Ово је, браћо, стуб србске историје, ово је 
јемац србске слободе, ово је клица, благословена 
клица, из које је произашао плод, који ми данас 
уживамо. Ја Богу благодарим што срећан би дожи-
вети, да станем под овај грм. Чувајте га браћо, и 
нека га свакиј Србин целива и капу скине кад по-
ред њега прође.“51 
По завршетку говора, одушевљени народ је око 

грма повео коло.52 И то је било опште место у про-
слављању националног дрвета слободе, добро познато 
посредством многих вербалних и визуелних наратива. 
Анонимни писац прилога објављеног у Србским нови-
нама уверава потом читаоце у древност Таковског грма, 
који наводно потиче још из доба Немањића:

„Видесмо таковскиј грм, сведока нове славе 
и слободе србске, сведока силе Душанове, сведо-
ка многе мученичке крви и сведока Србину мили 
и немили догађаја од пре 500 година. Овај грм, 
који је заиста поникао у доба Немањића, кога је 
после тога дуго време заливала невина крв и гор-
ка и чемерна суза србски синова, доживе да га 
сад ороси и суза радости и милине нашег дичног 
Господара.“53

Иста метафора још доследније се пропагира у пос-
ледњим деценијама владавине династије Обреновић. У 
развијеној форми, примера ради, појављује се у пане-
гиричкој поеми Драгомира Брзака Таково, објављеној 
у Отаџбини Владана Ђорђевића за 1881.54 Идеју о Та-
ковском грму као српском националном дрвету слободе 
он везује за веру, градећи метафору о храсту који расте 
крај старе древне цркве. Истовремено се у јавна гла-
сила систематски пласирају текстови о Таковском грму 
као српском патриотском и националном дрвету. Тако 
се у панегиричком тексту објављеном на насловној 
страни празничног броја Вечерњих новости из 1901. 
наводи да је устанак у Такову подигнут поред грма, и да 
је он од тог времена постао „Свето дрво Србиново“.55 У 
загребачком календару Србобран за 1900. он се назива 
најзнаменитијим српским дрветом.56

У званичној репрезентативној култури симбо-
лизам Таковског грма усмерава се и према владарс-
ком дому, па се он производи у свето дрво династије 
Обреновић. Наравно, и ово тумачење се ослањало на 

Сл. 5. Таковски грм и споменик, илустрација из књиге 
Ф. Каница „Das Königreich Serbien und das Serbenvolk 
von der Römerzeit bis zur Gegenwart“, I, Leipzig, 1904.
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старе, општепознате обрасце.57 С друге стране, оно је 
промишљено укључивано у претходно значење, јер је 
за идеологију Обреновића као народних владара пове-
зивање династије и нације било од примарне важности. 
Јордан Хаџи Васиљевић у Беседи на Цвети одржаној у 
зајечарској цркви 1900. гради сложену метафору о Та-
ковском грму као светом дрвету, националном и дина-
стичком, кроз чију се крошњу пробијају политички зра-
ци сунца слободе градећи соларни ореол светости око 
главе кнеза Милоша: „Тога дана се потпуно набубрели 
пупољак разви у великолепни цвет! Кроз густо грање, 
сада за нас, светог грма, сунце слободе, пропусти своје 
топле политичке зраке на српски народ и њиме око гла-
ве рудничког војводе Милоша, осенчи ореол будуће 
славе и величине.“58

Просперитет династије, па и њена судбина, пропа-
гира се посредством Таковског грма, а тој вези се дају 
космичке димензије. Она се појављује не само у ученој 
симболичној политици него и у народном предању по-
пуларном посебно у Рудничком округу. За веровање о 
космичкој вези династије Обреновић и Таковског грма 
Јован Мишковић у опису овог краја истиче: 

„Дебло му има у периферији 7,5 метр; у кру-
ни је још дебљи. Некада је имао пет великих глав-
них грана, а сада је остала још само једна. Причају 
људи, да се је један велики стуб одломио оне годи-
не кад је кнез Милош умро, а други (мањи) 1868. 
године, кад нам и кнеза Михаила нестаде. То народ 
доводи у свезу надмоћном силом са породичним 
стањем онога човека, који је први Српски барјак за 
слободу развио после 1813. год.”59 
Симболизам Таковског грма као светог дрвета ди-

настије Обреновић пропагиран је у званичној репрезен-
тативној култури различитим средствима, а нарочито 
након смрти кнеза Михаила и доласка на власт кнеза, 
потом краља Милана. Официрски кор стајаће војске 
је поводом свечаног проглашавања пунолетства и сту-
пања на престо Милана Обреновића 10. августа 1872. 
даровао кнезу скупоцени фото-албум са фотографијама 
официрског кора стајаће војске, које је снимио београд-
ски фотограф Никола Штокман (N. Stockmann). На ко-
рицама албума налазило се пет медаљона са представа-
ма изведеним према нацртима Стевана Тодоровића. Ал-
бум је сачуван, налази се у београдском Војном музеју, 
али су медаљони изгубљени.60 Из оновремене штампе 
се сазнаје да је амблематски пиктограм Таковског грма 
постављен као пандан српском грбу, што указује на 
симболизам светог династичког дрвета.61

Идеја о подизању устанка поред светог дрвета 
слободе, националног и династичког симбола, визуали-
зована је и  познатом сликом Ђуре Јакшића Таковски 
устанак.62 (Сл. 6) Повод и време настанка компози-
ције нису поуздано утврђени.63 Старији истраживачи, 
изгледа сасвим оправдано, сматрали су да је настала у 
периоду између 1876. и 1878, у време избијања српс-
ко-турског рата.64 У прилог овом датовању говори из-
бор приказаног наратива везаног за развијање таковске 
заставе поред Таковског грма. Мотив окупљања „Под 
заставом вере и драге слободе...“ – таковским барја-
ком, среће се већ у Јакшићевој песми Повратак кне-
за српског Милоша Обреновића I на владу у Србији из 
1858, али се у њој не помиње Таковски грм.65 У каснијој 
Јакшићевој песми Две заставе, спеваној 1873, ова два 
симбола, Таковски грм и застава, повезана су у јединс-
твену слику.66 Култ овог меморијалног места оснажио 
је средином шездесетих година, па је сасвим реално 
да је и Јакшићева композиција настала у то време, или 
касније, пред крај његовог живота.67 Јакшић се, као и 
остали уметници, ослања на митски образац, али се 
концентрише на перформативни ритуал полагања за-
клетве под националном заставом. Он, попут осталих 
уметника свог времена, приказује таковски барјак као 
народну црвено-плаво-белу тробојку. У првом плану са 
леве стране приказана је клечећа фигура устаника који 
је целива. То је нов мотив у сликарству, али је добро 

Сл. 6. „Таковски устанак“, слика, Ђура Јакшић, између 
1876. и 1878. (Народни музеј у Београду)
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познат у оквиру државних и националних политичких 
церемонија. Јакшићева композиција рано је доспела у 
београдски Народни музеј, а у првом каталогу њего-
ве сталне поставке наведена је под насловом Таковски 
устанак и пропраћена коментаром: „За Кнезом Мило-
шем, који носи тробојку, одушевљено поврвео народ“. 
На крају је додата опаска: „Слика није довршена.“68

У визуелној култури срећу се и другачије пред-
ставе Таковског грма везане за чињеницу да Милан 
Обреновић није био директни потомак кнеза Милоша. 
Документаран пример новог приступа у пропагирању 
династичког континуитета посредством Таковског грма 
јесте цртеж Ђорђа Крстића Лоза Обреновића. Рад је 
излаган на Крстићевој изложби у скупштинској сали 
београдске Велике школе у јесен 1880. и био је познат 
јавности, али је касније изгубљен. Његов идеолошки 
садржај привлачио је посетиоце, а дневна и периодична 
штампа упућивале су му речи похвале. У приказу из-
ложбе, објављеном у Србским новинама 23. септембра 
исте године, о цртежу се каже: 

„Од свих цртежа ’Лоза династије Обрено-
вића’ највише обраћа на се пажњу гледаочеву. У 
средини тог највећег цртежа стоји један грм са три 
гране, које представљају колено Милоша, Јеврема 
и Јована Обреновића. Милошева и Јованова сасу-
шила се а Јевремова бујно напредује. Испод грма 
стоји богиња Србија наслоњена левом руком на 
штит, а пред њом леже емблеми (знаци) народни 
и просветни. Све је то у хермелину српског грба. 
На левој страни с које је грана Милошева, стоји 
једна тужна девојка, држећи гусле у руци жалећи 
за кнезом Миланом Обреновићем II и кнезом Ми-
хаилом, чији се гробови виде, а иза њих се помаља 
црква Таковска. Девојка гледа на раскинуте ланце, 
сломљене точкове и скрхане ханџаре, подсећајући 
гледаоца на ослободиоца Србије, јунака таковског 
кнеза Милоша. С десне стране, где је грана Јевре-
мова стоји народни војник са ханџаром у руци, 
левом ногом гази велику турску градску заставу, 
а иза леђа његових види се град Ниш у пламену. 
То подсећа гледаоца на освајање Ниша, што пред-
ставља проширење Србије, велики труд и тековину 
нашег витешког Господара. Над грбом стоји Ње-
гово Височанство Кнез Милан, а поред њега седи 
Њено Височанство Књегиња Наталија, држећи на 
крилу Његову Светлост Књаза Престолонаслед-
ника Александра, наду нашег млађег нараштаја. 
Иза његових леђа види се град и један део вароши 
Београда при изласку сунца, што значи да је под 
Обреновићем IV синуло Србији сунце независне 
државе. Та слика рађена кредом и тушем, изведена 
је са особитим трудом, вештином и разумевањем 
предмета, а заузима прво место међу цртежима.“69 

Цртеж полази од идеје о Таковском грму као ме-
тафори династичког генеалошког хероизма, његове 
старости, али и вечности, јер се увек изнова обнавља 
новим младицама.70 Кнез Милош се више не тумачи као 
дебло династичког дрвета Обреновића, него као једна 
од његове три гране. Овакво померање било је неопход-
но да би се учврстила легитимност краља Милана и 
поред тога што је она уставно била загарантована. Те-
жиште није стављено на родоначелника династије, него 
на заједничке претке. Митска структура симболизма 
династичког таковског грма пружала је могућности за 
митологизовање породице Обреновић. Њено историј-
ско трајање повезује се са старошћу Таковског грма и 
пројецира у дубоку прошлост, па се владарско право по-
родице није доводило у питање независно од тога која 
се грана породичног стабла налазила на власти. У тој 
светлости могуће је сагледавати и пораст култа роди-
теља Милоша Обреновића, посебно оца Теодора Мило-
шевића, као и Горње Добриње, места кнежевог рођења. 
Кнез Милош је већ за време прве владавине саградио 
парохијску цркву у Горњој Добрињи, наменивши је 
сећању на преминулог оца. По повратку на власт по-
дигао је чесму и започео изградњу основне школе, коју 
је након његове смрти завршио кнез Михаило. Краљ 
Милан је поводом пропагандног обиласка новопрогла-
шене Краљевине Србије свратио и у Добрињу, а сле-
деће године месној парохијској цркви поклонио је нови 
иконостас.71 Упечатљив пример истицања древности и 
бројности породице Милоша Обреновића у Добрињи 
среће се на почетку кнежеве биографије у споменици 
посвећеној 40-годишњици његовог повратка на власт. У 
тексту се каже да је кнез рођен „у породици која је у оно 
доба била виђена и угледна у свој околини“, а затим се 
истиче да је „отац Милоша Великог, Теодор, био месни 
сеоски кнез“. 72   

Вечност лозе Обреновића отелотворена Таков-
ским грмом, с друге стране, историзује се и повезује 
са средњовековном лозом Немањића, чиме се уобли-
чава идеолошки конструкт о континуитету монархијс-
ког принципа утемељеног на златном добу и његовој 
обнови.73 Свето дрво Немањића обнавља се кроз свето 
дрво Обреновића, а кнез Милош Обреновић постаје 
други Стефан Немања, корен светог династичког дрве-
та. Овакво идеолошко преклапање доприносило је сак-
рализацији династије Обреновића и често је истицано 
у званичној репрезентативној култури. Београдски мит-
рополит Инокентије Павловић у Беседи на дан Светог 
Симеона Мироточивог назива чланове династије Не-
мањић и Обреновић божјим изабраницима и народним 
великанима. Стефан Немања је ујединиo српске земље 
и истребиo јереси, док је Милош Обреновић васкрсао 
Србију божјом помоћи.74 Слична метафора исказивана 
је приликом јубиларне прославе 700-годишњице смрти 
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Стефана Немање, прослављене 13. фебруара 1899. У 
једном од приказа прославе истиче се да је поводом 
јубилеја штампано мноштво текстова објављених с на-
мером да поуче „да у лози Обреновића – гледамо друге 
Немањиће“.75 Импресивну метафоричну паралелу из-
међу династичког дрвета Немањића и Обреновића из-
носи свештеник Васа Живковић у беседи на Видовдан 
изговореној у старој пожаревачкој цркви 1899.76 Уводни 
део беседе посвећен је Немањићком грму, који „савла-
дан олујом, са ужасном ломљавином и треском паде на 
Косову пољу и сав се здроби“. У средњем делу беседе 
развија се слика о израстању Таковског грма:

„Ну за све то време, у присоју поносног Руд-
ника растијаше шибљика једна, као изданак онога 
старога грма; растијаше, заливена сузама сиро-
тиње раје, и ако споро али тек развијаше своје гра-
не, да једног дана ту скупи српске соколове, који 
ће својим гласом закукати: слобода или смрт. И 
такав дан доиста и освану, диван и величанствен, 
као што већ освиће по који насмејани дан пролет-
ни; кога дана преобрази се небо, те се разбише оне 
густе облачине, и побеже са једног дела српског 
обзорја закрвављени полумесец, и угледа јарко 
сунце, и обасја Таковски Грм и сакупљене српске 
соколове, и разгреја залеђена срца, и оживотвори 
утрнуле мишице, које сложно запеше; – и створи-
ше политичку кућицу Србинову.“77

Завршни део беседе посвећен је моралној поуци, 
усмереној на пропагирање патриотских осећања, а пре 
свега слоге и љубави. Било је то опште место старе 
германске историографије, у којој се изабрани догађај 
произведен у меморијски топос тумачио у светлости 
морализаторске идеје о прошлости као учитељици 
садашњости.78 

Популарне су и визуелне представе ове династич-
ке генеалошке теме. У утицајној панегиричкој књизи 
Ђ. Врбавца Обреновићи и Немањићи, или упоређење 
два светла примера из наше прошлости, чије је чет-
врто издање објављено у Београду 1900, појављује се 
илустрација Гавре Ђорђевића са упоредном предста-
вом лозе Немањића и Обреновића.79 Лоза Немањића 
је повезана ловоровом, а Обреновића храстовом гра-
ном. Централни медаљон са ликом краља Александра 
Обреновића окружен је украшеним гранама ловора и 
храста, што симболично указује на повезаност двеју 
династија. Повезивање медаљона са ликовима владара 
из династије Обреновић олисталом храстовом граном 
може се схватити као опште место сличних представа, 
популарно у политичким културама свих династија, али 
оно у српској репрезентативној култури засигурно има 
конкретно, и у то време познато, симболично значење. 
За Обреновиће је богоизабрана светородна династич-
ка лоза био Таковски грм. Они га сматрају знамењем 

своје династије и укључују у симболографске оквире 
политичке репрезентације још за живота кнеза Ми-
лоша. Упечатљив пример је џепни сат који је наводно 
припадао старом кнезу. Наручен је у париској радио-
ници Brequet, а на поклопцу је изведен грб Кнежеви-
не Србије, окружен двема укрштеним гранама храста. 
Листови храста распоређени су и по ободу поклопца.80 
Метафора Таковског грма као светог династичког др-
вета Обреновића још доследније је истакнута на орде-
ну Милоша Великог, установљеном 1898. Медаљон са 
кнежевим ликом окружен је са аверса ордена граном 
таковског грма. Оваква симболографија произлазила је 
из познатог тумачења храста као владарског и патри-
отског дрвета, а може се пратити већ од антике, где је 
владар као pater patriae крунисан венцем од храстовог 
лишћа.81 

Популарисање Таковског грма у 
репрезентативној култури 
Током друге владавине династије Обреновић, у 

време најинтензивнијег популарисања таковског мемо-
ријског топоса, патриотска ходочашћа била су још увек 
нова врста „церемонијалног кретања“. Њихови корени 
почивали су на наслеђу верских ходочашћа, која у 19. 
веку делимично попримају патриотски и национални 
карактер. Успостављање култа знаменитих догађаја, с 
друге стране, ствара ново ментално повезивање време-
на и места сећања, засновано на самосвојним ритуал-
ним конвенцијама,82 што током последњих деценија 19. 
века доводи до појаве организованих групних посета 
школске омладине, грађанских удружења и изасланста-
ва местима сећања патриотске религије. Оваква врста 
ходочашћа појављује се и раније, али је углавном била 
лична ствар појединца. Важну улогу у пропагирању 
нове праксе у Кнежевини Србији имале се екскурзије 
које је за студенте Велике школе организовао Јосиф 
Панчић, јер су, поред образовне, обухватале и наглаше-
ну патриотску димензију.83 С потоњим развојем тури-
зма и посете местима сећања постају учесталија.84 

Ходочашћа у Таково помињу се од шездесетих го-
дина 19. века, мада се поузданије могу пратити тек у 
последњим деценијама владавине династије Обрено-
вић. Најранији познати подаци о томе потичу из круга 
интелектуалне елите. Неки од њих су касније објављи-
вали своје утиске о посети, уводећи их тако у јавну кул-
туру сећања. Милан Ђ. Милићевић у Писму из Такова, 
објављеном у Вили 1865, а потом прештампаном у књи-
зи Кнежевина Србија, пише: „Службени пут водио ме 
је поред Такова, и ја помислих да бих занемарио једну 
од најсветијих дужности, и својој души одрекао нај-
већу насладу ако не бих походио прослављену таковс-
ку цркву...“85 Није на одмет поменути да је Милићевић 
1868. објавио књигу Путничка писма с разних страна 
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Србије о Србији, у којој је прештампано и поменуто 
писмо о посети Такову.86 Пораст значаја таковског мес-
та сећања осликавају и прво и друго издање Каницо-
ве књиге о Србији. У првом издању Таково се помиње 
само кратко, колико и Црнуће, а изричито се тврди да 
је устанак подигнут испред цркве.87 У другом издању 
Такову је посвећено много више простора, а пажња 
се усмерава на Таковски грм, тада већ поштован као 
свето национално и династичко дрво.88 У време про-
славе 50-годишњице устанка таковској цркви и грму 
посвећује се иста пажња. Пошто је званична престо-
ничка прослава јубилеја била померена на крај маја, у 
Такову је на Цвети, које су те године падале у недељу, 
28. марта, организована свечаност. У цркви је одржано 
богослужење с благодарењем, а потом код грма опште-
народна свечаност. На прославу су, поред Рудничана, 
дошли представници других места.  

Појава патриотског ходочашћа неминовно је до-
вела до уређивања места сећања и његовог прилагођа-
вања новој намени. На фотографији из документације 
Републичког завода за заштиту споменика културе, 

снимљеној крајем шездесетих, или почетком седамде-
сетих година 19. века, види се да је поред грма у међу-
времену подигнута дрвена сеница, у оновременим изво-
рима названа „ладњак“, са сламнатом надстрешницом 
и седиштима, намењена одмору ходочасника. (Сл. 7) 
С врха надстрешнице уздиже се танки високи дрвени 
стуб намењен истицању заставе. Изградња сенице била 
је одраз сакрализације Таковског грма, а њена намена 
може се повезати са сличним грађевинама подизаним 
поред цркава. Наиме, црквене одредбе из 1845. препо-
ручују изградњу „кућица“ поред храмова саграђених 
ван насеља, које су служиле заштити народа од невре-
мена.89 Током седамдесетих година, стара сеница је за-
мењена новом, репрезентативнијом дрвеном конструк-
цијом, чији је изглед забележен на фотографији Таков-
ског грма сачуваној у Архиву Србије.90 (Сл. 8) Слична 
дрвена сеница појављује се и на каснијој ручно бојеној 
разгледници, објављеној у издању компаније Јевте М. 
Павловића из Београда на самом крају 19. века.91 У то 
време простор око грма и споменика био је ограђен дрве-
ном оградом, а на разгледници коју је београдска радња 

Сл. 7. Таковски грм, фотографија, крај шездесетих 
или почетак седамдесетих година 19. века (Републички 
завод за заштиту споменика културе Србије)

Сл. 8. Таковски грм, фотографија, око 1870. (Архив 
Србије)
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Моше Коена издала у исто време он се назива парком. 
Унутар ограђеног меморијалног парка налазила се још 
једна сеница, названа „велики ладњак“, намењена број-
нијим групним посетама. Током изградње дворца краља 
Александра Обреновића ограда је уклоњена, а потом су 
обе сенице срушене. Цео простор сећања претворен је у 
парк, о чему сведоче и разгледнице објављиване на са-
мом почетку 20. века.92 (Сл. 9) Пораст броја посетилаца 
изискивао је знатне трошкове месне општине, па је она 
поднела захтев да јој се одобри одржавање сталног го-
дишњег марвеног вашара 27, 28. и 29. јула. Приходи од 
вашара требало је да подмире расходе општине наста-
ле због гостију приспелих „ради виђења и посматрања 
овог места и околине“.93 У истом документу се истиче 
да је Таковска општина најзанимљивија од свију опш-
тина Краљевине Србије због знаменитог места уз које 
је подигнут дворац краљу Александру Обреновићу. 

Посебну улогу у популарисању таковског патри-
отског ходочашћа имали су владари династије Обрено-
вић. Таково је у касније забележеним сећањима кнеза 
Милоша добило двојно значење. Он се предао Турцима 
испред таковске цркве 1813, а на истом месту је две го-
дине касније подигао устанак.94 На овај двојни симбо-
лизам често је скретана пажња, а помиње га и Милан 
Ђ. Милићевић у Кнежевини Србији.95 Кнез Милош је 
током прве и друге владавине неколико пута походио 
Враћевшницу, коју је називао својим манастиром, али 
нема поузданих података да је том приликом посећи-
вао Таково, барем не у форми свечане посете намењене 
истицању његовог меморијског значаја.96 Кнежеви на-
следници, од кнеза Михаила надаље, одлазили су у Та-
ково, а поводом њиховог доласка организоване су зва-
ничне свечаности. О кореографији „спонтаног“ сусрета 
владара и народа, дневна и периодична штампа помно 
су обавештавале целокупну јавност.97 Идеолошка ре-
торика ових свечаних посета уобличавала се посредс-
твом историзованих стереотипа одавања поштовања 
знаменитим догађајима и херојима. Доследно верско-
политичком схватању меморисаног догађаја, владарево 
ходочашће је увек садржало двојну природу у којој су 
препознавани елементи верског и политичког патрио-
тизма, а у основи је подразумевало ходочашће у сре-
диште националне свете земље.98 Наравно, у дубљим 
идеолошким основама овакве симболичне политике 
почивала је потреба да се исказивањем поштовања про-
шлости потврде садашњост и лични владарски аутори-
тет. За Обреновиће је Таково превасходно било место 
на којем је њихов родоначелник објавио подизање ус-
танка, тако да су и њихове посете биле усмерене у том 
правцу. Регионално сећање било је за њих од секундар-
ног значаја и они му приликом својих посета готово и 
не поклањају пажњу. Тек у последњем периоду влада-
вине краља Александра Обреновића, након женидбе са 

Драгом Луњевицом, пореклом из овог краја, долази до 
чвршћег повезивања централне и регионалне политике 
сећања.

Кнез Михаило је посетио Таково почетком авгус-
та 1865, неколико месеци након јубиларне прославе 
50-годишњице устанка. Посета је организована у ок-
виру патриотског пропагандног путовања по Кнеже-
вини, о чему су Србске новине доносиле опширне при-
логе. Кнез је стигао у Горњи Милановац преко Рудника, 
где је организован ручак. Дуж целог пута народ га је све-
чано дочекивао, а на неколико места биле су подигнуте 
тријумфалне капије с пригодним натписима. Следећег 
дана кнез је посетио Таково и Савинац, а наредног ма-
настир Враћевшницу и дом својих родитеља у Црнућу. 
У прилогу објављеном у Србским новинама посебна 
пажња је посвећена кнежевој посети Такову. Он је прво 
обишао цркву а потом грм. Била је то уобичајена хо-
дочасничка стаза, поштована приликом посета Такову. 
Кнез је поред грма одржао свечани патриотски говор.99 
Шире гледано, и то је био део наслеђене праксе, већ 
уобличене у европским владарским идеологијама.100 

На сличан начин понаша се и краљ Милан прили-
ком посете Такову на Цвети 1883, а након абдикације 
узима титулу „гроф од Такова“.101 Краљ Александар до-
лази у Таково четири пута 1889, 1893, 1899. и 1901. Он 
је поводом миропомазања у манастиру Жичи 20. јуна 
1889. кренуо у пропагандни обилазак земље, а тим по-
водом посетио је и Таково. Свечаност је опширно при-
казана у тадашњим новинама и периодичној штампи, а 
описује је и епископ жички Сава Дечанац у књизи Вла-
далац и народ, насталој управо поводом миропомазања 
краља Александра. Краљ је након свечаности у Жичи 
и обиласка Студенице кренуо за Краљево, некадашњи 
Карановац, а потом за Чачак и Горњи Милановац. У 
Милановац је стигао рано ујутро 25. јуна и одмах након 

Сл. 9. Таково, разгледница, издање Радојице Јоксића, 
почетак 20. века (Историјски музеј Србије)
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свечаног дочека кренуо је за Таково.102 Последњи пут 
краљ Александар Обреновић долази у Таково у пратњи 
краљице Драге 8. септембра 1901.103 Посета је организо-
вана у оквиру пропагандног путовања краљевског пара 
по Србији. Обиласку Рудничког округа дат је нарочит 
значај, а приликом посете Такову краљевском пару је 
уручен на поклон дворац. Била је то последња посета 
таковском меморијском топосу владара из династије 
Обреновић. Две године након тога долази до Мајског 
преврата и њиховог силаска с историјске сцене.

За популарисање места сећања већи и трајнији 
значај од патриотских ходочашћа, па и оних владарс-
ких, имали су многобројни штампани описи и визуелне 
представе.104 Они се систематски производе и попула-
ришу, а намењени су стимулисању патриотских и наци-
оналних осећања посредством масовне културе. О њи-
ховом планском произвођењу размишља се већ током 
четрдесетих година, посебно након оснивања  Друштва 
српске словесности. Први описи Такова настају у скло-
пу интересовања за подизање Устанка, и обично су с 
њим повезани. Такав спој описа знаменитог места и до-
гађаја, примера ради, појављује се у Милутиновићевој 
Историји Сербије од почетка 1813-е до конца 1815-е. 
Тек у потоњим деценијама догађај и место почињу јас-
није да се раздвајају. Знаменита места националне ис-
торије постају меморијални простор с властитим иден-
титетом, који је пожељно сачувати у изворном облику. 
Током друге владавине династије Обреновић појављују 
се многобројни описи таковске меморијалне топогра-
фије, а најзаслужнији на том пољу били су Милан Ђ. 
Милићевић и Владимир Карић. Карићева књига о Ср-
бији, у којој је видна пажња посвећена таковском месту 
сећања, прихваћена је с огромним успехом, а њен утицај 
на уобличавање патриотских и националних осећања 
био је велики и у потоњим деценијама.105 

Истовремено с осамостаљивањем литерарних 
описа знаменитих места, појављују се њихове визуелне 
представе. Била је то општа европска пракса, прихваће-
на убрзо и у српској култури. Већ током шездесетих 
година појављују се масовно произведене фотографије 
каширане на картон величине визиткарте с ликовима 
знаменитих историјских хероја и догађаја намењених 
уобличавању приватног меморијског идентитета.106 У 
то време Анастас Стојановић објављује овакву фотогра-
фију с представом јубиларне прославе Таковског устан-
ка у Топчидеру 1865. У породичном албуму династије 
Обреновић из Народне библиотеке у Београду налази 
се фотографски снимак литографије Таковског устанка 
Стевана Тодоровића, настао вероватно неку годину ра-
није. У потоњим деценијама фотографије се све више 
користе за бележење изгледа знаменитих места, што се 
уочава и на примеру Такова. Неки од снимака настају за 

приватне потребе, или за припрему илустрација у нови-
нама, периодици и књигама, а други се користе за ма-
совну производњу и продају. За фотографију Таковског 
грма из документације Републичког завода за заштиту 
споменика културе Србије, снимљену касних шездесе-
тих, или раних седамдесетих година, могуће је сасвим 
реално претпоставити да је масовно произвођена како 
би се продавала. На картону на који је фотографија ка-
ширана одштампано је „Историјски таковски грм 1815“, 
али атеље и време настанка нису забележени.

Повод за настанак првих познатих фотографија та-
ковског места сећања била је прослава 50-годишњице 
Устанка 1865. По свему судећи, реч је о званичној, или 
бар полузваничној наруџбини упућеној Анастасу Јова-
новићу, литографу и фотографу, управнику двора кнеза 
Михаила. За прославу јубилеја припремана је израда 
сликаних ефемерних сценских кулиса. На њима је тре-
бало да се појаве и представе подизања устанка, што је 
поставило питање стварног изгледа таковске парохијс-
ке цркве, Таковског грма и осталих места сећања. Јова-
новић одлази у Таково и снима фотографију цркве, чији 
jе једини познати примерак сачуван у вили Обреновића 
у Смедереву. Нема сумње да је њен настанак бар јед-
ним делом мотивисан конкретним потребама прославе 
јубилеја у престоници, али је она превасходно снимак 
патриотског места сећања. Анастас Јовановић је том 
приликом снимио стерео-позитив кнежеве куће у Цр-
нућу.107 О времену његовог боравка у таковском крају 
нема познатих поузданих података, али све указује на 
то да је било око Цвети, које су те године падале  у не-
дељу, 28. марта. На ово упућују Јовановићеве фотогра-
фије свечаности одржане тога дана у Такову. На првој 
од њих, названој У спомен Таковског устанка 1865. го-
дине, приказана је група слављеника испред таковске 
цркве.108 Неки од фотографисаних одевени су у сеоско, 
а други у грађанско одело, док њихов распоред реконс-
труише догађај који се на истом месту одиграо пет де-
ценија раније. На другој фотографији, снимљеној поред 
Таковског грма, представљена је слична реконструк-
ција подизања Устанка.109 Прва фотографија је доспела 
у београдски Војни музеј и одавно је укључена у опус 
Анастаса Јовановића, док је друга остала непубликова-
на. Чувала се у летњиковцу кнеза Михаила у Иванки, 
а потом ју је кнегиња Јулија поклонила грофици Бос-
Балбек, својој даљој рођаци.110 Фотографија је касније 
доспела у Музеј у Смедереву, а на њену полеђину нак-
надно је записано да ју је снимио Анастас Јовановић 
поводом прославе 50-годишњице Устанка, те да су на 
њој приказани Смедеревци који су тим поводом посе-
тили Таково. (Сл. 10) На обе фотографије снимљене су 
сценске реконструкције подизања Таковског устанка, 
иконични историјски перформанси, изведени по узору 



СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ 24

МИРОСЛАВ ТИМОТИЈЕВИЋ

на тада актуелне живе слике – tableux-vivant, често ко-
ришћене у позоришним представама и јавним свеча-
ностима тог времена.111 

У време прихватања разгледница у поштанском са-
обраћају Краљевине Србије, од 1896. надаље, појављују 
се и прве разгледнице с представама таковских топо-
са. Биле су то у основи визуелне конструкције места 
сећања засноване на фотографском наслеђу патриот-
ског пејзажа.112 Пажња се усмерава према Таковском 
грму, док се парохијска црква све више потискује у дру-
ги план. Најстарија је вероватно ручно бојена разглед-
ница грма, с двојним натписом: „Таковски грм – Chêne 
de Takovo“, објављена у издању компаније Јевте М. 
Павловића из Београда.113 Убрзо након тога, београдски 
издавач Моша Коен објавио је разгледницу с црно-бе-
лим панорамским снимком таковског меморијског то-
поса, на коме се виде Таковски грм и споменик. Испод 
снимка је натпис: „Таково. Парк.“114 На нешто каснијој 
разгледници, коју је израдио и продавао Љуба Никић 
из Горњег Милановца, појављују се два снимка. На јед-
ном је „Таковски грм са Спомеником“, а на другом „Та-
ковска црква“.115 Снимак је настао 1901, јер је на њему 
Таковски грм већ изваљен, а ограда склоњена, ради ин-
тегрисања меморијалног простора с новоизграђеним 
дворцем краља Александра Обреновића. Подизање 
дворца и његова свечана предаја краљу били су повод 

за настанак бројних разгледница, а објављују их издава-
чи из Београда, Крагујевца, Чачка и Горњег Милановца. 
Поштански жигови на разгледницама показују да су оне 
продаване по свим већим градовима Краљевине Србије, 
што је у пуној мери допринело популарисању таковског 
места сећања. Неке од ових разгледница штампане су у 
циклусу патриотско-националних меморијских топоса, 
па и она најстарија у издању Јевте М. Павловића, нуме-
рисана бројем 11.116 (Сл. 11) Тиме су разгледнице пос-
тале један од важних елемената меморијског комуници-
рања намењеног стимулисању изградње територијалне 
свести о заједничком историјском идентитету. Сличну 
улогу имали су и илустровани часописи.117

Визуелно популарисање места сећања одредила је 
чињеница да све до почетка 20. века није био решен 
проблем истовременог репродуковања фотографија и 
штампаног текста, што се директно одражавало на из-
глед новина и књига. Обично се сматра да се они у ср-
пској средини штампају заједно тек у знаменитом јуби-
ларном броју Нове искре посвећеном крунисању краља 
Петра I Карађорђевића.118 У истом броју репродукован 
је и фотографски снимак једног места сећања, али то 
није било Таково, него Орашац. До тада су све фото-
графије и слике у новинама и књигама најчешће репро-
дуковане посредством неке од популарних графичких 
техника. Ова чињеница утицала је и на визуелну опрему 

Сл. 10. Прослава 
50-годишњице 
Таковског устанка, 
фотографија, 
Анастас Јовановић, 
1865. (Музеј 
Смедерево)
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књиге Владимира Карића Србија. Опис земље, народа 
и државе, свакако најамбициозније замишљене публи-
кације о Кнежевини Србији и њеним територијалним 
знаменитостима. Било је то једно од првих репрезента-
тивних и модерних дела о националном државном про-
стору у којем се, поред описа, појављују илустрације 
већине места сећања. Припреми визуелног идентитета 
књиге пришло се систематски и с идеолошким циљем, 
па је у подухват укључен и Владислав Тителбах, један 
од водећих илустратора тог времена. Такову су, како се 
могло очекивати, посвећене две илустрације. На првој 
илустрацији, изведеној према изгубљеној слици Ђорђа 
Крстића, приказана је парохијска црква светог Георгија 
а на другој, изведеној према фотографији, Таковски 
грм.119 Феликс Каниц је други пут посетио Таково 1888. 
и том приликом су настале скице према којима су изве-
дени цртежи потом објављени у другом издању његове 
књиге о Србији. Каниц објављује три цртежа Такова. 
На једном су приказани црква и звоник, на другом врата 
таковске цркве, а на трећем је Таковски грм са споме-
ником.120 Њима је додата слика таковског дворца краља 
Александра Обреновића, изведена према разгледници 
која је у српском издању превода изостављена.121 

Стратегија популарисања меморијских топоса ог-
леда се и у давању имена улица, што је током 19. века 
постао саставни део нове политике сећања свих европс-
ких средина. Стари називи, уобличавани спонтано кроз 
свакодневну комуникацију становника, систематски се 
потискују и замењују новим, преузетим из идеолошког 
репертоара симболичне политике. Један од захтева при-
ликом давања нових имена улица било је наглашавање 
националног историјског контекста званичне репрезен-
тативне културе. Улице, посебно оне главне, добијају 
имена чланова владајуће династије, угледних национал-
них хероја, знаменитих људи и места. Именовање улица 
уклапало се у општи систем давања почасти заслужни-
ма, чија се имена укључују у званичну јавну заједнич-
ку меморију. Оваква пракса уводи се у Француској већ 
крајем 18. века, а током првих деценија наредног века 
прихвата се и у осталим европским срединама.122 Прво 
именовање београдских улица изведено је 1847, свега 
неколико година пошто је град именован за званичну 
престоницу Кнежевине Србије.123 Подухват је спрове-
ден на основу молбе Управе града Београда поднете 
Попечитељству унутрашњих дела. Следеће системат-
ско именовање спроведено је након повратка на власт 
династије Обреновић. Посао је реализован по налогу 
кнеза Михаила 1864, а том приликом су први пут дата 
имена свим улицама у београдској вароши. Сачиње-
на је комисија у коју су одређени Атанасије Николић, 
као председник, инжењер Владимир Николић, капетан 

ађутант начелника стајаће војске, затим један инжењер 
Министарства грађевина и један грађанин, односно 
службеник Општине. Тада је направљен Списак име-
на којима су крштене улице вароши Београда, у коме 
се под бројем двадесет шест појављује Књаза Милоша 
улица, а под бројем сто шездесет седам Таковска ули-
ца.124 Имена престоничких улица одражавала су општу 
династичко-државну структуру исказивања почасти, и 
била су будно контролисана. У осталим градовима она 
су имала локални карактер, па је и контрола централне 
власти била мања.125 То је пружало могућност властима 
мањих градова да уобличе локални меморијски систем 
исказивања јавне званичне почасти. Крајем 19. и почет-
ком 20. века овај процес био је приведен крају не само у 
Београду него и у осталим градовима Србије. 

Сл. 11. Таковски грм, разгледница, издање Јефте 
М. Павловића, почетак 20. века (Историјски музеј 
Србије)
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Сађење младице Таковског грма у дворском 
парку  
Идеолошка метафора вечности и непрестаног 

обнављања Таковског грма добијала је у симболичној 
политици званичне репрезентативне културе динас-
тије Обреновић све важније место. За време владави-
не краља Александра она је била већ веома развијена 
и добро позната, па њено потискивање из званичне ди-
настичке симболографије није било пожељно, посебно 
због тога што је у широко распрострањеном народном 
веровању судбина Таковског грма директно повезивана 
са судбином династије Обреновић.126 Међутим, старост 
и неминован физички крај Таковског грма наметали 
су питање трансформације изворног значења митског 
меморијског топоса. Био је то део опште проблематике 
симболичне политике произашле из органског схватања 
нације, монархије и династије.127 Пошто је сматрао да 
ће старо стабло с временом пропасти, кнез Михаи-
ло је приликом посете Такову 1865. недалеко од њега 
засадио нову младицу.128 Током 1896, како се види из 

оновремених новинских прилога, Таковски грм је још 
увек стајао, али је био потпуно осушен.129 Почетком 
јуна 1901, за време једне летње олује, у њега је ударио 
гром и извалио га из земље.130 Већ у то време изваљено 
стабло је сматрано патриотском светињом, поред које 
су се ходочасници често и радо фотографисали. Један 
део гране пренет је у таковску парохијску цркву светог 
Георгија, а други у Цркву свете Тројице у Горњем Ми-
лановцу, где су чувани као „патриотске реликвије“. 

Остаци стабла грма, према једној групи извора, 
почивали су поред споменика до двадесетих, а према 
другој до педесетих година 20. века. Касније, након ос-
нивања Музеја рудничко-таковског краја 1994, остаци 
дебла су музеализовани и данас су изложени у Музеју 
Другог српског устанка у Такову. Храст који је засадио 
кнез Михаило наставио је да расте, а народ га је про-
звао „Таковски грм“. У једном опису Такова из 1901. 
за њега се каже: „Место на коме се споменик налази 
готово је уза сами историјски грм, поред кога је дивно 
израстао и разгранао се други, засађен руком неумрлога 

Сл. 12. Таковски грм 
који је засадио кнез 
Михаило Обреновић, 
фотографија, 
седамдесете године 20. 
века (Републички завод 
за заштиту споменика 
културе)
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Кнеза Михаила, који је приликом прославе педесетого-
дишњице таковског устанка посадио на томе месту жир 
правога историјског грма.“131 (Сл. 12) Таковски храст 
кнеза Михаила је последњи пут пролистао 1990, а по-
том се и он осушио. Поред њега су у неколико наврата 
сађене нове младице, али се оне нису примиле.

Када се стари таковски грм из времена кнеза Ми-
лоша коначно осушио, један његов део је сачуван за 
сећање, док је од осталих начињено неколико династич-
ких меморабилија.132 Кратка вест о томе штампана је у 
загребачком Србобрану, где се наводи да ће од грана 
осушеног дрвета бити направљен намештај за краљевс-
ки двор.133 Пре тога у београдским Малим новинама од 
17. марта 1896. објављен је знатно опширнији допис у 
коме се наводи да је велика грана историјског Таковског 
грма допремљена у крагујевачки Војнотехнички завод, 
где ће од ње бити направљене разне ствари и намештај 
за краљевски двор. Поред тога, како се наводи, поку-
шаће да израде и представу Таковског устанка. Најзад, 
од исте гране требало је да буде направљена катедра са 
које ће краљ убудуће отварати и затварати заседања На-
родне скупштине.134 Исход ових подухвата само је дели-
мично познат, и то углавном посредно. Феликс Каниц је 
у другом издању књиге о Србији објавио фотографију 
модела ормана из 1897, намењеног краљу Александру. 
На горњем делу предње стране исписано је: „Народ 
Округа Рудничког Краљу Александру I“. У доњем делу 
је рељефна представа Таковског устанка, а испод ње је 
исписано „Цвети 1815“.135 Натписима и рељефима ук-
рашене су и бочне стране модела ормана, али оне на 
фотографији нису јасно видљиве. (Сл. 13)

С произвођењем сличних меморабилија наставило 
се и касније, посебно када је гром извалио већ осушено 
дрво.136 Приликом посете краља Александра и краљице 
Драге Такову 1901, предати су им на поклон спомен-
предмети израђени од Таковског грма. О томе се у јед-
ном новинском опису свечаности каже: „Затим су Ње-
говом Величанству предате две држаље и два притис-
кивача, која су од дрвета Таковског Грма израдили ђаци 
грађанске школе Г. Милановачке.“137 Почетком исте 
године, „народ рудничког краја“ дао је да се од дела Та-
ковског грма направи владарски престо, који је потом 
свечано поклоњен краљу Александру Обреновићу. У 
тексту Свето дрво Србиново, у духу панегиричке ласке, 
о томе се каже:

„Овај Нестор српских гора пао је под теретом 
старости, али је дочекао обновљену српску Краље-
вину. А захвални народ руднички, начинио је од 
његова дебла Краљевски престо српском Госпо-
дару. Заиста јединствена мисао... Свете сени Оца 
Отаџбине и његовог највећег сатрудбеника војводе 

Николе Луњевице, радују се што на српском пре-
столу знаменитога Таковског Грма, – тога сведока 
њиховог пожртвовања и величине, седи душама и 
срцима припијено њихово потомство. Са њима се 
радује и цео српски род. Бог је тако хтео.“138

Произвођење меморабилија од светог националног 
и династичког дрвета није потирало идеју о његовом 
вечном обнављању. Крајем 19. века, када је грм почео 
да се суши, сађење жирева и узгајање младица постало 
је једна од популарних форми неговања његовог кул-
та. Највећа атракција патриотског ходочашћа, како се 
сазнаје из штампе, били су жиреви Таковског грма које 
су поклоници односили и садили у својим дворишти-
ма и баштама.139 Тако је извесна госпођа Катарина П. 
Куртовић из Шапца 1889. посадила таковске жиреве у 
башти, из којих је никло пет младица. Оваквих примера 

Сл. 13. Ормар, илустрација из књиге Ф. Каница „Das 
Königreich Serbien und das Serbenvolk von der Römerzeit 
bis zur Gegenwart“, I, Leipzig, 1904.
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било је више, али је овај најпознатији, јер је једна од 
ових младица пресађена у дворски парк Обреновића у 
Београду.

Током последњих деценија 19. века престонич-
ком дворском комплексу се посвећује све више бриге, 
с циљем да се он претвори у репрезентативну резиден-
цијалну целину.140 Пуну пажњу уздизању угледа двора 
и његове улоге у репрезентацији владара, династије и 
монархије посветио је већ кнез Михаило Обреновић 
током своје друге владавине. О томе најречитије гово-
ре Правила за свечана примања у кнежевском двору, 
званично објављена у Србским новинама убрзо након 
његовог ступања на власт.141 Почетком осамдесетих го-
дина 19. века, у време кнеза Милана Обреновића, запо-
чела је реализација амбициозног подухвата према којем 
би се дворски комплекс састојао од три самосвојна реп-
резентативна здања, средњег и два бочна.142 План је ос-
мислио архитекта Александар Бугарски, али је за време 
владавине Обреновића изведено само лево крило, чија 
је изградња започета 1881. а завршена 1884.143 У оквиру 
трансформације престоничког дворског комплекса зна-
тан труд је усмерен и на артифицирање амбијента у који 
је смештен.144 Култивисању дворске баште посветила је 
пажњу већ кнегиња Персида, супруга кнеза Александра 
Карађорђевића. Њен труд је, по свему судећи, произвео 
репрезентативније уређен „вернакуларни врт“, који од 

тридесетих година 19. века стиче широку популарност 
међу средњом и вишом грађанском класом.145 Уоблича-
вање оваквих вртова почивало је у великој мери на лич-
ном укусу,146 па се на ово правило ослањала и кнегиња 
Персида Карађорђевић. Наравно, није могуће занемари-
ти ни чињеницу да је кнегиња за овај посао ангажовала 
професионалног баштована, извесног Јохана, по свој 
прилици Немца.147 Архивски извори указују на то да 
је двор имао професионалног баштована и у потоњем 
периоду. Његов задатак је био да амбијент дворског 
комплекса визуелно усклади са идеалима симболичне 
политике званичне репрезентативне културе. Према оп-
штим схватањима тог времена, уобличеним претежно у 
европској књижевности и поезији последњих деценија 
19. века, била је то затворена утопијска слика идеали-
зованог раја, аристократског места аркадијске среће, 
достојанства и стабилности, брижљиво издвојеног из 
политичког хаоса социјалне реалности.148 Идеологија 
двора као врховне владарске институције парламен-
тарне монархије наглашавала је његову присутност у 
средишту перформативног простора престонице, али 
је истовремено истицала и његову издвојеност, рето-
рички схватану као аргумент непроменљиве политичке 
објективности засноване на идеји династичког конти-
нуитета, који је у себи сажимао јединство духа и емо-
ција, знања и праксе, разума и отмености.149 Крајем 

Сл. 14. Дворски врт, 
фотографија, И. 
В. Громан, између 
1876. и 1878. (Музеј 
града Београда)
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19. века, у време владавине краља Александра Обре-
новића, биле су то већ сасвим старомодне идеје поли-
тички засноване на конзервативним схватањима хума-
нистичког апсолутизма у коме је дворски врт огледало 
раја, симбол интеграције природе и културе, идеална 
конструкција пожељног социјалног поретка са монар-
хом у центру.

Феликс Каниц у другом издању своје књиге о Ср-
бији наводи да је београдски дворски комплекс био 
подељен на „врт“ и „парк“.150 Дворски врт се налазио 
на предњој страни комплекса.151 Био је то уобичајени 
репрезентативни део дворске целине, видљив са улице, 
па је у извесној мери имао полујавни карактер и често 
је репродукован за потребе визуелне пропаганде сим-
боличне политике званичне репрезентативне културе. 
Један од раних снимака јесте фотографија И. В. Грома-
на позната под називом Башта старог конака. Укљу-
чена је у циклус Виды Сербіи, који је Громан снимио 
у периоду између 1876. и 1878.152 (Сл. 14)  Дворски врт 
је касније засађен цвећем, украсним биљем и дрвећем, 
колористички пажљиво структурисан по принципи-
ма геометризованог француског формализма, што 

показују прве колорисане разгледнице с краја 19. века. 
(Сл. 15) Дворски парк се налазио у задњем делу комп-
лекса, иза Великог конака, који је још кнез Александар 
Карађорђевић претворио у своју резиденцију. Његово 
уобличавање текло је спорије и по другим принципима, 
како су то захтевала важећа правила контраста струк-
туре парка.153 Он у почетку није имао репрезентативни 
карактер, а више је наликовао башти него парку. О ње-
говој намени сведочи и Феликс Каниц, који каже: „У 
парку који с друге стране окружава зграду стоји једна 
нижа полукружна грађевина, поред које су за време 
кнеза Михаила стајала два топа као дворска стража и у 
чијој је деснокрилној, скромној просторији резидирао 
Анастас Јовановић, који му је био десна рука. Тамо сам 
често виђао министре, високе чиновнике и официре у 
разговору о збивањима у граду и држави, уз чибук и 
кафу сасвим alla turca, као што је у оно време и цео 
двор још носио чисто оријентални карактер.“154 О зва-
ничној јавној употреби овог дела дворског комплекса 
сачувано је мало података. Зна се да је у њему приређен 
свечани ручак поводом проглашавања пунолетства и 
ступања на престо кнеза Милана Обреновића.155

Сл. 15. Дворски врт, разгледница, крај 19. века (Музеј града Београда)
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Каниц не помиње изглед, нити значење парка, али 
други извори показују да се његовом артифицирању и 
симболичном тумачењу посвећује све више пажње већ у 
време друге владавине кнеза Михаила Обреновића. Он 
постепено постаје знатно приватнији део дворског ком-
плекса, намењен шетњи и одмору, о чему говори фото-
графија непознатог мајстора снимљена крајем шездесе-
тих, или почетком седамдесетих година 19. века.156 (Сл. 
16) Снимак показује да је престонички дворски парк 
у то време био густо засађен растињем, кроз које су 
просечене стазе за шетњу. У његовом средишњем делу 
налазио се базен, поред којег је на камено узвишење 
постављена бронзана скулптура наге девојке с крчагом 
у руци.157 Уобличавање дворског парка по романтичарс-
ком утопијском обрасцу земаљског раја подразумевало 
је укључивање воде, симбола извора живота.158 Биле су 
то обично фонтане, или симболичне фигуре с крчагом 
из којег је извирала вода.159 Овом типу припада и скулп-
тура из београдског дворског парка. На њој нису наве-
дени име аутора и време настанка, али је она, по свему 
судећи, постављена у парк већ у време друге владавине 
кнеза Михаила Обреновића. Највероватније је увезена 
из Беча, одакле су добављане парковске скулптуре већ 
од средине 19. века.160 Сачуване фотографије показују 
да је скулптура неколико пута премештана, а коначно је 
постављена поред језерца напуњеног водом, чија повр-
шина симболише добро познато огледало вечности.161 
(Сл. 17) Украшавање дворског парка настављено је и у 
потоњим деценијама. На једној фотографији, насталој 

свакако пре 1880, види се да је он у великој мери про-
чишћен, да је део ранијег растиња уклоњен и да су 
уместо њега засађене нове младице дрвећа.162 (Сл. 18) 
Питање њиховог избора није било нимало једноставно. 
Традиција дворског парка наметала је праксу сађења 
ретких и племенитих стабала, а идеологија патриотиз-
ма стимулисала је избор стабала карактеристичних за 

Сл. 16. Дворски парк, фотографија, крај шездесетих, 
почетак седамдесетих година 19. века (Војни музеј у 
Београду)

Сл. 17. Девојка са 
крчагом, савремени 
снимак
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националну територију. Овакве расправе започињу у 
ширим европским оквирима већ у претходним векови-
ма и у знатној мери су утицале на уобличавање дворс-
ких, а потом и јавних паркова.163 

Чин сађења младице Таковског грма у средиште 
дворског парка изведен је 1900, а новински извештаји 
показују да је организован као затворена дворска свеча-
ност.164 Тиме се цео подухват у знатној мери разликовао 
од уобичајених свечаних преноса, чија се форма у сим-
боличној политици званичне репрезентативне културе 
модерних држава у великој мери ослањала на структу-
ру старих верских транслација.165 Одсуство очекиване 
општенародне свечаности приликом преноса младице 
Таковског грма у престоницу и њеног ритуалног сађења 
у средиште дворског парка умногоме је одраз затегнуте 
политичке ситуације настале краљевим венчањем, које 
велики део јавног мнења није одобравао. Затвореном 

формом свечаности, с друге стране, наглашавала се 
приватност, али и елитност дворског простора. Била је 
то једна од познатих и давно утврђених форми само-
потврђивања ауторитета владара и легитимности њего-
ве власти.166 Оваквом свечаношћу, која је и формално 
подразумевала одсуство публике, наглашавана је при-
ватност церемонијала краљевских ритуала, посебно 
оних организованих унутар затвореног симболичног 
простора дворске резиденције.167 Тиме се у први план 
истицала идеја о Таковском грму као светом династич-
ком дрвету Обреновића. Наравно, јавни медији пос-
већују догађају дужну пажњу, а засађену младицу нази-
вају „Таковски грмић“.168 Тако је у Србобрану објављен 
текст Знаменито дрвеће уз који је репродукована фо-
тографија пресађене младице.169 (Сл. 19) Историзовање 
дворског врта сађењем младице Таковског грма било је 
део ширег процеса историзовања целокупног дворског 

Сл. 18. Дворски парк, 
фотографија, пре 
1880. (Музеј града 
Београда)
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комплекса, у чије средиште се поставља култ родона-
челника династије, кнеза Милоша, који се у то време 
званично проглашава за Милоша Великог. У оквиру 
тог процеса, 1896. основан је музеј „при краљевском 
двору“, састављен од предмета пренетих из Топчидер-
ског конака и оних преузетих из београдског Народног 
музеја.170

Ритуал сађења младице Таковског грма заснивао се 
на наслеђу хришћанске традиције преношења светости 
с једног места на друго у физичком и метафоричком 
смислу. Тиме је престонички двор Обреновића транс-
понован у обновљено и подмлађено Таково. Идеја није 
била нова у симболичној политици званичне репрезен-
тативне културе. Таковски симболизам двора пропаги-
ран је у општенародном престоничком прослављању 
Српских Цвети већ од почетка друге владавине кнеза 
Милоша и Михаила. Истиче се у многобројним патри-
отским беседама држаним на крају благодарења пово-
дом овог празника у београдској Саборној цркви, али 
и у храмовима широм Кнежевине. Симболика подух-
вата имала је и конкретне идејне основе, утемељене на 
старој космолошкој симболографији дворског врта као 
монархијског, државног и националног земаљског раја 
и обновљеног златног доба са светим дрветом  у сре-
дишту. Оба симболизма, хришћански и антички, рајски 
и аркадијски, сажимала су се већ у ренесансним двор-
ским вртовима усмереним на хортикултурално искази-
вање утопијске метафоре о идеалној монархији, њеној 
величајности, снази и угледу, али и оствареној срећи.171 
Сађење младице Таковског грма у средиште дворског 
парка представљало је симболични чин подизања при-
родног патриотско-династичког храма слободе. Тума-
чење дрвета слободе као храма и олтара отаџбине било 
је опште место европске патриотске поезије већ од краја 
18. века, а свој значај оно није изгубило ни у наредном 
веку.172 И у српској средини се често срећу слична ли-
терарна тумачења. Чедомиљ Мијатовић, тадашњи пред-
седник Краљевске српске академије, о свечаној беседи 
поводом Цвети 1889. за Таковски грм каже: „Овај је 
грм и храм и олтар и проповедник.“ Сакралност живог 
природног храма патриотско-династичке религије пре-
носила се на парк, па и на цео простор престоничког 
дворског комплекса.   

Симболизам дворског врта односио се у свом при-
марном слоју на (ре)презентацију владарског дома, у 
духовном и материјалном смислу. Он се, с једне стране, 
повезује с прошлошћу и историзује, а с друге, пројектује 
у време вечности – aetas aeterna. Њиме је у време вла-
давине лозе Обреновића, посредством младице Таков-
ског грма, симболизовано вечно обнављање ове динас-
тије и ново златно доба под владавином младог краља 

Александра Обреновића. Сађење „Таковског жбунића“ 
у средиште дворског парка могуће је сагледавати и у 
светлости епиталамијске симболике везане за краљево 
венчање са Драгом Машин, рођеном Луњевица.173 У па-
негиричком тексту Свето дрво Србиново, објављеном у 
време последњих година владавине краља Александра, 
истиче се: „Па и грм Таковац није свенуо без потомства. 
Његови потомци развијају се под окриљем потомства 
Милошева и Николина.“174 Био је то део шире стратеш-
ке замисли краљевског пара о пропагирању повезаности 
Милоша Обреновића и Николе Луњевице, краљичиног 
деде, који се истичу као покретачи Таковског устанка.175 
Дворски врт је у својим дубљим слојевима тумачен као 
слика идеалне монархије, па се у том контексту мла-
дица Таковског грма сагледавала као подмлађено свето 
дрво Краљевине Србије. 

Ове програмске идеје, међутим, нису заживеле. 
Неколико година након сађења младице Таковског грма 
у средиште престоничког дворског парка, династија 
Обреновић је убиством краља Александра и краљице 

Сл. 19. Таковски грмић, новинска фотографија, 
„Србобран“, Народни српски календар за 1900.
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Драге уклоњена са историјске сцене. Таковски устанак 
више није сматран важним историјским догађајем с 
којим започиње нова национална историја, па је уки-
нуто и општенародно прослављање Српских Цвети.176 
У двор се уселила династија Карађорђевића, чиме је 
таковска идеологија дворског комплекса постала непо-
добна и његова пејзажна архитектура се транспонује у 
опште оквире рајске симболографије. Током прве де-
ценије владавине Карађорђевића изглед дворског ком-
плекса је у великој мери измењен. Саграђено је десно 
крило комплекса, али према новом пројекту архитекте 
Стојана Тителбаха. Срушен је Велики конак у коме су 
убијени краљ Александра и краљица Драга Обреновић, 
али ново средишње здање, предвиђено планом Алек-
сандра Бугарског, није изграђено. Тиме је површина 
врта увећана. Здање дворске страже је дограђено, чиме 
је још наглашеније исказана ранија подела дворског 
комплекса на врт и парк, односно на јавно и приватно. 
Његову структуру током последњих година постојања 
показује план из 1936.177 (Сл. 20)

Храст се и данас налази на месту на коме је засађен, 
али је изменом просторне конфигурације парка изворни 
таковски династички симболизам потпуно поништен. 
И сећање на „Таковски жбунић“, који је у међувремену 
израстао у моћан храст, готово је у потпуности потисну-
то.178 Тиме је и овај топос постао један од многих деис-
торизованих хијероглифа урбане меморије српске пре-
стонице која се све теже чита. Ревизија старе и кодирање 
нове меморијске матрице Београда, која доследно новим 
схватањима све више добија вишеслојну идеолошку, па 
и политичку структуру,179 неминовно поставља питање 
меморијских топоса некадашњег дворског парка, који је 
након Другог светског рата претворен у јавни простор 
и назван „Пионирски парк“. Наша студија посвећена 
сађењу младице националног и династичког дрвета у 
некадашњи престонички дворски парк, свесни смо тога, 
припада домену „урбане носталгије“,180 и у основи је 
интелектуални полупроизвод о чијој практичној упот-
ребној вредности одлучују други, пре свега политичко-
бирократске структуре престоничке власти.

Сл. 20. План дворског комплекса, 1936: 1. Стари двор, 2. Нови двор, 3. Дворска стража, 4. Дворска башта, 5. 
Дворски парк, 6. Таковски грм 
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Summary: MIROSLAV TIMOTIJEVIĆ

THE CAPITAL CITY’S URBAN MEMORY AND A FLEXIBLE NATIONAL GEOGRAPHY: THE PLANTING 
OF THE TAKOVO BUSH SPROUT IN THE ROYAL PARK IN BELGRADE

The symbolic politics of modern states’ official representative culture focus on the capital city which becomes the 
central place in mapping patriotic space. In conformity with the widely accepted pars pro toto model, the capital city is not 
only the centre of the state but also its embodiment in which the politics of space and the space of politics are intertwined. 
Official representative culture seeks to build into the capital city’s general urban memory matrix the topoi of memory that 
symbolize the basic elements of its shared identity, thereby transforming it, more or less, into a prescribed mental map. A 
similar strategic process of building ideological memorials into the capital city’s urban matrix is observable in Belgrade and 
traceable from the early 1840s when the city became the official capital of the Principality of Serbia.

In monarchies, such as the Principality and subsequently the Kingdom of Serbia was, construction of the capital’s 
memory structure is largely centred on the ruler and dynasty. Under the Obrenović dynasty, an important role in constructing 
such a structure of Belgrade was assigned to the memory of the Takovo Uprising, stereotypically interpreted as the key event 
in national history ushering into the restoration of what was perceived as the golden age, the medieval Serbian state. The day 
the Uprising was raised at Takovo in 1815 was proclaimed a national holiday, popularly known as Serbian Flowery Sunday. 
Its annual celebration in the capital was granted a markedly performative significance and set the model followed by locally 
occasioned celebrations. A distinctive place in the process of shaping the capital city’s Takovo memory is occupied by the 
planting of a sprout of the Takovo bush in the middle of the royal park.
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Fig. 1 Takovo Bush, Pioneers (Royal) Park today

Fig. 2 Plan of Pioneers (Royal) Park today: 1) Takovo bush

Fig. 3 Takovo Uprising, painting by Paja Jovanović, 1895 (National 
Museum, Belgrade)

Fig. 4 Takovo Bush, illustration from: V. Karić, Srbija. Opis zemlje, 
naroda i države, Belgrade 1887

Fig. 5 Takovo Bush and the memorial, illustration from: F. Kanitz, 
Das Königreich Serbien und das Serbenvolk von der Römerzeit bis zur 
Gegenwart I, Leipzig 1904

Fig. 6 Takovo Uprising, painting by Djura Jakšić, between 1876 and 
1878 (National Museum, Belgrade)

Fig. 7 Takovo Bush, photograph, late 1860s or early 1870s (Institute 
for Cultural Heritage Protection of the Republic of Serbia) 

Fig. 8 Takovo Bush, photograph, ca 1870 (Archives of Serbia)

Fig. 9 Takovo, picture postcard published by Radojica Joksić, early 
1900s (Historical Museum of Serbia)

Fig. 10 Celebration of the 50th anniversary of the Takovo Uprising, 
photograph by Anastas Jovanović, 1865 (Smederevo Museum)

Fig. 11 Takovo Bush, picture postcard published by Jefta M. Pavlović, 
early 1900s (Historical Museum of Serbia)
Fig. 12 Takovo Bush planted by Prince Michael Obrenović, photograph, 
1970s (Institute for Cultural Heritage Protection of the Republic of 
Serbia)
Fig 13 Wardrobe, illustration from: F. Kanitz, Das Königreich Serbien 
und das Serbenvolk von der Römerzeit bis zur Gegenwart I, Leipzig 
1904  
Fig. 14 Royal Garden, photograph by I. V. Groman, between 1876 and 
1878 (Belgrade City Museum)
Fig. 15 Royal Garden, picture postcard, late 1800s (Belgrade City 
Museum)
Fig. 16 Royal Park, photograph, late 1860s or early 1870s (Military 
Museum, Belgrade)
Fig. 17 Girl with a Jug, contemporary photograph
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Fig. 19 Little Takovo Bush, newspaper photograph, Srbobran, Narodni 
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Fig. 20 Plan of the royal complex, 1936: 1) Old Palace; 2) New Palace; 
3) Royal Guard; 4) Royal Garden; 5) Royal Park; 6) Takovo bush

According to the original tradition, which was soon promoted to a historiographic memory topos in the writings of 
Vuk Stefanović Karadžić, Leopold Ranke and Sima Milutinović, the decision about the uprising had been made in front 
of the parish church of St George. In the subsequent mythic construction of the memory topos, the event was increasingly 
associated with an old oak tree, conceived of in the sacral topography of Takovo as being sacred and termed “bush”. In the 
second reign of the Obrenović dynasty, the Takovo bush was elevated to a sacred national and dynastic tree, and in 1887 a 
memorial commemorating the uprising was set up next to it. During the last decades of the nineteenth century, the cult of 
the Takovo bush became the focus of the symbolic politics of state and dynastic representative culture. The acorns of the 
Takovo bush became a sort of memorabilia and were taken as souvenirs of patriotic pilgrimages to Takovo and planted in 
private gardens and courtyards.

A sprout of the Takovo bush was planted at the centre of the royal park in Belgrade in 1900. This ritual act, which was 
paid due attention in the patriotic press, made the royal park into a second Takovo. The symbolism of the act rested on the 
well-known flexible geography pattern, which national ideology borrowed from the Christian heritage. The symbolism of 
the ritual is founded on the cosmological symbolography of the royal garden as the monarchic, state and national earthly 
paradise and golden age revival with the sacred tree at its centre. Viewed from a broader European perspective, it is rooted 
in the old concept of royal gardens as a horticultural expression of a utopian metaphor for the ideal monarchy, its grandeur, 
power and prestige, but for achieved happiness as well. The entire undertaking, however, soon sank in oblivion. Three years 
later, after the assassination of King Alexander and Queen Draga (Obrenović), the Karadjordjević dynasty moved into the 
royal palace. The royal park became accommodated to the needs of a new representative culture. After the Second World 
War, the park became a public space and was renamed “Pioneers Park”. The old oak tree is still in its centre, but the fact 
that it has grown from an acorn of the Takovo bush, the one-time sacred national and dynastic tree, has been completely 
obliterated in shared public memory.
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УДК 72(497.11)"18/19"

Полови транзитивних форми двадесетог века

  ницијативе које су одредиле смер истраживања у овом 
раду долазе из интересовања за појаву транзитивних 
(прелазних) форми у архитектури, које су константа у 
градитељству на овим просторима. Та појава није нова, 
а код нас није ни случајна; њени корени су предодређе-
ни географским положајем наше земље, а самим тим и 
културом која се налази на размеђи два културна круга, 
Истока и Запада.

Прве форме које су резултат различитих утицаја 
могу се приметити још у средњoвековној српској сак-
ралној архитектури, у којој су се преплитали византијс-
ки основ и утицаји западне прероманске, романске, а 
касније и готичке архитектуре. Као илустрација за ова 
тврђења могу послужити анализе професора Алексан-
дра Дерока1, а најочигледнији примери су манастири 
рашке стилске групе – Студеница, Сопоћани, Дечани, 
Градац.

Деветнаести век је за нашу земљу значио осло-
бођење од отоманске окупације и хватање корака с мо-
дерном цивилизацијом. То је столеће у којем се смењују 
разнородни утицаји на међународној сцени, а еклекти-
цизам је његово основно обележје. Свакако да је оваква 
ситуација оставила јак траг и на домаће градитељство2.

Тежиште овог истраживања је архитектура светов-
них јавних објеката транзитивних форми у Београду, 
током двадесетог века. Периоди у којима су се појављи-
вали овакви трендови у најочигледнијем виду су: доба 
између два светска рата (1919–1941), затим поновне 
назнаке интересовања за транзитивне форме од среди-
не шездесетих година, а пун замах таква испољавања 
добијају у периоду новије, постмодерне архитектуре из 
осамдесетих и деведесетих година.

Временски период између два светска рата веома 
погодан је за испитивање, јер је то релативно кратко али 
плодотворно време, у којем су се јављала и међусобно 

I
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прожимала разна струјања. То је период када се глав-
ни град новостворене државе свом снагом упирао да се 
извуче из оријенталног провинцијализма и да постане 
град по ондашњим европским мерилима. Уметничка 
клима се ослобађала отоманског наслеђа, а убрзано се 
прихватају утицаји из западне Европе. То је створило 
помало конфузну слику, мозаик од испреплетаних ево-
цираних историјских стилова који су живели паралел-
но: оживљени уметнички средњи век српске државе, 
романтизам, класицизам и академизам деветнаестог 
века. Стиче се утисак да се хтело надокнадити све про-
пуштено и то, посматрано са данашње дистанце, за 
врло кратко време. Поред свега тога, држава се транс-
формисала из аграрне у индустријску земљу, што је као 
последицу имало убрзану изградњу.

Временска дистанца од седамдесетак година омо-
гућује нам да се непристрасно одредимо према архитек-
тонским делима и примимо њихове поруке из међурат-
ног транзиционог периода. Ова искуства и оцене упо-
редићемо са другим временом транзиције, овог пута с 
конца двадесетог века (осме и девете деценије). Шез-
десете и седамдесете године су, у уметничком смислу, 
увертира за каснија догађања. Осамдесете године су 
доба краја једне државе и њен последњи, можда најја-
чи културни блесак. И ово време је оставило веома 
значајна дела у свим видовима пластичних уметности, 
али је њихов сензибилитет другачији од поменутих. И 
једно и друго раздобље карактерише транзитивност 
форме, сличних узора и утицаја, међутим, естетика 
која их одликује, већ на први поглед указује на разли-
чите резултате.

Развој архитектонске форме у двадесетом веку 
и појава транзитивних облика
Новоослобођене стваралачке енергије двадесетог 

века нису мимоишле ни архитектуру. Архитектура није 
приказивачка уметност, тако да мимезис, имитативни 
приступ у изражавању, никад није ни могао да буде 
присутан, осим у детаљу – нпр. код фигура и кипова 
класично обликованих зграда и урбаних елемената. 
Примарна, јасно читљива геометрија, антропоморфни 
пропорцијски системи елемената и целине, као и си-
метрија, јесу оно што је чинило мимезис архитектуре, 
све до двадесетог века. 

Упоредо с развојем и променом начела других 
уметности, дошло је до промене и у архитектури. 
Мимезис се одбацује, а испитују се нови путеви конс-
труисања форме, ликовних израза и поетика просто-
ра. Модернизам, футуризам, конструктивизам, интер-
национални стил, експресионизам, брутализам, high 
tech, деконструктивизам jeсу покрети и експеримен-
ти унутар савремене архитектуре, која се ослободила 

антропоцентричности. И поред њених несумњивo ог-
ромних достигнућа, увек је постојала сумња у заокру-
женост концепата.

Известан мали број дела, који је од радикалних 
модерниста увек био оспораван, и због тога вероватно 
недовољно и проучаван, можда може да укаже пут ка 
новијим, хуманијим путевима развоја форме и њеног 
емотивног дејства на перцепцију корисника. То је низ 
објеката, насталих између два светска рата, који су у 
западној терминологији квалификовани као ар деко3.

У нашој архитектури се појављују објекти за које 
се може рећи да су претрпели утицај наведене архитек-
туре, али њихови облици никад нису били тако јасно 
дефинисани као они који су на њих утицали. Због тога 
их не можемо сврстати у ту категорију, јер поред на-
ведених, у њима се осећају и други упливи. Но, то им 
не можемо узимати као ману: управо богатство разних 
утицаја изнедрило је групу аутора чији рад карактери-
шу објекти транзитивне – хетерогене форме, али драс-
тично другачијег, јаснијег и специфичнијег израза од 
еклектицизма деветнаестог столећа. 

Док је за деветнаести век својствено комбиновање 
разних класичних историјских стилова, транзитивне 
форме двадесетог века крећу се у оквирима два пола 
дијаметрално супротних принципа конструисања фор-
ме: класичног и новог – модерног. Ова тенденција се 
јавила у међуратном периоду, када је велики број архи-
теката правио компромис између нових поимања фор-
ме и уврежених схватања, која су била прихватљива 
за клијенте. После другог светског рата, јача дух кос-
мополитизма, као реакција на претходна несрећна до-
гађања, изазвана ригидним шовинизмом; то се одрази-
ло и на стање у култури, па самим тим и у архитектури: 

Сл. 1. Министарство финансија, Никола Краснов
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одбацују се било какве историјске реминисценције и 
класичне форме, истражују се нова поља деловања. 
Међутим, већ средином шездесетих година долази до 
замора од таквог модела изражавања. Један од разлога 
сигурно је био и масовна продукција, тако да се врло 
брзо изгубио дах новог и неистраженог. Канова истра-
живања архетипских форми и фигура поново уводе, 
али на нов, обогаћен начин, историјска искуства, па се 
самим тим наговештавају тенденције повратка хетеро-
геним утицајима. У периоду између 1965. и 1980. још 
увек се све креће у оквирима експресионистички или 
романтично интонираног модернизма.4 Тек са појавом 
постмодерне осамдесетих година, анахронизми и ради-
кални еклектицизам добијају пуно право на постојање. 
Тада комбиновање модерног и класичног, па самим тим 
хетерогеност уопште, добијају пун замах те се транзи-
тивност поново појављује, овог пута у новом облику.

Полови транзитивних форми двадесетог века: 
класичан приступ стварању архитектонске 
форме с примерима из београдске архитектуре 
између два рата
Класичан приступ стварања архитектонске форме 

и композиције садржи све поступке који су разматрани 
у претходном поглављу (уношење равнотеже, контрас-
тирање, доминација, ритмизација, јединство израза), 
међутим, постоје изразите специфичности за овакав 
приступ архитектури.5 Они су најбоље дефинисани у 

једанаест принципа класичне архитектуре, које је фор-
мулисао Јирген Једике:
 1. идеал целовитости,
 2. три дела зграде: подножје, тело, кров,
 3. три дела стуба: база, стабло, капител,
 4. употреба профила за ограничење композиционих 

делова,
 5. складност материјала,
 6. пропорције,
 7. достојанство израза,
 8. хијерархија мерила,
 9. осовина композиције,
 10. измена светлости и сенке,
 11. скулптурално моделовање екстеријера и ентери-

јера.
Оно што чини изразите карактеристике форме јав-

них објеката овог типа су: симетрија као начин увођења 
реда, затим употреба пропорција златног пресека, као 
и хијерархисање склопа у смислу стварања целине из 
мањих потцелина. За разраду архитектонских тема ко-
ристи се орнаментика кроз геометријске или флоралне 
мотиве. 

На овим објектима видећемо најчешће употребље-
ну примарну геометрију у виду правилних геометриј-
ских тела као што су квадрат, круг, једнакостранични 
троугао. Управо због особине таквих тела да одају ути-
сак крутости и непомерљивости цео склоп одише изра-
зом монолитне чврстине.

Сл. 2. Министарство 
пољопривреде и вода, 
Никола Краснов
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Основно моделовање маса карактеришу јасно де-
финисани волумени у виду призми цилиндара, калота, 
који својим ивицама пажљиво прате задате регулацио-
не линије. Потенцијална монотонија оваквих склопова 
често се разбија ризалитима, као и наглашавањем улаз-
не партије, и то наглашеним порталима, велелепним 
улазним степеницама, вајарским композицијама. У ову 
сврху користе се и завршни акценти композиције, у 
виду купола или кула, које су обично или у осовини ан-
самбла или на угловима. Изразита специфичност кла-
сичног третмана маса јесте и уједначеност површина 
зида и отвора.

Архитектонски језик класичне архитектуре у 
београдској варијанти оличен је у академском присту-
пу, који представља синтезу градитељског искуства 
од антике до двадесетог века.6 Са временске дистанце 
посматрано, академски принципи обликовања су у суп-
ротности са садашњом широко прихваћеном личном 
поетиком изражавања. Академизам се, међутим, засни-
ва на поштовању успостављеног реда и планском до-
пуњавању канонизованих правила. За разлику од данас 
цењене личне оригиналности и изражајности, постула-
ти језика академски обликоване архитектуре су: јасно 
читљив ред, оригиналност у оквиру устаљених метода 
обликовања и одмереност изражавања.7 

У београдској архитектури овакав приступ се очи-
тавао у раду великог броја архитеката у периоду између 
два светска рата. Можемо сматрати чак да је академи-
зам преовлађујућа струја у великом броју тада актуел-
них приступа. Подржавани од режима, архитекти који 
су радили на овај начин пројектовали су и извели нај-
већи број јавних здања. Међу њима се истицала група 
руских архитеката, који су избегли у доба Октобарске 
револуције и пронашли азил у Југославији. Краснов и 
Баумгартен су најпознатија имена.8

Николај Краснов је градитељ највећих међуратних 
палата: Министарства финансија (данас Влада Репуб-
лике Србије), Министарства пољопривреде и вода (да-
нас Савезно министарство иностраних послова), као 
и зграду Државног архива (данас Архив Србије). Нај-
познатија дела Вилијама Баумгартена су палата Гене-
ралштаба у улици Кнеза Милоша и Руски дом у улици  
Краљице Наталије.

Од домаћих аутора, најпознатији представници 
овог правца јесу Светозар Јовановић, са својим живот-
ним делом – зградом Министарства саобраћаја (данас 
ЦИП), и Никола Несторовић, који је са Драгутином 
Ђорђевићем пројектовао и извео зграду Универзитет-
ске библиотеке, а са Бранком Таназевићем објекат Тех-
ничког факултета.

У том периоду завршавана је и зграда парла-
мента, чији је први пројекат израдио арх. Константин 

Јовановић. Међутим, зграда је зидана по пројекту арх. 
Јована Илкића, а после његове смрти, објекат је довр-
шавао његов син Павле Илкић. Пред крај треће деце-
није, Бранислав Којић је добио награду на конкурсу за 
уметнички павиљон у Београду, који је првобитно за-
мишљен као композиција у фолклорном духу, али је на 
захтев жирија преправљена и касније изведена у ака-
демској обради.

Константин Јовановић је 1922. урадио пројекат за 
проширење Народне банке, омеђене улицама Краља 
Петра, Грачаничке и Цара Лазара, у истом духу ака-
демске архитектуре по којој је и започет пројекат, још 
1898.

Већи број палата је изведен по страним пројекти-
ма: Јадранска банка (данас „ЈИК банка“) на углу улица 
Кнеза Милоша и Српских владара по бечком, Фран-
цуско-српска банка (данас „EFG банк“ у Кнез Михаи-
ловој) по француском, Југословенска банка (данас „Ју-
гоекспорт“) у Коларчевој по чешком, хотел „Палас“ по 
мађарском пројекту итд.

Пред сам почетак Другог светског рата, академи-
зам је под све већим утицајем архитектуре Трећег рајха, 
а као најочигледније примере оваквог приступа можемо 
означити зграде Поште 1 у Таковској улици, архитеката 
Михајловића и Андросова, као и зграду тадашњег Ми-
нистарства грађевина у Немањиној улици аутора Гојка 
Тодића.

Другу струју класично обликоване архитектуре, 
али под утицајем романтичарских идеја, чине дела Мо-
мира Коруновића. Његови радови су под великим ути-
цајем српско-византијске средњовековне архитектуре, 
који се највише огледа у орнаментацији и декорацији, 
док је основно компоновање маса академско. Интере-
сантно је да је у оваквој комбинацији успео да дâ лични 
печат, који се граничи са експресионизмом, пре свега 
због бујних форми и покренутих маса. Најпознатија 

Сл. 3. Министарство саобраћаја, Светозар Јовановић
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његова дела су: Министарство пошта (данас Музеј 
ПТТ) у Палмотићевој улици, Соколски дом (данас Ста-
ри ДИФ), као и Пошта 2 код железничке станице, после 
рата президана и уметнички девастирана.

После Другог светског рата, у београдској ар-
хитектури замире академизам. Од великих објеката 
појављује се још само у лику соцреалистичке грађеви-
не Дома синдиката, аутора Бранка Петричића, грађене 
у периоду од 1947. до 1954.

Полови транзитивних форми двадесетог 
века: модернистички приступ стварању 
архитектонске форме с примерима из 
београдске архитектуре 
Модерна архитектура је настала као реакција на 

догматизована правила класичне композиције. Такође, 
жеља за побољшањем услова становања и рада, као и 
нови, функционалистички приступ решавању распоре-
да просторија, одреднице су које су водиле архитекте 
прве половине 20. века у осмишљавању новог приступа 
архитектури.

Основна одлика модернистичке композиције јесте 
апстрактност. Избегавани су класични симболични еле-
менти као што су купола, лук, улазни портали, тимпано-
ни и сл. Инсистира се на облицима који своје постојање 
оправдавају функционалношћу. То су углавном право-
угаона геометријска тела, као што су призме и коцке. 
За оживљавање композиције створене од овако суженог 
избора форми користе се наглашени конструктивни 
елементи: степенице, рампе, конзоле, надстрешнице, 
јарболи за заставу или главе вентилационих канала.

Зидови се, у оваквом приступу, не третирају више 
као тешке, зидане масе. Напротив, обрађују се као пов-
ршине које обавијају волумен зграде. Управо се изгледу 
материјала, који служи за завршну обраду, даје првенство. 

Сл. 4. Државна 
штампарија, Драгиша 
Брашован

Сл. 5. Команда Ратног ваздухопловства, Драгиша 
Брашован
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Због тога су то најчешће глатке малтерисане површине, 
фасаде обложене каменом облогом, или пак, опне од 
стакла. У таквој обради више нема места за орнамент. 
Ако се и појаве скулптуре, оне су потпуно независне од 
равни зида.

Модернистичка композиција најчешће је асимет-
рична. Управо због сужене скале коришћених материја-
ла и форми, инсистира се на просторној динамичности 
и покренутости волумена. Да би се постигао добар аси-
метрични склоп, потребно је врхунско познавање свих 
принципа компоновања.

Класичне пропорције у модернистичким компози-
цијама најчешће нису заступљене; ергономски приступ 
је фаворизован, што значи да се димензионисање еле-
мената врши према величини људског тела, или њего-
вим деловима, као што су: шака, стопало, дужина ногу, 
ширина људског тела и сл. 

Модерна архитектура је имала племените, хумане 
циљеве, нарочито на плану подизања хигијенских усло-
ва и културе становања за широке народне слојеве. Иако 
је у томе успела, подбацила је у врло битном сегменту 
људског бивствовања: психолошком поимању дома и 
зграде и то као јасног, оформљеног архетипа у свес-
ти људи. Због потпуно другачијег третирања облика и 
простора од увреженог схватања куће и јавног здања, 
врло брзо је постала неомиљена код великог броја ко-
рисника. Сматрана је за отуђену, хладну и непријатну 
архитектуру. Томе је нарочито допринела модернистич-
ка концепција урбанизма, без класичног трга, улице и 
блока.

Модернизам се на међуратној сцени Београда 
појављује јавним наступом групе архитеката модерног 
правца, 1931. године.9 Чинила су је сада већ легендарна 
имена: Милан Злоковић, Драгиша Брашован, Момчило 
Белобрк, Миладин Прљевић. Својим јавним наступима 
и афирмацијом идеја модерне нарочито се истакао Ни-
кола Добровић. Међутим, само су Злоковић и Брашован 
у том периоду успели да реализују велике објекте јав-
не намене. Зграда Државне штампарије из 1935. (данас 
БИГЗ) и Команда ратног ваздухопловства у Земуну два 
су највећа Брашованова модерна објекта, реализована у 
Београду. Злоковић ће остати упамћен по својој Дечјој 
клиници (1933), у Тиршовој улици и по пословној згра-
ди „Фиата“ на Аутокоманди.

Не смемо заборавити ни тада „највећу зграду на 
Балкану“, како су је онда радо називали, палату „Ал-
банија“ (1938–1940), архитеката Бранка Бона, Милана 
Гракалића и Миладина Прљевића.

Како се приближавао Други светски рат, доминан-
тне тоталитарне идеологије су се све више одсликавале 
на формама касног модернизма. Уместо експеримента, 
на палатама преовлађују већ проверени облици: симет-
рија, статични односи волумена, мермер на фасади, 

траке прозора повезане у хоризонтале, јарбол за држав-
ну заставу, монументални улаз. Оваква архитектура 
постала је нарочито препознатљива крајем тридесетих 
година, када је све добило одлике монументалног из-
раза, карактеристичног за архитектуру међуратне Ита-
лије. У оваквом маниру изграђени су палата ПРИЗАД, 
(данас Танјуг) Богдана Несторовића, Правни факултет 
Петра Бајаловића, као и палата листа „Време“, Бранис-
лава Којића.10

Педесете године у Београду су, после краткотрај-
ног и не много продуктивног периода соцреализма (Дом 
Синдиката аутора Бранка Петричића), поново афирми-
сале структуралистичке ставове које су пре рата исти-
цали архитекти модерног правца (Брашован, Злоковић, 
Којић). Поједини објекти настају као врхунац дугого-
дишњих истраживања простора спроведених још то-
ком предратног периода (Добровићева палата ДССНО). 
Овај објекат је ремек-дело изванредне опште компози-
ције, која у себи садржи и елементе експресионистич-
ког третирања форме. У овој згради може се приметити 
потпуни раскид с класичним третманом облика, а њено 
окружење (академски компоновани објекти Красно-
ва и Баумгартена) управо указују на два дијаметрално 
супротна приступа у обликовању архитектуре. Нигде 
у урбанизму Београда није постигнуто такво успешно 
јединство супротности као на овом месту. 

Већину објеката из периода до средине шездесетих 
година обележавају другачија интересовања од оних 
испољених на палати ДССНО. Основне одлике форме 
настале у овом раздобљу јесу суздржаност у изразу, за-
тим одбацивање било каквих историјских конотација 
и доследно спроведено начело да форма произилази 
из функције. Осећао се велики утицај Ле Корбизјеа и 
Миса ван Дер Роа. То су углавном прочишћене кубис-
тичке композиције, с најчешћим истраживањем теме 

Сл. 6. Дечја клиника, Милан Злоковић
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паралелопипеда, контрапункта хоризонтала и верти-
кала, често наглашеног растером брисолеја, стубовима 
у слободном приземљу и просторном артикулацијом 
улазне партије. У складу с начелима интернационализ-
ма, зидовима су даване квалитетније обраде. 

Као одличне примере који илуструју овај опис, мо-
жемо навести следеће објекте: зграда друштвено-поли-
тичких организација – познатија као „зграда ЦК“ (данас 
Пословни центар „Ушће“) на Новом Београду, аутора 
Михајла Јанковића (грађена у периоду 1961–1965); за-
тим хотел „Југославија“ Лавослава Хорвата (1947–1961), 
Кућа штампе „Србија“ Милорада Мацуре (познатија као 
„Војна штампарија“) из 1953. и Палата СИВ-а Михајла 
Јанковића из 1955. Овој групи објеката могу се при-
кључити управна зграда „Енергопројекта“ у Бранковој 
улици из 1957. (чиста стереометријска композиција), 
аутора Милице Штерић, као и изванредни Дом штам-
пе на Тргу Републике, Ратомира Богојевића из 1958. 
(истраживање поља фасаде поступком умножавања 
типског прозора).

Крај овог периода означава Аеродром Београд 
(група аутора: Владислав Ивковић, Душанка Менгело, 
Софија Палигорић-Ненадовић, Надежда Филипон-Тр-
бојевић, Весна Матичевић) из 1961.11

Објекат који свакако можемо убројати у ремек-дела 
светског значаја – Музеј савремене уметности на Новом 
Београду, остварење архитеката Ивана Антића и Иван-
ке Распоповић из 1965. – наговештава промену климе 
у третирању архитектонске форме. Осећао се замор од 
прочишћених и сведених стереометријских компози-
ција; интересовања за семантичка истраживања поно-
во су се појавила у архитектури. Наступајући период 
(1965–1980) можемо сматрати раздобљем истраживања 
нових путева у оквиру модерне, али на неки начин и 
наговештајем постмодерних догађања осамдесетих.

* * *
Дихотомија модерно/класично (ово друго је у 

београдској варијанти оличено претежно у академизму) 
послужила нам је као ослонац за проналажење супрот-
них полова у обликовном поступку стварања архитек-
тонске форме. Управо ти крајњи, прочишћени и дефини-
сани правци јесу границе, које чине оквир за деловање 
одређеног броја аутора склоних поступку који није био 
искључив, већ је напротив, укључивао неке аспекте јед-
не или друге школе. О поступцима спроведеним у тим 
„стилски нечистим“, али не и неуспешним, објектима, 
говорићемо у наредном делу текста.

Модернизоване академске форме међуратног 
периода београдске архитектуре
Поред архитеката чија су уметничка опредељења 

била оријентисана ка класичном или пак модерном 
изразу, постојала је мања група аутора који су својим 
појединим делима мирили ове две опречне концепције. 
Стилски израз којим су се они изражавали пројектујући 
те објекте можемо условно назвати архитектуром „мо-
дернизованог академизма“12. Објекти које су реализова-
ли одликује класичан третман основне поставке, али и 
савремена обрада многих аспеката форме.

Том скупу аутора припадали су: Богдан Несторо-
вић, Петар и Бранко Крстић, Димитрије М. Леко, Алек-
сандар Ђорђевић и Војин Симеоновић.13 Побројани ар-
хитекти нису никада деловали заједно у оквиру какве 
оформљене уметничке групе. Сличност у поступку који 
су спроводили приликом обликовања наводи нас на то 
да су постојале одређене, ако не законитости, онда бар 
идеје водиље које су им биле заједничке.

Утицајни чиниоци стварања транзитивних 
форми: ар деко
Као производ компромиса нових тенденција у 

уметности и комуникативности миметичких облика на-
стаје ар деко (Art Deco).14 Највећу популарност је дожи-
вео у Француској и Америци. У Француској је готово 
добио обележја националног стила, а у Америци је био 
добар начин да се истакне нарасла моћ земље.

Тај правац је имао карактер, пре свега, комерцијал-
ног приступа, јер се највише изражавао кроз примењену 
уметност. Ар деко уметници су своје умеће пласирали 
кроз намештај, употребне предмете, накит, графички 
дизајн – плакат итд. Али овај правац је оставио трага и 
у сликарству, скулптури и архитектури. 

Мотиви и форме својствени овом стилу настали су 
као отклон од флоралних мотива и вијугавих, таласас-
тих форми предратне сецесије, иако је он умногоме за-
држао њен дух раскошних облика и степенасто модело-
вање основних маса; инспирација је такође тражена и у 
строгим линијама класицизма с краја 18. века и његовог 

Сл. 7. Палата Аграрне банке, Петар и Бранко Крстић 
(после доградње спрата)
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наставка – „ампир“ стила почетка 19. века. У каснијим 
фазама, од тридесетих година, ар деко зграде попримају 
и аеродинамичне линије (streamline modern)15, нарочито 
у америчкој варијанти. 

Овај стил карактеришу раскошни материјали и 
фина занатска обрада. Као изразита специфичност, 
сматрају се оштре линије, наглашени вертикализам, 
степенасто моделовање масе зграде („облик зигурата“, 
што је проистекло из урбанистичких закона Америке 
с почетка века, чиме је омогућен већи прилив светло-
сти између објеката). Стубови без капитела којима се 
појачава утисак вертикалности, затим специфична гео-
метризована цикцак орнаментика плитког рељефа, хо-
ризонталне и вертикалне фуге, глатки зидови богати тек-
стуром материјала, као и употреба рељефа с фигуралним 
мотивима и неокласичним симболима, неретко затворе-
ним у медаљоне, такође су одлике његове форме.

Гламурозност и луксуз су епитети који обично 
прате овај стил. У ентеријерима се као материјали радо 
користе егзотичне врсте дрвета, фајанс, месинг, хром, 
слонова кост. За екстеријер, пак, у обради фасаде упот-
ребљавају се камен, керамика, месинг и хром.

За разлику од авангардних уметника из двадесетих 
година, који су желели да раскину с традицијом, идеја 
водиља ар деко уметника био је развој стилских права-
ца прошлости. После другог светског рата, сви видови 
традиционализма доживљавају крах, па тако и помену-
ти правац завршава своје трајање 1941. године.

Утицајни чиниоци стварања транзитивних 
форми: архитектура тоталитарних режима
Вероватно најригиднији режими које је свет до 

тада познавао, националсоцијализам у Немачкој и фа-
шизам у Италији, тежили су да, у свом самовеличању, 
користе класичне елементе и класичан приступ архи-
тектури. За разлику од грађанске варијанте, тај неок-
ласицизам се одликовао (као што је утврдио Герд Пеш-
кин у студији Класика без мере), поремећеним пропор-
цијама и то не унутар саме композиције објекта већ у 
односу на посматрача. 

Општа карактеристика немачке архитектуре тог 
периода јесте обнова Шинкеловог класицизма, али у 
упрошћеној, суморној, варијанти (без финих коректива 
као што је нпр. ентазис, или дискретна орнаментика), 
прилагођеној армирано-бетонским конструкцијама, као 
и енормно повећање димензија објекта, уз поремећени 
пропорцијски систем.16 Архитектура Трећег рајха ипак 
није имала већи утицај на београдску архитектуру „мо-
дернизованог академизма“, већ само на поједине сла-
бије примере академске архитектуре (Пошта 1, Минис-
тарство грађевина). 

Пре би се могле наћи сличности са архитектуром 
међуратне Италије.17 За разлику од немачке варијанте, 
италијанска архитектура је у основи класичне концеп-
ције, али не одбацује ни модерне утицаје, тако да је 
коначни израз модерно-класичан. Утицај који можемо 
приметити односи се на конзервативну струју, у коју 

Сл. 8. Игуманова 
палата, Петар и 
Бранко Крстић
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можемо убројати дела Марчела Пјачентинија, Ђанкар-
ла Маронија итд.

Нарочито су, као пример, интересантне здравстве-
не установе за опоравак и рехабилитацију. Саграђене 
када су утемељене идеологије хигијене и реда, здравс-
твене установе којима је управљала Opera Nacionale 
Ballila биле су поље истраживања за италијанске архи-
текте тридесетих. Иако су такве грађевине биле пропа-
гандна слика режима, ипак су обезбеђивале могућност 
изражавања млађим ауторима.18

Друштвени услови у земљи између два рата 
као миље деловања
Првог децембра 1918. године, завршетком Првог 

светског рата и Версајским миром, обзнањује се ује-
дињење Срба, Хрвата и Словенаца у јединствену 
Краљевину СХС. Као главни град новостворене државе 
прокламује се Београд, престоница Србије, која је из 
протеклих борби понела титулу Пијемонта.

С таквом улогом, и са својим наслеђем источно-
хришћанске културе и оријенталне заоставштине, која се 
провлачила кроз градску матрицу и грађевински фонд, 
град почиње наглу, понекад чак стихијску урбанизацију. 

Ова необична смеша разних утицаја – наслеђених 
форми у судару са индустријализацијом и културним 
утицајем западне Европе – произвела је и специфич-
но друштвено и културно стање, које се може оква-
лификовати као период транзиције: од аграрне земље 
ка индустријској, од оријенталне вароши ка европској 
метрополи, од националне државе (Србија) ка наднаци-
оналној (Југославија), од смеше источнохришћанског и 
оријенталног културног модела ка западноевропском. О 
том периоду Владимир Велмар Јанковић у својој соци-
окултуролошкој студији из 1938, Поглед с Калемегда-
на – Оглед о београдском човеку,19 каже: „Београд није 
прелазник само у архитектури, у привредној структу-
ри споља, него и духовно, менталитетски и социјал-
но. Једно велико историјско биће на својој највећој 

Сл. 9. Министарство 
социјалне политике 
и народног здравља, 
Димитрије Леко
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историјсконародној прекретници, биће које се колеба 
да ли да остане при старом животу а у чему да се сагла-
си са новим. Та прекретница снашла је цео живот пре-
стоног града и београдског човека у настајању тако да 
више није ни колебање, него мењање коже тако рећи, 
преокрет који један час изгледа као преображај и ре-
несанс, обнова, васкрс, а у другом часу напуштање ис-
торије, нови хаос, понор и катастрофа. Зато тако често 
изгледа живот овог града као живот бића које лута, које 
слушајући разум експериментише, а поводећи се за на-
гоном игра на вулкану; зато тако често изгледа много 
штошта невољан избор, брзоплета импровизација, на-
мерност која личи на хазардерство, компромис између 
несагледаних начела и спонтаног нереда, одбацивање 
плана за вољу једне шире идеје која се не спроводи [...] 
Тога прекретничког и прелазничког, тога у настајању и 
превирању има свуда; у политици и у уметности, у при-
ватном и јавном животу, у настави и у друштвености, у 
економији и религији, у администрацији и у диплома-
тији, међу женама и мушкарцима, у обичајима и у кон-
венционалностима, у срцима и мозговима. Нагонско 
одржање и елан надохват чине своје. Снаге прошлости 
бдију саме од себе без призивања.“ Тај „прелазнички 
менталитет“, како каже В. В. Јанковић оставио је трага 
на уметности и архитектури Београда.

Модернизација академских форми у 
архитектури
Група архитеката које смо поменули на самом по-

четку поглавља (Крстићи, Несторовић, Леко, Симеоно-
вић, Ђорђевић) пренели су својим делом уметнички дух 

епохе на архитектуру. Њихова дела одају дух класичне 
архитектуре, али и обраду многих видова форме на сав-
ремен начин. Додатни квалитет оваквог приступа јесте 
тај да је академизму, који је инсистирао на безличности, 
дата лична нота, тј. лично виђење стилских проблема.

Постулати који су били под утицајем наведених 
покрета (авангардни уметнички покрети, ар деко, не-
мачка и италијанска архитектура између два рата) своде 
се на два приступа:

1. негативан, који је карактеристичан за архитектуру 
нацистичке Немачке, а изражава се кроз задржа-
вање класичне опште композиције и пропорција, 
а елиминацијом орнаментике и финих коректива, 
тако да цео склоп оставља тежак и тмуран утисак;

2. позитиван се огледа у прочишћавању и концентри-
сању орнаментике уз задржавање класичних стил-
ских елемената (тројна подела зграде, јасно нагла-
шени улаз, оса симетрије) и увођење нових мотива 
(проширени прозори, нова геометризована декора-
ција, статичне стилизоване скулптуре); овакав спој 
оставља утисак монументалности и ненаметљиве 
елеганције. 
У визуелном смислу, овај други приступ афирмише 

најбоље особине класичног (ред, лака читљивост, јасно 
означен улаз, дејство склопа на више планова – тотал, 
средњи и „зум“) и модерног (прагматизам форме, од-
бацивање збркане декорације која гуши читање основ-
ног склопа и увођење апстрактних површина). Такође, 
инсистирање на типолошкој одређености онемогућава 
погрешне асоцијације и лоше читање, што је изразита 
негативна карактеристика модерног обликовања.

Сл. 10. Дом инвалида, 
Димитрије Леко
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Најзначајнија дела остварена у Београду која при-
падају овој прелазној стилској групи јесу: палата Аг-
рарне банке и Игуманова палата аутора Петра и Бранка 
Крстића, затим Занатски дом (данас Радио Београд) Бог-
дана Несторовића, Дом инвалида (данас биоскоп „Пар-
тизан“) и Министарство здравља и социјалног старања 
(данас МУП Србије) Димитрија М. Лека. Зграда Берзе 
(данас Етнографски музеј) Александра Ђорђевића и па-
лата Аероклуба Војина Симеоновића такође припадају 
овој групи. Француска амбасада Роже-Анрија Експе-
ра најинтересантнији је представник ове врсте палата 
грађених у Београду по страним нацртима.20

Појединачни примери
Палата Аграрне банке на Тргу Николе Пашића, 

аутори Петар и Бранко Крстић (1934). – Налази се 
на углу улица Влајковићеве и Дечанске. Завршетак је 
блока и има врло упадљиву позицију. Такав положај 
је искоришћен за артикулацију угла његовим заобља-
вањем, тако да површина фасаде објекта уводи поглед 
у Пашићев трг. Како је на његовој самој ивици, на неки 
начин представља и „капију“ трга.

Композиција маса је изведена у једном потезу, а 
производ је модерне концепције конкурсног рада. Нема 
рашчлањивања на мање потцелине, а доминанта је на-
значена само у виду монументалног улаза, који је на 
углу, што је одлика академског начина обликовања. Ау-
тономност делова само је назначена – пре свега кроз ко-
лонаду дорских стубова у приземљу; прозори средњег 
појаса су уоквирени али не и независни – цело поље 
зида и прозора чини уједначени ликовни елемент кон-
тинуалне површине.

Осовина зграде је на заобљеном углу и назначена 
је монументалним улазом. Материјал којим је изведена 
завршна обрада веома је луксузан: комплетна фасада 
је од камена пешчара, а украсна решетка на прозорима 
приземља направљена је од кованог гвожђа. Орнамен-
тика је сведена, а односи се на триглифе и метопе симе 
архитравне греде над стубовима, као и на богато об-
рађени венац. Две композиције скулптура наглашавају 
монументални улаз.

Уједначен је однос пуног и празног, мада нема ве-
ликих денивелација у равни фасаде; оживљавају је нај-
више дорски стубови у базису – приземљу, као и теш-
ки венац. Ритмизација је изведена управо колонадом 
стубова.

Цео објекат одише уједначеним хармоничним из-
разом који је на подједнакој удаљености од модерног 
и класичног, с тим што је академски уплив настао као 
резултат захтева инвеститора у односу на конкурсно 
решење.

Игуманова палата на Теразијама, аутори Петар 
и Бранко Крстић (1937). – Слично као и Аграрна бан-
ка, објекат је на угаоној позицији блока; и представља 
капију (бившег) трга – Теразија. Угаони ликовни мотив 
троструког низа прозора повезаног у трифору веома је 
видљив на самом платоу (на слици је приказан реконс-
труисани изглед са скулптурама).

Ансамбл је конципиран као континуална маса, без 
рашчлањивања на веће потцелине; доминанта је само 
назначена у облику трифоре и скулптуре на врху. Ауто-
номност делова није јако изражена, што је одлика уплива 
модерног обликовног поступка. Осовина композиције је 
на углу, као и централни улаз, који је јасно постављен, 
али не и назначен; бочни улази су неупадљиви и утопље-
ни у низ великих отвора у приземљу.

Подела зграде на базис, тело и венац само је на-
значена; приземље се одваја од спратова надстрешни-
цом, која својом хоризонталношћу повезује целу ком-
позицију. Јаког венца нема; његову улогу преузима низ 
мањих квадратичних прозора задњег спрата.

Континуална површина фасадног платна надвла-
дава површину отвора, што самој белој површини зида 
даје апстрактан изглед; прозори су повезани вертикал-
но, профилом, и завршавају лучно, што даје „призвук“ 
средњовековне архитектуре. Изражени вертикализам 
прозора и степенасто усмеравање композиције отвора 
одражава утицај ар декоа. Балкони на првом („господ-
ском“) спрату указују на академске постулате. Фасада 
је обрађена у фино тесаном природном камену, док је 
надстрешница у приземљу обрубљена хромираним 
лимом.

Ритмизација је изразито наглашена низом верти-
кално уоквирених прозора. Иако цео ансамбл има еле-
менте романтичарске и академске архитектуре, одаје 
утисак модерног. Хармоничност је превасходно пос-
тигнута основном континуалном белом површином 
зида фасаде, наглашеном хоризонталом надстрешнице 
и одсуством венца.

Инвалидски дом на Савском тргу, аутор Дими-
трије М. Леко (1932). – Облик зграде је логичан спој 
сегмента круга који оивичава Савски трг и равне повр-
шине која прати регулацију Немањине улице. Основна 
маса је просто исклесана регулационим линијама, без 
изражене доминанте ансамбла. Осовина композиције је 
на оси симетрије закривљене предње фасаде, у који је 
постављен улаз (иза претпростора), наглашеног луко-
вима и јарболима за заставу. Подела зграде на три дела 
благо је назначена и то различитим типовима отвора 
у приземљу и спратовима, а позиција венца је нагове-
штена широким зидним платном, перфорираним малим 
прозорима (што је типично модернистички манир).
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Најдинамичнији однос пунога и празнога постиг-
нут је у приземљу, у улазној партији. Фасада је при-
лично заравњена, а дводимензионалност нарушавају 
балкони првог спрата. Обрада фасаде је у комбинацији 
вештачког и природног камена. Орнаментика је веома 
сведена, ограничена на медаљоне у парапетима и из-
међу прозора завршног реда, као и на мање скулптуре 
на конзолама, на бочној фасади.

Ритмизација је изразита на овом објекту; доминира 
вертикализам низа прозора повезаних у заједничке нише. 
Јединство израза постигнуто је уједначеним материја-
лом, поделом прозора и општом хармоничношћу фасаде. 
Модернизација је постигнута сведеношћу орнаментике, 
избегавањем наглашавања тројне поделе зграде и недо-
статком изразите фигуративне доминанте композиције.

Министарство социјалне политике и народног 
здравља у улици Кнеза Милоша, аутор Димитрије М. 
Леко (1933). – Објекат прати регулациону линију улице 
Кнеза Милоша, а налази се на самом њеном крају и пред-
ставља њену фигуралну „капију“ – својим статичним 
обликом зауставља „течење“ простора улице. Основна 
композиција је веома статична, захваљујући изразитој 
појавности паралелопипеда; нема доминанте која на-
рочито одскаче од целе композиције. Постоји одређена 
аутономност делова, пре свега колонаде стубова. Цела 
композиција је изразито симетрична, са улазом смеште-
ним у осовину. Тројна подела зграде спроведена је до 
краја: назначени су базис и тело, док је венац замењен 
високим зидним платном. Контраст пунога и празнога 
веома је изражен: централни део фасаде је повучен, а 

Сл. 11. Занатски дом, 
Богдан Несторовић
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колонада је остала у равни, тако да се добијају резулта-
ти који асоцирају на класицистика решења.

Фасада је изведена у комбинацији природног ка-
мена (базис) и омалтерисане површине (тело зграде). 
Орнаментика је сведена на медаљоне у парапетима 
прозора. Доминирају два пара скулптура класицистич-
ке мирноће става, смештена на бочним конзолама. Из-
разита је ритмизација централног дела фасаде, изведе-
на колонадом јонских стубова.

Строгост је спроведена од глобалне композиције 
до детаља. То је основна одлика овог објекта. Дах мо-
дерности се, пре свега, осећа у готово непостојећој ор-
наментици, недостатку изразите фигуралне доминанте 
и одбацивању класичног венца зграде. Свеукупно одаје 
утисак концепцијски класичног објекта.

Занатски дом у Хиландарској улици, Богдан Несто-
ровић (1933). – Објекат је на маркантној позицији угла 
Хиландарске и Светогорске; представља завршетак бло-
ка и доминанту над сквером код Радио Београда. Основ-
на композиција маса оставља утисак тежине и монумен-
талности, пре свега захваљујући импозантној угаоној 
кули као доминанти композиције. Осовина симетрије 
ансамбла смештена је на угао, а у њој је позициониран 
улаз, чији је положај акцентован скулптуром, класицис-
тичког става и стилизације. Цела композиција саставље-
на је од три аутономне целине: куле и два крила.

Тројна подела зграде само је назначена – пилонима 
у приземљу и повученом фасадом и мањим отворима на 
последњем спрату. Динамичног контраста пуно/празно 
има, пре свега, на кули – у улазној партији и при врху, 
где су остављене колонаде стубова, а фасада је повуче-
на. Површине фасадних крила оживљене су еркерима и 
плитким балконима.

Објекат је изведен у комбинацији природног ка-
мена и малтерисаног, па бојеног зида. Орнаментика је 
врло сведена, изражена је у хоризонталним фугама од 
малтера које уоквирују прозоре у низ. Изнад улаза до-
минира скулптура Занатство, у строгом, класицисти-
чком изразу. Објекту је наглашена хоризонтална ритми-
зација, с контрапунктом у вертикали пилона, стубова и 
пиластара куле. 

Иако цео објекат има одлике модерно третиране 
зграде, тежина, монументалност, уједначеност повр-
шина зида и отвора, симетрија и снажан фигурални 
мотив угаоне куле, одају утисак академске концепције. 
Хоризонтална профилација, класицистичка скулпту-
ра и степенасто моделована кула подсећају на мотиве 
streamline modern – позног ар декоа.

Зграда Берзе на Студентском тргу, аутор Алек-
сандар Ђорђевић (1932–1934). – Зграда се налази на 
упечатљивом месту – једном фасадом гледа на Сту-
дентски трг, а другом на Узун Миркову улицу. Угаона 
позиција означена је кулама извученим на угловима 
објекта.

Основна композиција маса је динамична, зaхваљу-
јући управо угаоним кулама и степенастим смицањем 
волумена зграде. Нема једне доминанте композиције, 
али је цео ансамбл чврсто укован у место угаоним моти-
вима кула. Аутономност потцелина је делимична; цела 
композиција је симетрична по две осовине. Занимљиво 
је да угаона позиција није коришћена за положај улаза, 
већ су они смештени у осовину симетрије, што је ван 
начела академског компоновања. Тројна подела зграде је 
јасно изражена, али не на конвенционалан начин: уместо 
венца, задњи спрат је увучен. Фасада је изведена у ком-
бинацији вештачког камена и малтерисаних површина 
парапета. Орнаментика је сведена на вертикалне фуге 
између редова прозора и потенцира вертикално усме-
равање визуелних праваца. 

Објекат је без скулптура. Ритмизација је изведена 
доследно, управо помоћу пиластара оживљених верти-
калним фугама.

Цео израз одише модерношћу, иако је основна пос-
тавка академска. Модерна обрада и класична компози-
ција маса остављају утисак ненаметљиве елеганције. 
Видљив је утицај америчког ар декоа.21

Палата Аероклуба у Узун Мирковој улици, аутор 
Војин Симеоновић (1932–1934). – Објекат је на углу 
улица Краља Петра и Узун Миркове, одмах до Етног-
рафског музеја. Угаона позиција на раскршћу није ис-
коришћена у обликовном смислу. Основна композиција 
маса веома је статична – не постоји артикулација угла, већ 
је свака фасада „осликавана“ за себе, као дводимензио-
нална површина. Аутономност потцелина је делимична. 

Сл. 12. Зграда Берзе, Александар Ђорђевић
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Композиција је двојно симетрична, а улаз се налази у 
осовини дуже стране, што је ван академских стандарда 
за кућу на углу.

Изражена је подела зграде на базис, тело и венац, 
али не на стандардан начин: базис је од дијамант теса-
ника, док је венац замењен високим зидним платном. 
Контраст пуно/празно и светло/сенка слабо је изражен, 
јер су фасаде углавном дводимензионалне. Једино јаче 
нарушавање равни фасаде јесте симом која повезује ко-
лонаду плитких пиластара. Фасада је изведена у ком-
бинацији природног и вештачког камена. Орнаментика 
готово да и не постоји; скулптура је потпуно одбаче-
на. Вертикална ритмизација спроведена је колонадом 
пиластара. 

Укупна ликовност одаје утисак сведеног израза, 
комбинације апстрактних површина и класицистичке 
уздржаности употребљених ликовних мотива, а све у 
хармоничном складу.

Француска амбасада у Париској улици, аутор 
Роже-Анри Експер (1933). – Зграда тангира Париску 
улицу, али је и крај једне од визура на Калемегданском 
шеталишту. Својим обликом је одлично помирила ту 
двоструку улогу, јер јој је осовина композиције управо 
на крају путање шеталишта. Основно моделовање маса 
је степенасто („облик зигурата“), с наглашеним цент-
ралним мотивом у облику конхе, оивичене колонадом 
стубова без капитела. Завршни акценат ансамбла чини 
композиција од три женске фигуре, у благом искораку. 
Зграда је симетрична, а главни улаз је у осовини и на-
глашен је каскадним оградама степеништа, које се боч-
но шире на леву и десну страну.

Делимично је извршено раздвајање зграде на поја-
севе; постоји снажан постамент и тело које због своје 
изразите тродимензионалности не трпи било какав ве-
нац. Управо, композиција је таква да се потенцира игра 
светла и сенке; то је нарочито изражено у централном 
мотиву конхе.

Објекат је веома луксузно обрађен – вештачки ка-
мен у приземљу и мермерна облога на фасади спратова. 
Орнаментика је готово занемарљива: своди се на мало 
декоративније обрађену ограду балкона и рељеф изнад 
прозора конхе. Ритмизација је спроведена у градацији: 
ритам пунога и празнога се смењује с повећањем виси-
не: прозори су све мањи.

Објекат репрезентује француски ар деко, елеган-
тан је и монументалан у исто време. Модернизација је 
постигнута увођењем апстрактних зидних површина и 
свођењем орнаментике на минимум. 

* * *
Објекти чији смо поступак у обликовању условно 

назвали „модернизовани академизам“ прави су репре-
зенти духа епохе у којој су настали. Као и сликарство и 

вајарство међуратног периода, које се није успело потпу-
но ослободити миметичких ограничења, већ је доживело 
само високу стилизацију, тако и највећи број архитеката 
није успео, или није хтео, да се ослободи академског 
наслеђа. Модернизација се у овим објектима осећа као 
нужност духа времена које долази, док је класична кон-
цепција одраз наслеђа, наученог и принципа који доно-
се сигурност у реализацији форме.

Транзитивни обликовни концепти: 
постмодернизам осамдесетих и деведесетих 
година двадесетог века у Београду

Истраживања 1965–1980, тражење нових 
путева
Као што смо већ констатовали, после периода про-

чишћеног модернизма 1950–1965, средином шездесетих 
долази до промене климе у поимању архитектонске фор-
ме. На овакав став је, поред страних аутора (Ле Корбизје, 
Кан, Шарун), сигурно утицало и деловање домаћих 

Сл. 13. Палата Аероклуба, Војин Симеоновић
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стваралаца, чија су остварења била везана за области из-
ван архитектуре јавних објеката. То су:

1. у меморијалној архитектури арх. Богдан Богдано-
вић и његови изванредни споменички комплекси 
(споменик јеврејским жртвама у Београду, парти-
занска некропола у Прилепу, споменички комп-
лекс на Кадињачи и др.), као и арх. Светислав Ли-
чина (Спомен-гробље на Новом Гробљу, у сарадњи 
са Б. Богдановићем, Гробље заслужних грађана 
Београда на Новом гробљу и Спомен-комплекс у 
Приштини),

2. у стамбеној архитектури београдске школе: Јули-
но брдо (групе аутора Милана Лојанице, Боривоја 
Јовановића и Предрага Цагића), Блок 28 на Новом 
Београду (аутора Илије Арнаутовића), Блок 19а (ау-
тора Милана Лојанице, Предрага Цагића, Боривоја 
Јовановића и Радисава Марића) и насеље Церак 
Виногради (аутора Дарка и Миленије Марушић),

3. трећи утицај је ван архитектуре уопште, а највише 
се осећа кроз утицај сликара енформела и појавом 
Медијалe.22

У архитектури се истражују нова, неистраже-
на поља форме: испитивање природних појавних ви-
дова нових материјала (брутализам)23 и слободније 

третирање облика, који су у складу са индивидуалном 
концепцијом аутора попримали експресионистички или 
романтичарски тон.

Од страних узора, највидљивији су упливи Кано-
вих истраживања, а као најзначајнији став појављује се 
изнова интересовање за фигуру. У том контексту, идеје 
и дела Луиса Кана представљаће важан преокрет. Поз-
нато Каново питање: „Шта једна зграда жели да буде?“, 
одлично је послужило за изоштравање проблема. Једна 
зграда хоће да буде нешто. Она није „схема“ ни „струк-
тура“, већ ствар која окупља један свет. Према томе, по-
седује идентитет и име. Својим предлогом Кан се вра-
тио „изворима“ у том смислу што је поново откривао 
основне начине бивања на свету.24

Та истраживања, која су била усмерена ка испи-
тивању архетипских форми, а која су у себи носила 
ново, обогаћено искуство апстрактних идиома, синте-
тисала су се у нови ликовно-пластини сензибилитет, 
другачији од естетике функционалистичког приступа. 
Резултати ових истраживања испољиће се у пуном 
замаху током осамдесетих година.

Описани период између 1965. и 1980. карактери-
шу јавни објекти изведени у Београду: зграда Филозоф-
ског факултета, аутор Светислав Личина 1967, пословна 

Сл. 14. Француска 
амбасада, Анри Рожер 
Д’Експер
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зграда „Енергоинвеста“ Михајла Митровића из 1968, 
затим зграда „Генекс“ из 1970. истог аутора, пословна 
зграда „Енергопројект 2“ Александра Кековића из 1976, 
зграда Урбанистичког завода Бранислава Јовина из 
1970. У ову групу можемо убројати и Друштвени цен-
тар (данас „Пословна Чукарица“) из 1970, групе аутора: 
Зорана Петровића, Момчила Павловића и Александра 
Радојевића, потом, објекат Народне библиотеке аутора 
Иве Куртовића из 1973, Војномедицинску академију из 
1973. аутора Јосипа Осојника и Слободана Николића, 
као и Центар „Сава“ Стојана Максимовића из 1975.25

Стање у урбанизму Београда
Крајем седамдесетих, модернистичка концепција 

„осунчаног града“, која се спроводила на Новом Београ-
ду, као и „архипелаг насеља у мору зеленила“, затим, 
запуштени центар града и зонирање створили су климу 
засићења и одијума према модернистичкој доктрини.

Као реакција на овакво стање, реализована су два 
велика стамбена комплекса, која су успешно превази-
шла проблеме узроковане модернистичком доктрином 
стриктног издвајања стамбених блокова од ивичне ко-
муникације. Увођење мотива поплочаних пешачких 
улица, тргова и јавних садржаја унутар стамбеног бло-
ка, као и транспоновање традиционалних архетипских 
форми карактеристичних за национално градитељство 

(двојни прозори, видљиви рамови скелетне конструк-
ције, коси кровови), прилагођених савременој техно-
логији и групној форми, створили су амбијент који је 
одмах наишао на позитивна реаговања у стручној и 
широј јавности. То су Блок 19а на Новом Београду из 
1975. (аутора М. Лојанице, Б. Јовановића, П. Цагића и 
Р. Марића), у којем се запажа и одустајање од ортого-
нализма новобеоградске уличне матрице, и стамбено 
насеље Церак Виногради из 1978. (аутора Дарка и Ми-
леније Марушић).

То је створило основне предуслове за велики ус-
пон постмодерне архитектуре и афирмацију свих обе-
лежја традиционалног урбанизма: стварања улице, 
трга и блока, уз пуно поштовање затеченог културног 
наслеђа и матрице. Афирмише се идеја интерполације, 
као и постепеног освајања и попуњавања празнина на 
неизграђеном простору између сателитских насеља. Се-
диментна трансформација простора и секвенционални 
визуелни контраст особине су овог новог-старог урба-
низма. Као кључни догађај којим је потпуно утемељен 
овакав приступ, може се сматрати изложба Средиште 
културе 3. миленијум26, одржана 1985. године у органи-
зацији Српске академије наука и уметности и Завода за 
планирање града Београда. Посебан допринос оваквом 
развоју урбанизма дали су архитект Милош М. Перо-
вић и Бранко Стојановић. 

Сл. 15. Палата Торзо, 
Момир Лужајић, 
Данило Цвјетковић
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Обликовни принципи постмодерне 
архитектуре
Обликовни постулати постмодернизма назначени 

су у својим обрисима већ 1977. године у књизи – ма-
нифесту Чарлса Џенкса Језик постмодерне архитекту-
ре27. Но, први корени постмодернизма могу се запазити 
у радовима Роберта Вентурија, а основне идеје водиље 
дате су у његовој књизи Сложености и противуреч-
ности у архитектури28. У тим двема књигама одређени 
су постулати којима се водила читава једна генерација 
страних и домаћих архитеката.

Стварање постмодерног простора, простора у 
коме се губи осећај за реални простор и време, који као 
узор има кинески врт, или лавиринт у коме се необа-
везно „шврља“, у који су смештају разни неочекивани 
просторни доживљаји (јарко бојени панои, скулптуре, 
степенице које не воде никуда, фрагменти старих грађе-
вина, итд.) с надреалистичким ефектом; у домаћим при-
мерима, тај принцип се ретко користио, превладавао је 
прагматизам и функционализам. Скромна средина, као 

наша, није имала довољно слуха и средстава за овакве 
експерименте. Уколико се тај принцип и појављивао, 
има га само дискретно назначеног у појединим делови-
ма простора;

Коришћење принципа двоструког семантичког ко-
дирања фасаде и то у два слоја (модерни – „елитистички“ 
и традиционални – „популарни“); тако се добија веома 
пријемчива и необична смеша, али понекад са утиском 
неозбиљности који можда може добро да послужи код 
сценографија или сличних ефемерних појава, али је 
проблематична код архитектуре која претендује на дуже 
егзистирање у простору. Резултат је била хиперпродук-
ција објеката који су претендовали да буду уникати;

Погрешна употреба синтаксе у архитектонском об-
ликовању (хипертрофирање елемената, понављање, не-
тачно постављање, двосмислености и сл.) у функцији 
је стварања новог ликовног израза, али као коначни 
резултат понекад има стварање збрке и нереда, који не 
остављају баш пријатан утисак („Неред као судар неко-
ординисаних редова“, Р. Арнхајм29);

Колажни поступак и некохерентни утисак који ос-
тављају овакве композиције, поред надреалистичког 
ефекта, понекад подсећа на недовршене ствари: чини 
се да је стваралачки процес заустављен напола;

Типолошко дефинисање објеката анулирало је без-
личност, стереотипност и погрешно „читање“ објеката, 
што је била карактеристика модернизма;

Уклапање у околину можда је најбоље што је пост-
модерна дала: одбацивање принципа игнорисања сусе-
да, што је карактеристично за модернизам, донекле је 
поправило стање које је модернистички приступ интер-
полацији оставио за собом.

Појединачни примери
Пословне зграде које ћемо анализирати спадају у 

успеле објекте постмодернизма у Београду. Аутори ових 
дела су у великој мери успели да избегну замке безрезер-
вне примене набројаних начела; прагматизам, скромна 
средина, дух либералног креативног поступка, али и ана-
литичност према новим идејама, која постоји у настави 
Архитектонског факултета, били су брана која је спреча-
вала неумерености и бизарности које су се појављивале на 
неким постмодерним објектима иностране продукције.

Палата „Торзо“, Теразије 34, аутори Момир Лу-
жајић, Данило Цвјетковић (1987). – Објекат је прво 
веће јавно архитектонско дело изведено у центру града 
у постмодерном стилу. Својим положајем је успешно 
попунило рупу у регулационој линији на Теразијама, 
која је настала несрећним лоцирањем објекта Робне 
куће „Србијатекс“, седамдесетих година.

Сл. 16. Пословни простор, Србољуб Роган 
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 Основна композиција маса диктирана је положајем 
суседних објеката: палате „Атина“ и зграде Протокола. 
Својим габаритима зграда је помирила различите виси-
не венаца ових кућа. Најосетљивији део композиције, 
денивелација, искоришћен је за позиционирање доми-
нанте – мотива куле преузете са суседне „Атине“, која 
има и функцију лоцирања улаза.

Равнина фасаде оживљена је квадратним растером 
испуштеним испред стакленог зида завесе. Део слобод-
ног приземља и поменути елемент растера, уводе дина-
мику контраста пуно/празно и светла и сенке на фасаду. 
Такође, пресијавање стакла је потцртано штукатурном 
обрадом централне куле. Орнаментика је преузета са 
кулом суседне „Атине“, тако да се појављује у виду 
цитата.

Квадратни растер и композиција А–Б–А даје ри-
там целој грађевини. Иако је рађена као колаж, зграда 
не одаје утисак нереда, пре свега због врло добре пози-
ције куле и беле боје околног растера која се одлично 
везала за централни мотив.

Ово је добар представник архитектуре ране фазе 
постмодернизма (анахронисти, ретро-тренд). Иако је 
настала неколико година касније од сличних грађевина 
у свету, свакако је објекат који је направио велики иско-
рак у третирању форме.

Пословна зграда у Макензијевој 31–33, аутор Ср-
бољуб Роган (1989). – Зграда својим обликом завршава 
један од блокова у улици Маршала Толбухина. Чврсти 
основни облик зграде је разбијен артикулацијом угла, 
у облику куле, који својом ликовношћу свакако обеле-
жава ближе окружење, видљиво и са Славије. Осовина 
композиције је као код академски компонованих пред-
ратних зграда истог положаја, на углу, где је смештен и 
главни улаз у приземљу, где је смештена продавница. 
Постоји благо назначена и тројна подела зграде; то је 
постигнуто колонадом стубова у приземљу, а позиција 
венца наговештена је оградом кровне терасе и повуче-
ним задњим спратом. 

Динамика контраста пуно/празно није нарочито 
изражена, али је надомештена контрастом камен / то-
нирано стакло, који представља доминантну визуелну 
тему зграде. Ритмизација је веома наглашена верти-
калама на телу зграде, потцртана еркерима другог и 
трећег спрата.

Зграда своју обликовну концепцију вуче из нај-
бољих видова академске поставке. Модерна обрада 
материјала, велике стаклене површине и фини детаљи 
који компензују орнаменталну разраду теме стварају 
утисак веома успелог споја двеју различитих концеп-
ција: класичне и модерне.

Лутрија Србије, Ускочка 4–6, аутор Милош Кон-
стантиновић (1990). – Зграда је узидана између Робне 

куће „Митић“ и модерног стамбеног објекта у Ускочкој 
улици, у непосредној близини Кнез Михаилове. Таква 
осетљива локација искоришћена је на најбољи могући 
начин. Обликовна концепција подсећа на обликовање 
палате „Торзо“, али је инверзна. Наиме, облици сусед-
них зграда продужени су на сам објекат, а центар – до-
минанта композиције – артикулисан је стакленом сте-
пенишном кулом. Овде је изражена аутономност пот-
целина, до граница растављивости. Цела композиција 
А–Б–Ц пружа утисак колажног поступка, а уједнача-
вање је постигнуто венцем, крем бојом фрагмената фа-
саде и црном браваријом који се ритмички понављају. 
Контраст пуно/празно назначен је великим улазом који 
води у унутрашњост блока. Израженији је контраст ма-
теријала: тешке зидне површине наглашавају лакоћу 
стаклене опне степенишне куле.

Сл. 17. Лутрија Србије, Милош Константиновић
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Јединство израза није нарочито изражено, али то 
очигледно није ни био циљ у уметничком осмишља-
вању самог објекта. Цео објекат је у суптилним кон-
трастима: старо-ново, грубо-фино, тешко-лако, који се 
нижу дуж фасаде, попут приче.

Дом за децу лишену родитељског старања, Браће 
Јерковић 2, аутор Миодраг Мирковић (1990). – Цео 
објекат одише класичношћу концепције, што му даје 
смирен тон. Оса симетрије композиције може се са-
гледати са угла, тако да је вешто избегнута строгост 
коју овакав начин уравнотежавања неминовно доноси. 
Динамика игре светла и сенке постигнута је увођењем 
вертикалног жлеба у фронт фасада, као и разиграно-
шћу бочних волумена. Поента обликовања овог дела 
постигнута је материјалима: комбинација топле, цр-
вене опеке и белих оквира око прозора ствара ритам 
композиције. 

Постигнуто је високо јединство израза, а топли ам-
бијент који је створен у потпуној је сагласности с наме-
ном и функцијом објекта.

Пословни објект „Срболек“ у Дринској улици, ау-
тор Тома Марковић (1990). – Објекат је узидан између 
постојећих, на самом почетку улице. У сагласности с 
положајем, и фасада је третирана као дводимензионал-
на слика. Осмишљена је као колаж новога (зид-завеса) 
и старога (централни део с коринтским стубовима и 
тимпаноном у штукатурној обради). У право тај, сре-
дишњи део представља централни мотив и доминанту 
композиције. Зграда је издељена на базис и тело, а ве-
нац је само наговештен у фрагменту.

Оживљавање композиције је постигнуто управо 
контрастом стаклених бочних крила и зиданог, деко-
рисаног централног мотива. Контраст пуног и празног 
није приметан, а игра светла и сенке сведена је на рељеф 
централног дела фасаде. Орнаментика се појављује у 
облику декорације капитела коринтских стубова и де-
коративних месинганих слова и заштитног знака фир-
ме. Ритам је постигнут стакленим површинама, које се 
смењују на крилима и доњем делу центра фасаде.

Чврста, симетрична композиција успела је да ану-
лира веома јак контраст апстрактних стаклених повр-
шина и изразиту фигуралност централног дела. Овај 
објекат представља стандардно решење постмодерног 
обликовања старо-ново. Највећа замерка може се стави-
ти на положај вештачког осветљења, које својим зраком 
пресеца стубове напола.

Академија ликовних уметности, Булевар војводе 
Путника, аутори Бранислав Митровић и Слободан 
Лазаревић (1990). – Објекат је слободан у простору, 
а сачињавају га два крила и централни део – ротон-
да. По својој концепцији строго обликованог објекта 

смештеног у поетичан амбијент, асоцира на доживљај 
Шинкелових грађевина. Крило зграде у коме се налази 
ликовни одсек паралелан је са улицом, тако да габарит 
објекта формира унутрашње двориште. У централном 
делу смештен је улаз, артикулисан и наглашен полу-
кружном колонадом стубова и мостом. Подела зграде 
на три дела није изражена; доминантни кров има уло-
гу стварања приснијег амбијента. Изразите површине 
зидова истичу процепе, у којима су смештени отвори. 
Назначен је управо контраст текстуре зидова (силикат-
на опека дискретне сивкасторужичасте боје) у односу 
на браварију прозора (зелено бојене). Финим занатским 
детаљима браварије отвора, ограде, симболичне над-
стрешнице улазне партије и олука поклоњена је велика 
пажња, јер им је намењена улога коју је орнамент имао 
у класичној архитектури: да омекша и разради архитек-
тонску тему.

Сл. 18. Дом за децу лишену родитељског старања, 
Миодраг Мирковић

Сл. 19. Диспечерски центар Електропривреде Србије и 
Југославије, Милутин Гец
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различита је обрада предњих фасада кула на фронту. 
Тиме је ублажена помпезност општег израза. Монумен-
талност је основна одлика ове композиције.

Палата „Прогрес“, Кнез Михаилова, аутори Ми-
одраг Мирковић и Љубиша Мангов (1996). – Објекат се 
налази на углу улица Кнез Михаилове и Вука Караџића. 
Позиција самог центра града поставила је обавезу из-
градње веома репрезентативног објекта, с наслеђеним 
садржајем галерије (некадашњи „Себастијан“). Овај 
објекат је то и испунио на најбољи могући начин. Ос-
новна композиција је веома динамична, иако је габарит 
објекта прилично стишњен. Доминанта је свакако уга-
она кула и то је мотив коме цео склоп стреми. Покре-
нуте и динамичне масе асоцирају на барокна искуства. 
Том утиску нарочито доприноси конкавна застакљена 
површина која се утапа у кулу. Положај центра ком-
позиције смештеног на угао наглашен је и скулптуром 
модерног Меркура у приземљу, који је затворен у стак-
лени цилиндар. Адитивност и аутономност потцелина 
су занемарљиве: облици се претапају и изничу један из 
другог.

Контрасти су присутни у пуној мери: мермер/
стакло, квадратни растер насупрот равним стакленим 
површинама. Раскошан материјал је употребљен на 
прави начин. Ритмизација је постигнута сменом повр-
шина мермера и стакла, као и обликом прозора који се 
појављује на фронталној и бочној фасади.

Дело је изванредан представник позне фазе пост-
модернизма („геометризам са искуствима меморије“). 
Својом појавношћу и елеганцијом постало је један од 
репера Кнез Михаилове и центра града уопште.

Палата „Цептер“, Краља Петра, аутори Брани-
слав Митровић и Василије Милуновић (1997). – Зграда 
је смештена на позицији између двеју старих палата, а 
у непосредној близини налази се сецесијска „Зграда са 
зеленим плочицама“ (Никола Несторовић, Андра Сте-
вановић, 1907), те се и у њеној композицији може осе-
тити сецесија као инспирација. Узидан објекат обично 
не даје велике могућности за разигравање волумена 
фасаде, али то се не може рећи за ову палату. Основна 

Ову композицију краси изражен контраст пунога 
и празнога, а игре светла и сенке постигнута је јаком 
стрехом крова, полукружном колонадом и ритмичном 
сменом зида и отвора.

Свакако, реч је о врхунском остварењу, које је на 
себи својствен, рафиниран начин успело да помири и 
претвори у нов квалитет судар класичне концепције и 
модерно третиране форме, од глобалне композиције до 
детаља.

Диспечерски центар Електропривреде Југосла-
вије и Србије у улици Војводе Степе, аутор Милутин 
Гец (1994). – Одмах је видљива класицистичка обли-
ковна концепција зграде, мада је модернизација фор-
ме постигнута поигравањем дихотомијом симетрично/
асиметрично. Наиме, цео склоп јесте симетричан, али 

Сл. 20. „Срболек“, Тома Марковић

Сл. 21. Академија ликовних уметности, Бранислав 
Митровић и Слободан Лазаревић
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композиција је веома динамична, и то захваљујући не-
обичној, двострукој фасади. Перфорирани зид заклања 
зид-завесу, а моћним носачима ослонац је конзолном вен-
цу. Доминанта у овој композицији јесте улазна партија, 
која се стубовима продужава у моћни, благо сецесијски 
интонирани орнамент од инокса (карактеристични „Цеп-
теров“ материјал). Извршена је тројна подела зграде: ба-
зис је на моћном зиду одвојен црним гранитом, а венац је 
у виду конзолног препуста над увученим спратом.

Предња фасада је пуна контраста: пуно/празно, ка-
мен/стакло, масивно/линеарно. Фини детаљи су, као и 
на Ликовној академији, истог аутора, у функцији некада-
шњег орнамента; тај принцип је на овом делу доведен до 
перфекције. Унутрашња фасада, према дворишту, мирнија 
је. Закривљена стаклена површина и колонада стубова 

која носи прозрачну надстрешницу уоквирују двориште 
спуштено на ниво сутерена, као и централно степениште.

Постигнут је висок ниво стилског јединства, руко-
писа који је видљив још на Ликовној академији. И овај 
објекат на најбољи начин одсликава могућности споја 
класичних искустава са савременим третирањем форме. 
Као и на палати „Прогрес“, можемо препознати модер-
ну геометрију, која у себи носи историјско памћење.

Резиме
Као што смо могли видети из претходних анализа, 

академизам је представљао прву чвршћу културну везу 
са цивилизацијом, после вишевековног културног дис-
континуитета проузрокованог отоманском окупацијом. 
„Модернизовани академизам“ је на најбољи начин 

Сл. 23. Палата „Цептер“, Бранислав Митровић и 
Василије Милуновић

Сл. 22. Палата „Прогрес“, Миoдраг Мирковић и 
Љубиша Мангов
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одсликавао дух времена преласка, од посебног ка општем, 
од националног и традиционалног ка наднационалним и 
модерном. Постмодернизам је, слично свом међуратном 
пандану, такође одсликавао време транзиције, овог пута 
у обрнутом смеру: од модерног и наднационалног ка тра-
диционалнијем и национално оријентисаном.

Објекти постмодерне архитектуре које смо анали-
зирали носиоци су печата времена у којем су грађени. 
Иако је ликовна сцена раније прихватила светска кре-
тања, друштвена догађања више су коинцидирала с 
трендовима у архитектури и оставила трага на њу. То 
је пре свега повратак традиционалним темама (у колек-
тивној стамбеној архитектури то се огледало у истра-
живању националног градитељског наслеђа и групној 
форми, а у пројектовању јавних објеката окретању ис-
куствима класичног обликовања), који се поклопио с 
преласком с наднационалног на националне трендове. 
Плурализам ликовних приступа је, такође, коинцидирао 
са општом плурализацијом социјалних, политичких и 
културних сфера друштва.

Данас, када је слобода стварања безгранична, а 
авангарда сведена на лични експеримент, и када се као 
новост често приказују транспоноване идеје прогре-
сивних уметника двадесетих, тридесетих, шездесетих 
и седамдесетих година 20. века, обликовни концепти 
које смо узели у разматрање можда могу указати на 
неки нов, средњи пут промишљања форме. 

Обрађена тема је са онтолошког становишта ар-
хитектуре показала сталну тенденцију да се синтети-
зују знања; такође, указала је на предности унапређи-
вања знања кроз еволуцију и ограничене домете рево-
луционарних приступа пројектовању. Свакако, указује 
и на сталну неопходност изградње хуманог простора, 
окружења које ће комуницирати са својим корисни-
цима; јер архитектура је, поред своје узвишености, и 
примењена уметност, па тек када се испуни као таква, 
тек у јединству утилитарног и естетског, практичног 
и симболичног, социјалног, културног, техничког, тек 
у том јединству у потпуности постиже свој смисао 
постојања.
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Fig. 17 Lottery of Serbia – Miloš Konstantinović
Fig. 18 Home for Children Deprived of Parental Care – Miodrag 
Mirković
Fig. 19 Electric Power Industry of Serbia and Yugoslavia Dispatch 
Centre – Milutin Gec
Fig. 20 Srbolek – Toma Marković
Fig. 21 Academy of Fine Arts – Branislav Mitrović and Slobodan 
Lazarević
Fig. 22 Progress Building – Miodrag Mirković and Ljubiša Mangov
Fig. 23 Zepter Building – Branislav Mitrović and Vasilije Milunović

Summary: GORAN POLOVINA

TRANSITIONAL CONCEPTS OF ARCHITECTURAL FORM: BELGRADE’S EXAMPLES

In contrast to recognizable periods in the history of architecture, there are times when new ideas have not yet crystallized 
(e.g. proto-Romanesque, Mannerism) but which produce noteworthy structures nonetheless. Such intermediate periods are 
characterized by the transition of form.

Transitional concepts arise as a reflection of the community’s progress and as such differ from eclecticism which freely 
combines different historical styles and in that way manifests its decadence.

In the twentieth century, transition swayed between two poles, two diametrically opposed principles of constructing 
form: classical and modern. “Modernized academism”, an updated variant of academism, reflected in the best possible way 
the spirit of an age of transition, from the particular to the general, from the national and traditional to the supranational and 
modern. Similarly to its interwar counterpart, postmodernism also reflected an age of transition, but this time moving in the 
opposite direction: from the modern and supranational to the more traditional and national-oriented.

Transitional architectures in Serbia have often remedied the consequences of earlier periods: interwar architecture 
substituted for the chaotic Oriental legacy, and postmodern alleviated aggressive modern interpolations. Buildings in the 
modernized (and standard) academic and postmodern styles have conferred upon Belgrade the appearance of a consistent 
urban whole in the classical sense of the word, with blocks, streets, squares.

Transitional concepts are products of a compromise resulting from the conflicting dichotomies autonomous/
heteronomous and contextual/acontextual as an architectural design issue. “Modernized academism” and postmodernism, 
as concepts, succeeded in making a bridge from the avant-guard towards a wider circle of users.

Transitional design concepts point to a new, middle way in thinking about form, but they also reveal a tendency 
towards an evolutionary synthesis of knowledge and the limited achievement of revolutionary approaches to architectural 
design. They certainly point to the perpetual necessity of building a humane space, an environment that communicates with 
its users.
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S

УДК 904:726.96(497.11)"13/17"

 ава капија је представљала сложен фортификациони 
комплекс настао током више етапа грађења у дужем 
временском раздобљу, од четврте деценије 14. до дру-
ге половине 18. века. Налазила се на главном јужном 
комуникационом правцу прилаза Западном подграђу, 
а потом Доњем граду, који се пружао уз обалу реке 
Саве и водио даље ка западним областима Балкана (сл. 
1). Представљала је један од боље очуваних објеката 
Тврђаве све до англо-америчког бомбардовања Београ-
да у априлу 1944. године, када је са два-три директна 
поготка у целости разорена. Њене рушевине, засуте ве-
ликим количинама шута, само су заравњене, али нису 
темељније рашчишћаване. Ваља напоменути да пре 
рушења, будући да је сматрана војним објектом, Сава 
капија никада није била у целини технички снимљена 
нити фотографисана. Основна сазнања о њеном нека-
дашњем изгледу и конструкцији пружају скица основе 
(сл. 5) са сутерен плана Тврђаве из 1790. године, затим 
изглед у пресеку (сл. 6) са једног другог плана из ис-
тог раздобља,1 као и технички снимак предње фасаде 
из 1916. године (сл. 10).2 Радови са циљем да се открију 
остаци средњовековне капије у том комплексу започе-
ти су 1972. године,3 али се због изливања канализације, 
као и сливања површинских вода са Доњоградског бу-
левара, од даљих археолошких истраживања морало 
одустати. Након израде пројекта и започињања радо-
ва на обнови комуникације између Доњег града и Ка-
рађорђеве улице, који су у току, указала се потреба да 
се остаци Сава капије коначно открију и истраже, као 
и презентују у границама могућности, уз обнову стазе 
која је кроз њу водила. Археолошка истраживања у том 
циљу извођена су у две етапе. У оквиру припремних 
радова током марта 2007. године извршено је уклањање 
великих блокова обрушених зидних маса бедема и кур-
тина до равни привремене комуникације, односно до 
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кота 74.00–75.00. Након тога, на целом простору лока-
литета вршена су ископавања, машинска и ручна, уз од-
вожење ископане земље и шута.

Остаци комплекса Сава капије откривени су у 
стању јаке разорености (сл. 2–4). На месту где су лока-
лизовани кратери авионских бомби, сви остаци архи-
тектуре у целости су порушени до дубине на коти 72.00, 
где су даља ископавања била обустављена услед појаве 
подземних вода. На осталим просторима, услед дејства 
експлозија, преостале зидне масе су растресене и поме-
рене у већој или мањој мери са својих првобитних поло-
жаја, док је у самом некадашњем пролазу капије дошло 
до знатног слегања нивоа калдрмисане комуникације. 
У нешто бољем стању остали су очувани фрагменти 
фортификација на самом рубном делу дејства експло-
зија. Све се то налазило засуто с великим количинама 
земље и шута, у којем је било и доста неексплодиране 
муниције, посебно минобацачких мина, што је у вели-
кој мери отежавало и успоравало истраживања.4

Према остацима који су откривени у току архео-
лошких истраживања, као и на основу поменуте исто-
ријске документације, и поред фрагментарне очуванос-
ти, могуће је реституисати некадашњу основу комплек-
са Сава капије и разграничити етапе грађења (сл. 8). 
Резултати до којих се дошло упоредном анализом свих 

расположивих података, овом приликом биће изложени 
хронолошким редом. 

О преграђивању, односно фортифицирању јужног 
прилаза доњоградској заравни, или боље рећи, при-
обаљу брега над ушћем Саве у Дунав, први посредни 
подаци потичу из доба антике. Наиме, како су показала 
ранија истраживања, овај простор, који је сигурно према 
обали био отворен, бранила су два бочна бедема. Један 
од њих, чији су остаци откривени, одвајао се од север-
не угаоне куле у Горњем граду и спуштао према обали, 
продужавајући правац Североисточног бедема кастру-
ма. Положај другог бедема, који је за нашу расправу од 
посебног интереса, још увек није поуздано утврђен. С 
обзиром на рељеф терена и положај остатака у При-
обаљу, на правцу југозападне стране каструма, други 
бедем према обали није се могао налазити у њеном про-
дужетку. По свему судећи, његова траса од западне куле 
каструма пружала се ивицом стеновитог гребена према 
реци, приближно истим правцем као и средњовековни 
Јужни бедем Западног подграђа. Имајући све то у виду, 
могло би се претпоставити да се на простору позније 
Сава капије налазила и античка прилазна комуникација 
са одговарајућом капијом. Међутим, досадашња архе-
олошка истраживања ту претпоставку нису потврди-
ла. Остаје могућност да ће се наставком систематских 

Сл. 1. Ситуациони план 
комплекса Сава капије 
са делом Западног 
подграђа
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ископавања у неистраженом делу Западног подграђа у 
том смислу доћи до неких нових података.5

Првој, односно најстаријој археолошки потврђеној 
фази у комплексу позније Сава капије припадају остаци 
Јужног бедема Западног подграђа, с траговима Јужне 
капије, чији су остаци недавно откривени (сл. 7). Реч 
је о бедему који се од куле VII Подграђа спуштао низ 
Савску падину и завршавао код угаоне куле VI на обали 
Саве. Једна деоница овог бедема, на самој падини, још 
увек је добро очувана, док му је део у њеном подножју, 
који је био предмет наших истраживања, добрим делом 
разрушен и поремећен у време разарања Сава капије. 
Последња деоница овог бедема са евентуалним остаци-
ма куле VI сада лежи испод Доњоградског булевара и 
железничке пруге. На истраживаном делу откривени су 
остаци бедема у дужини од преко 30 m. Бедем је био 
грађен ломљеним каменом уз местимичну употребу 
уломака опека, у неправилном слогу у лицу и трпанцем 
у испуни. Ширина бедема износила је 2,10 m (7 сто-
па) на делу који се налази на самој падини. Ту му је 
углавном очувано некадашње спољно лице засуто на-
сипом турског полубастиона, Унутрашње лице са де-
лом зидне масе обрушено је приликом експлозије 1944. 
године. Једним делом бедем је био заснован на стени, 
која је уочена испод деонице где су истражени остаци 
унутрашњег лица. На прелазу падине у некадашњи рав-
нији приобални део, бедем се проширује према унутра-
шњости Подграђа испустом од једног метра, тако да му 
је деоница даље према приобалној угаоној кули имала 
дебљину од 3 m до 3,20 m, или око 10 стопа. У оквиру 
тога дела бедема откривени су остаци Јужне капије Под-
грађа, од које су преостале само бочне стране у висини 
једног реда камена и део калдрмисаног застора у про-
лазу, који припада једној од познијих средњовековних 
обнова. Имала је ширину пролаза од 3,10 m и била је 
без сумње засведена. Праг, као и некадашњи довратни-
ци, уништени су у каснијој преградњи капије, а делом, 
сигурно, и приликом укопавања и касније обнове пос-
тојеће водоводне инсталације. Судећи према остацима 
калдрме, некадашњи ниво пролаза и прага капије на-
лазио се приближно на коти 73.00. Испод некадашњег 
нивоа прага, са спољне стране, праћено је лице бедема 
до коте 72.10 без трагова темељне зоне, што наводи на 
закључак да се већ приликом грађења првобитне капије 
пред њом налазио ров. Са унутрашње стране уз лице 
бедема крај капије није било услова за ископавања кул-
турних слојева, те је то остало за будућа истраживања. 
Откривени део бедема с траговима капије, који је био 
уклопљен у познију Сава капију, тешко је пострадао 
приликом експлозије 1944. године, те је комплетно по-
рушен све до равни ондашњег тла (73.50–73.70). Ниже 
преостале деонице бедема испуцале су и померене пре-
ма унутрашњости Подграђа за 0,20 m до 0,60 m.

Јужни бедем Западног подграђа с Јужном капијом, 
како су то показала ранија истраживања, подигнут је за-
једно са осталим фортификацијама овога дела утврђења 
за владе краља Стефана Душана, највероватније у чет-
вртој деценији 14. века.6 Поред ове, на северном коп-
неном прилазу Подграђу налазила се још једна капија 
чији су остаци, откривени 1970. године,7 у целости ис-
тражени 2008.8 За разлику од Јужне, ова, Северна капија 
Подграђа, нешто је шира и знатно сложеније конструк-
ције, што указује да је у време настанка имала функцију 
главног улаза у новоизграђено утврђење. 

У току истраживања остатака комплекса Сава 
капије нису уочене позније средњовековне доградње 
Јужног бедема нити ојачавања саме капије. Нису откри-
вени ни трагови спољног бедема са ескарпом, који се 
од куле VII спуштао испред главног бедемског платна 

Сл. 2. Комплекс Сава капије са бедемом Подграђа у 
првом плану, после ископавања 2007. године

Сл. 3. Комплекс Сава капије, изглед са југа, после 
ископавања 2007. године
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Сл. 4. Комплекс Сава капије, основа откривених остатака (Р-1:200).
Сл. 5. Комплекс Сава капије са околним фортификацијама: а. детаљ сутерен плана из 1740; б. детаљ сутерен 

плана из 1790.
а б
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и завршавао пространом бастајом код приобалне куле 
VI.9 Делови ове спољне фортификационе трасе, који су 
јасно приказани на читавом низу планова из последње 
деценије 17. и с почетка 18. века10 сигурно су уклоњени 
при каснијим реконструкцијама и доградњама Сава ка-
пије, али су њени темељни трагови највероватније ко-
начно уништени при експлозијама 1944. године. Може 
се претпоставити да је приликом изградње спољног бе-
дема, која се датује у прву или другу деценију 15. века, 
затечени ров испред старије капије засут, јер је на том 
простору формиран скривени пут између унутрашњег 
и ниског спољног зидног платна. У оквиру те нове ис-
турене фортификационе трасе, испред старије налазила 
се спољна капија једноставне конструкције, по свему 
судећи аналогна са оном која је очувана у комплексу 
Источне капије Горњег града.11 

У наредној грађевинској фази, чији су се остаци 
могли уочити, стара средњовековна капија је проши-
рена тако што су јој порушене бочне стране и свод, и 
на том месту је у средњовековни бедем уграђена нова, 
већа капија, чија је ширина пролаза била око 4,20 m. У 
некадашњем пролазу, изнад старијих, откривени су ос-
таци млађе калдрме на коти 73.20, који одговарају овој 
преградњи. Нова капија имала је масивне, фино клеса-
не довратнике, од којих су преостала само два најнижа 
дислоцирана блока. На оба преостала квадера доврат-
ника очуване су гвоздене конзоле за шарке вратница, 
аналогне онима очуваним на Сахат капији,12 и старијем 
делу Краљ капије у Горњем граду.13 Судећи према овом 
детаљу, као и обради довратника, реконструкција Јужне 
капије Подграђа могла би се приписати радовима који 
су извођени под руководством Андреа Корнара и дато-
вати у раздобље 1690–1696. године.

Трећој фази доградње комплекса позније Сахат ка-
пије одговара фланка једног мањег полубастиона, који 

је чинио целину са бастионом трасом Приобалног бе-
дема у Доњем граду. Овај полубастион био је подигнут 
на простору угаоне куле VI и млађе бастаје на некада-
шњем спољном Јужном бедему Подграђа. О грађењу 
овога дела фортификација поуздане податке пружа је-
дан извештај царске комисије која је прегледала радове. 
Упућен је из Београда у Беч 30. априла 1721. године, 
са детаљним описом и мерама свега што је изграђено 
од времена аустријског запоседања града. Ту се поред 
осталог помиње и овај полубастион као већ изграђен.14 

Фланка која је остала очувана и овом приликом ис-
тражена, грађена је опекама аустријског формата које 
се од уобичајених разликују само нешто мањом дебљи-
ном. Њен угао на споју са фасом према обали био је 
од тесаника меког пешчара. Откривена је у дужини од 
око 12 m, где је пресечена једним познијим веома ош-
тећеним зидом. Може се претпоставити да се првобит-
но пружала даље и наслањала на спољно лице Јужног 
бедема Подграђа. На супротну страну бедема Подграђа, 
у истој равни, наслања се унутрашња куртина приобал-
не бастионе трасе, која је у доброј мери очувана јер се 
налазила изван дејства експлозије 1944. године. Грађе-
на је истовремено с приобалним полубастионом али 
је, према резултатима досадашњих истраживања, у кас-
нијим епохама презиђивана и надзиђивана. У лицу флан-
ке полубастиона која је откривена у комплексу поруше-
не Сава капије уочавају се два низа мањих квадратних 
блокова камена у декоративној функцији. Сачувана је у 
висини од око 4 m, док је њена првобитна висина досе-
зала до скоро 8 m. На њеној горњој површини ширина 
зидне масе износи око 1,35 m. Она делом залази под 
Доњоградски булевар, будући да је у време грађења ове 
савремене комуникације фланка делимично порушена 
У тренутку експлозије 1944. године налазила се утопље-
на у корпус Сава капије, те је стога остала релативно 

Сл. 6. Сава капија, пресек са плана из 1790.
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добро очувана. У структури њене зидне масе уочавају 
се хоризонталне пукотине, а обрушен јој је и део обло-
ге у лицу. По начину грађења, фланка овог приобалног 
полубастиона идентична је са ескарпним делом бедема 
грађеног истовремено са спољном барокном фасадом 
Краљ капије. На основу овог детаља, затим архивских 
података и историјских планова, а посебно поменутог 
извештаја царске комисије, изградња полубастиона уз 
стару Јужну капију Подграђа, коме припада откривена 
фланка, може се датовати у раздобље између 1718. и 
1720. године.

У оквиру даљих аустријских радова на реконс-
трукцији Београдске тврђаве, простор старе Јужне ка-
пије Подграђа изгледа није био предвиђен за обимнију 
реконструкцију, будући да је био брањен новоизграђе-
ним спољним фортификацијама и низом бастиона на 
Савској падини. Према подацима са већине планова из 
те епохе, могло се само закључити да је пред капијом 
био уређен водени ров, преко кога се прелазило дрве-
ним мостом. Међутим, на некима од детаљних пла-
нова Тврђаве с краја четврте деценије 18 века, однос-
но раздобља непосредно пред аустријско напуштање 
Београда, а посебно на једном плану с приказом под-
земних конструкција и казаматираних просторија (сл. 
5а),15 уочавају се извесни занимљиви детаљи. Тако је 
у структури раније подигнутог полубастиона приказа-
на једна већа укопана, тј. подземна просторија, и друга 
слична, на правцу самог пролаза капије. Овај податак 
наводи на помисао да је, изгледа, у време завршних 
радова на реконструкцији Тврђаве било започето и оја-
чавање старије Сава капије, које је остало незавршено. 
Не би се могла искључити ни могућност да је део оно-
га што претпостављамо да је било изграђено касније 
укључено у конструкцију нове турске капије.  

После рушења аустријских спољних фортифика-
ција 1740. године, у току турске реконструкције Тврђаве 

изграђене су нове фортификације поједностављеног 
плана. Том приликом, у подножју Савске падине, а на 
комуникацији према Доњем граду, подигнут је нови 
бастион са тзв. Мрачном капијом. У склопу нових 
бастионих фортификација, на овој падини посебно је 
утврђен пролаз према старој Јужној капији Подграђа. 
На простору некадашњег воденог рова који је засут, 
између старијег аустријског Приобалног полубастиона 
и новоподигнутих фортификација на Савској падини, 
изграђена је нова Сава капија, са спољним луком у 
оквиру куртине, која је била у равни са фасом При-
обалног полубастиона и која се настављала даље 
на нове полубастионе Савске падине (сл. 9). Са своје 
предње стране, испод равни некадашњег прага, имала 
је косу ескарпу грађену опекама. Остаци ове ескарпе 
уочени су у једној мањој сонди, али су остали недовољ-
но проучени, јер се истраживана површина није могла 
ширити услед непосредне близине савремене канализа-
ционе и водоводне инсталације. У бомбардовању 1944. 
године капија је у целини срушена. Преостали су тра-
гови зидова њеног предњег дела у равни тла, док јој је 
северни део према бедему Подграђа у целости разорен. 
Према Савској падини остале су растресене аморфне 
зидне масе, а са супротне стране преостао је део те-
меља зидане конструкције с траговима сантрача, која је 
била прислоњена уз фланку затеченог Приобалног по-
лубастиона. Ниво пролаза у капији био је у благом паду 
од улаза у Доњи град (стара Јужна капија Подграђа) на 
коти 73.60, ка њеном спољном порталу. Део калдрми-
саног застора, који је откривен у пролазу капије, слегао 
се услед детонације око 0,50 m, будући да је лежао на 
старијем насутом рову. 

Сава капија била је грађена у виду засведеног про-
лаза кроз бастиону трасу. У конструктивном склопу 
није се разликовала од осталих капија подигнутих током 
турске реконструкције. Њена конструкција наслањала 

Сл. 7. Јужни бедем Подграђа 
– откривени остаци са 
делимичном реституцијом 
првобитног изгледа 
(Р-1:200).
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се на спољно лице Јужног бедема Подграђа, на прав-
цу затечене Јужне капије, која је у целини уклопљена у 
њен састав, као унутрашња фасада према Доњем гра-
ду. Осовина пролаза новоизграђене капије подударна 
је са старијом капијом само једним делом, док даље, 
према спољном порталу, скреће благо ка југоистоку. 

У предњем делу нове капије налазиле су се две мање 
бочне просторије од којих су откривени једва препоз-
натљиви трагови. У задњем делу капије, уз некадашње 
спољно лице бедема Подграђа, налазила се једна већа 
бочна просторија од које сада готово да и нема пре-
познатљивих трагова. О њеном положају и величини 

Сл. 8. Комплекс Сава капије, основа и подужни пресек – реституција са етапама грађења (Р-1:200).
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може се првенствено судити на основу приказа на ра-
није поменутом сутерен плану из 1790. године. Била је 
готово квадратне основе, површине око 25 m2, и према 
главном делу капије имала је вероватно широки засве-
дени пролаз. Приликом грађења ове бочне просторије, 
по свему судећи, порушен је део старије фланке, те би 
се аморфна зидна маса, која је на том месту откривена, 
највероватније могла протумачити као остатак бочног 
зида те просторије. Будући да се с положајем просто-
рије подудара раније поменуто скретање осе капије, ос-
таје отворена могућност да се тај сегмент Сава капије 
протумачи као део започете аустријске градње, као што 
смо то већ напред претпоставили. На то би указивало и 
нешто ниже теме свода у овом делу капије, што се јасно 

уочава на поменутом пресеку из 1790. године. Нажа-
лост, уместо претпоставки, поуздан закључак о овоме 
више се не може донети, пошто је управо тај сегмент 
капије у целости разорен 1944. године.

У предњем делу капије откривени остаци омогућа-
вају да се се уочи основа пролаза, на чијим су бочним 
странама постојале две дубље нише, као и положај пор-
тала. Зидови овог дела капије у приземној зони били су 
грађени у мешовитом слогу камених тесаника и опека. 
Судећи на основу налаза из шута, овај део пролаза капије 
био је засведен полуобличастим сводом од опека. У боч-
ним нишама налазили су се плићи сегментни лукови. 

Портал капије, према сачуваном техничком сним-
ку из 1916. године, био је грађен фино обрађеним теса-
ницима камена сложеним у редове. Бочне стране конс-
трукције портала биле су наглашене уским пиластрима, 
док се над пролазом налазио сегментни лук. Сам оквир 
портала са довратницима био је за око 10 cm увучен у 
односу на фасадну раван. Профилисаним венцем, каме-
ни део фасаде био је издвојен од атике грађене искљу-
чиво у слогу опека (сл. 10).

На основу трагова поменуте ескарпе ниже прага 
Сава капије могло би се закључити да је првобитно 
било замишљено да се пред њом образује ров, али ос-
таје нејасно да ли је та замисао била и остварена. При-
кази овог комплекса на плановима из 1790. године не 
указују на такву могућност. Простор између фасе не-
кадашњег Приобалног полубастиона и новог Бастиона 
Мрачне капије комуницирао је са скривеним путем из-
међу бастионе трасе Приобалног бедема и њеног спољ-
ног бедема, те би се пре могло закључити да се од те 
идеје одустало још у току самог грађења Сава капије. У 
последњој фази фортификационих радова, у комплексу 
Сава капије тај простор био је преграђен једним зидом 

Сл. 9. Комплекс Сава капије, фаса бастиона с порталом капије пре рушења 1944. године (Р-1:200).

Сл. 10. Сава капија, изглед фасаде 1916. године са 
обновом 2009. године 
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Сл. 11. Сава капија 
после делимичне обнове 
2009. године

Сл.12. Сава капија 
после делимичне обнове 
2009. године
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дебљине 1,60 m, у чијем се средишњем делу налази-
ла потерна исте ширине. Овај зид, грађен у мешовитом 
слогу камених квадера и опека, а делом и само од опека, 
ослањао се с једне стране на фасу старог Приобалног 
полубастиона, а са друге на нови Бастион Мрачне ка-
пије. Приликом археолошких истраживања, откривен је 
делом обрушен, али се о његовом некадашњем изгледу 
може судити према приказу на раније поменутом пресе-
ку из 1790. године. Ту се јасно уочава да је потерна била 
надвишена сегментним луком, док је с предње стране 
према реци имала архитравно завршен портал.

Изградња Сава капије, посматрана у целини са су-
седним фортификацијама на Савској падини, могла би 
се оквирно датовати у време турских радова на реконс-
трукцији Тврђаве, у раздобље између 1740. и 1760. го-
дине, а доградња зида с потерном, односно преградња 
прилаза скривеном путу, изведена ради ефикасније од-
бране у случају напада са река, у осму или девету деце-
нију 18. века, свакако пре 1790. године.   

Током 19. и у првим деценијама 20. века, у ком-
плексу Сава капије није било уочљивих грађевинских 
интервенција, осим можда обнова или измена калдрми-
саног пута. У раздобљу после Првог светског рата, ис-
под комуникације која је водила од Карађорђеве улице 
кроз Доњи град према Видин капији и даље улици Цара 
Душана, постављена је једна од главних водоводних 
линија. Цевовод пречника 300 mm укопан је кроз осу 
Сава капије на дубини од 0,80 m до 1 m. Тад су у знатној 
мери разрушени подземни остаци средњовековне Јужне 
капије, будући да је зидна маса на том месту прокопана 
у ширини од једног метра. Може се претпоставити да 
је тада у целости уништен праг ове старе капије. Након 
укопавања цевовода, у пролазу капије постављена је 
нова калдрма са ивичњацима, чији је један очувани део 
откривен приликом археолошких истраживања. Кал-
дрма се првобитно налазила на коти око 73.80, али се 
услед експлозије 1944. године у целости слегла за 0,30 
m до 0,80 m. Укопавање цевовода и постављање нове 
калдрме, чији су остаци откривени, може се оквирно 
датовати у време између 1925. и 1930. године.

Неколико година касније, комплекс Сава капије де-
лом је оштећен приликом изградње Доњоградског буле-
вара. Порушени су грудобрани и топарнице, пошто је 
преко рубног дела капије и старог Приобалног полубас-
тиона прешла нова комуникација. На правцу потерне, 
у преградном зиду према обали, изграђен је засведени 
пропуст испод новопросеченог булевара. Ови радови 
извођени су 1935. године. 

Као што је већ речено, приликом англо-америчког 
бомбардовања априла 1944. године порушена је Сава 
капија. Уништен је и део магистралног цевовода који 

је био укопан кроз капију. Оштећени део обновљен је 
постављањем нових водоводних цеви истог пречника 
на помереној траси, и плиће укопаних у односу на не-
кадашње. Нова траса укопана је кроз рушевине капије, 
чиме је делом порушена и последња преостала деоница 
бочног зида поменуте веће просторије у комплексу ка-
пије. Комуникација на том правцу остала је засута шу-
том и није обнављана, чиме је за више деценија била 
прекинута пешачка комуникација између Доњег града 
и савског дела вароши.

Могућности конзерваторско-рестаураторских 
интервенција
Након завршеног истраживања и увида у стање от-

кривених остатака, јасно се може закључити да обнова 
комплекса Сава капије у целини није више могућа. На то 
наводе растресени и делом дислоцирани преостали ар-
хитектонски остаци и непостојање потребне докумен-
тације о изгледу и конструктивном склопу овог комп-
лекса пре рушења 1944. године. Могуће су делимичне 
реконструкције, у већој или мањој мери, сегмената овог 
комплекса насталог током више етапа грађења. При 
томе се као императив поставља обезбеђивање функ-
ционисања савремене инфраструктуре на овом просто-
ру и то: стабилност Доњоградског булевара као важне 
транзитне комуникације, магистралног цевовода који 
се мора обезбедити на одређеној дубини и наставак 
обнове пешачке комуникације која повезује Доњи град 
преко Мрачне капије даље са Карађорђевом улицом. У 
том смислу, на основу расположивих података, била је 
могућа целовита реконструкција преградног зида скри-
веног пута с потерном, делимична реконструкција до 
коте Доњоградског булевара фланке Приобалног полу-
бастиона, делимична реконструкција сегмента бедема 
Подграђа на делу где залази под ову комуникацију, као 
и обнова сегмента унутрашње куртине бастионе трасе 
Приобалног бедема до равни првобитног завршног вен-
ца. Део на простору веће бочне просторије која се не 
може ни парцијално обновити могуће је решити савре-
меним подзидом.16

У односу на целину некадашњег јужног улаза у 
Доњи град, од посебног значаја је делимична обнова 
Јужног бедема Подграђа као споменички највреднијег 
сегмента у комплексу Сава капије. Будући да су у том 
смислу могућности доста ограничене, услед чињенице 
да су преостали делови зидне масе померени од екс-
плозија авионских бомби, конзерваторске интервенције 
мораће да се ограниче превасходно на археолошку пре-
зентацију. С обзиром на то да су код остатака Јужне 
капије Подграђа очувани трагови двеју грађевинских 
фаза, сматрамо да би свакако требало презентовати 
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Summary: MARKO POPOVIĆ

THE SAVA GATE OF THE FORTRESS OF BELGRADE

The Sava Gate was a fortification system built in stages from the 1330s until the second half of the eighteenth century. 
It was situated on the main southern approach way to the Western Suburb (subsequent Lower Town), which ran along the 
Sava and led towards the western parts of the Balkans (fig. 1). A quite well preserved structural element of the Fortress until 
the Anglo-American air raids in 1944, the gate was completely destroyed by two or three direct hits. Its ruins were buried 
under a thick layer of demolition debris. The layer was levelled, and it was not until 2007 that archaeological excavation 
was undertaken.

The excavation has shown the severely ruined state of the gate (figs. 2–4). Nonetheless, from what has remained of 
it and the documentary sources (figs. 5–6) it is possible to reconstruct its former plan and to distinguish several building 
phases (fig. 8). The results obtained through comparative analysis of all available data are presented here in chronological 
order.

To the earliest archaeologically attested phase within the system of the later gate belong the recently discovered 
remains of the Southern Wall of the Western Suburb with traces of the Southern Gate (fig. 7). This wall ran down the Sava-
facing slope from the Suburb’s Tower VII to riverside corner Tower VI. The discovered portion of the wall with traces of 

Ge C 10350; планови репродуковани код: М. Поповић, Београдска 
тврђава, Београд, 1982, сл. 6 и 7. 

11] М. Поповић, наведено дело, 113, сл. 58.

12] М. Поповић, Комплекс Сахат капије, Наслеђе, VII, 2006, 
25–28.

13] М. Поповић, Краљ капија Београдске тврђаве, Наслеђе, III, 
2001, 15–19.

14] Ратни архив у Бечу, Alte Feldakten, Mem. 22/182, ст. 26–27, ad. 
5–7.

15] Немачка државна библиотека у Берлину, сиг. S X 47083/19.

16] Ови хитни конзерваторско-рестаураторски радови обављени су 
убрзо по окончању археолошких истраживања, у другој половини 
2007. и почетком 2008. године. Радове је финансирала Скупштина 
града Београда.

17] На основу ових методолошких поставки сачињен је крајем 
2008. године конзерваторско-рестаураторски пројект презентације 
остатака комплекса Сава капије (аутор арх. Радојка Божовић), чија 
се реализација очекује до краја 2009. године.

остатке првобитне капије из четврте деценије 14. 
века, док би преостале минималне остатке Корнаро-
ве интервенције, будући да су документовани, требало 
уклонити.

Презентација откривених остатака саме Сава ка-
пије није могућа у целини, јер је већи део преосталих 
зидних маса растресен, утонуо, а делом и дислоци-
ран. Сматрамо да би требало да се сачувају у затече-
ном стању и затрпају до некадашње коте пролаза, која 

би уз мање корекције могла да буде и будући ниво об-
новљене пешачке стазе. Конзерваторски пројекат тре-
бало би да размотри могућност реплицирања и пар-
терне презентације основе капије, као оквира будуће 
комуникације.17

*Док се овај рад налазио у припреми за штампу 
конзерваторско-рестаураторски радови у комплексу 
Сава капије су завршени.
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the gate, incorporated into the later Sava Gate, was heavily damaged in 1944 and was razed to what then was the ground 
level (73.50–73.70). The explosions caused its remaining lower sections to crack and pushed them 0.20m–0.60m towards 
the interior of the Suburb.

As earlier investigations have shown, the Suburb’s Southern Wall with the abovementioned gate was built along 
with other defensive elements of this part of the fortification under King Stefan Dušan, most likely in the 1330s. No later 
medieval additions to the Southern Wall or reinforcement to the Gate have been observed.

In the next building phase which has been observable, the sides and vault of the old medieval gate were pulled down 
and a new gate was built with the passage enlarged to a width of about 4.20m. This undertaking may be ascribed to the 
construction works overseen by Andrea Cornaro in 1690–96.

The third phase would include the flank of a smaller demi-bastion which made part of the bastioned trace of the Lower 
Town’s Riverside Wall. The demi-bastion was built on the site of former Tower VI soon after Austria took control over the 
city in 1717. Reliable information about the construction of this part of the fortification can be found in the report of 30 April 
1721 that an imperial inspection commission sent from Belgrade to Vienna. It contains a detailed account of all construction 
works carried out from the Austrian takeover in 1717, and refers to this demi-bastion as already standing.

It seems that the old Southern Gate of the Suburb was not intended to undergo any significant reconstruction. During 
the closing stage of reconstruction works on the Fortress, however, the strengthening of the older Sava Gate did begin, but 
was never completed. It may be assumed that what was built then was later incorporated into the new Ottoman gate.

Following the demolition of the Austrian outer fortifications in 1740, the Ottomans built new defences following 
a simpler plan. The new Sava Gate was built in the form of a vaulted passage through the bastioned trace. In terms of 
structure, it did not differ from other Ottoman-built gates. It abutted the outer face of the Southern Wall of the Suburb on 
the axis of the existing Southern Gate which was entirely incorporated into it as its inner façade facing the Lower Town. 
The axis of the new gate’s passageway coincided with that of the older gate only partially as it took a slight south-eastward 
turn towards the outer portal. In the front part of the new gate there were two smaller rooms, of which barely recognizable 
traces have survived. In the rear part of the gate, there was a larger room abutting the former outer face of the Suburb Wall. 
Although virtually no traces have survived of it, its position and size may be inferred from a souterrain plan of 1790 (fig. 
5b). Given that the bend of the gate axis coincides with the position of this room, there is a possibility of interpreting this 
part of the Sava Gate as Austrian-built.

The portal of the Gate, to judge from a surviving draft made in 1916, was built with courses of finely dressed stone. 
Its sides were accentuated by slender pilasters, and the passage was spanned by a segmental arch. The frame receded about 
10cm from the façade. A moulded cornice separated the stone-built façade from the brick-built attica (fig. 10).

The construction of the Sava Gate, viewed in the context of the surrounding fortifications on the Sava-facing slope, 
may be roughly dated to the period of Ottoman reconstruction works on the Fortress or to 1740–60. During the nineteenth 
century and early decades of the twentieth no observable interventions were made on the Sava Gate, except for the possible 
replacement or repair of the cobblestone pavement.

The state of the unearthed remains suggests that full reconstruction of the Sava Gate system is no longer feasible, 
to mention but the loosened and partly dislocated structural remains and lack of the necessary documentation on the 
appearance and structure of the gate system prior to its destruction in 1944. Only partial reconstructions of the gate system 
are possible. Especially important would be partial reconstruction of the Suburb’s Southern Wall as the most valuable 
tangible heritage element of the Sava Gate system. Given that the 1944 bombing displaced the remaining portions of the 
wall mass, reconstruction possibilities are quite limited and the purpose of conservation works will have to be confined to 
enabling archaeological presentation.

ILLUSTRATIONS

Fig. 1 Site plan of the Sava Gate system with part of the Western Suburb

Fig. 2 Sava Gate system with the Suburb’s Wall in the foreground after 
the 2007 excavation

Fig. 3 Sava Gate system: South view after the 2007 excavation

Fig. 4 Sava Gate system: Plan of unearthed remains (scale 1:200)

Fig. 5 Sava Gate system with surrounding fortifications: a) detail of the 
Souterrain Plan of 1740; b) detail of the Souterrain Plan of 1790

Fig. 6 Sava Gate: Cross-section after the Souterrain Plan of 1790

Fig. 7 Suburb’s Southern Wall: Excavated remains with partially 
reconstructed original appearance (scale 1:200)
Fig. 8 Sava Gate system: Reconstructed plan and longitudinal section 
with building phases (scale 1:200)
Fig. 9 Sava Gate system: Bastion face and gate prior to destruction in 
1944 (scale 1:200)
Fig. 10 Sava Gate: Façade in 1916 after restoration in 2009
Fig. 11 Sava Gate after partial restoration in 2009
Fig. 12 Sava Gate after partial restoration in 2009
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U

УДК 728.22(497.11)

    старом језгру Земуна, у зидном платну на источној, 
парној страни Главне улице, од једноспратнице Катари-
не Марковић (бр. 12) до спратне зграде трговца Стевана 
Капамаџије (бр. 24), налазе се још три спратне зграде и 
једна високопартерна – кућа посластичара Фердинан-
да Абијана (Abian). Она је у штампаном Попису кућа 
у граду Земуну са новом нумерациjом и нацртом но-
вих назива улица из 1897. године уписана на име удове 
Абијан, a у Попису кућа из 1906. године назначено је 
име (удове) – Каролина.1 Међутим, кућа има дугу про-
шлост и везује се за два пређашња века.

Писац Историје Земуна Петар Марковић у сачу-
ваном рукописном раду Грађевине у Земуну, почевши 
од 1875. године, који је урадио 1911, указао је суграђа-
нима, поред осталог, и на кућу познатог посластичара, 
власника, који је у њој становао и који је у истој улици 
имао радњу у старој спратној згради бр. 13 породице 
Oпел (Oppel).2 За Абијана се зна да је своје производе 
(посластице и пециво) достављао и двору кнеза Миха-
ила, кнеза па краља Милана, a у време српско-турског 
рата (1876) посредством српског коморџије (лиферант) 
снабдевао је пецивом, шампањцем и разним ликери-
ма и српски логор руског и српског генерала Михаила 
Черњајева. Може се поменути да Ф. Абијан није био 
староседелац Земуна и да je 1886. године стекао зави-
чајност или, како се званично говорило, да је „примљен 
у завичајну свезу“ тада пограничног краљевског сло-
бодног града на Дунаву.3

Грађење куће 1877. године
У рукописном раду П. Марковића забележени су 

подаци о стању на поменутом земљишту (плац). На 
уличној страни била je „једна стара, пониска, проста 
кућа с два прозора и улазом“ и цео плац „био је ограђен 
циглом“. Иза куће, у дворишту, налазила се стара чатма-
ра (Riegelbau) с доксатом на првом кату по турском кроју 
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Сл. 1. Факсимил 
темељне повеље куће 
Грчког образовног 
братства из 1877. 
године с печатом 
инвеститора 
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(извесно балканском, прим. а.) и у њеном приземљу 
налазила се чувена гостионица Fassel  – Fasselwirt. За-
нимљиво je навести да се назив гостионице помиње у 
попису земунских домаћина породица и њихових зани-
мања из 1736/1737. године, који је објавио историчар 
Душан Поповић. У списку је и извесни Гашпар (Caspar 
Prosek), који је имао Würth beim Fassel.4 Према томе, 
може се прихватити мишљење о „старој чатмари и гос-
тионици“ јер је Петар Марковић описано видео.

Земљиште је касније дошло у посед Грчког обра-
зовног братства и оно је на једном делу плаца (према 
кући бр. 24) саградило уздигнуту приземну кућу. О вре-
мену подизања куће зна се захваљујући добро очуваној 
темељној повељи, која je пронађена приликом адап-
тације постојећег локала 1983. године, када је рушен 
фронтални зид. На висини једног метра од пода извађе-
на је метална кутија са стакленом теглицом у којој се 
налазио табак хартије (34 x 21 сm) са записом на првој 
страни. У правилно савијеном табаку била су приложе-
на три новчића, међу њима 1/4 FL (флорин, форинта) с 
ликом цара Франца Јозефа I, који је емитован 1860, и 
три крајцаре с ликом цара Фердинанда I, који је искован 
1840. године.5

Темељна повеља почиње свечаним речима да чу-
вени потомци Платона прилажу овај дом Грчкој школи 
(елиномусион), која се гради у време моћног импера-
тора Франца Јозефа Првог и племенитих чланова Ди-
митрија Бијала, Георгија пл. (фон) Спирта и Паусанија 

Димитријадиса, према пројекту уметничког (вештог) 
градитеља Јозефа Маркса (Маrx) лета Господњег (спа-
соносне) 1877. и овде основане грчке заједнице – њених 
представника: Димитрије Бијало (Βιαλλоς), Георгије 
пл. Спирта, Константин пл. Спирта, Паусаније Димит-
ријадис (Δημητριάδης), Григорије Харис, Константин А. 
Петровић (Пετροβίк), Петар З. Леко (Λεκος), Константин 
Спида, Стеван Гешос (Гεσσιоς), Никола Валко (Βαλκος), 
Антоније Златкос. Текст записа завршава се податком 
да је Грчко образовно братство имало једног учитеља – 
Одисеја Мавракиса (Μαυράκης).6

Испод рукописа повеље стоји округли печат утис-
нут у црвени восак, на којем је у плитком рељефу при-
казан Силазак Светог Духа на апостоле,7 а на перифер-
ном кружном венцу великим грчким словима исписан 
je текст: ЕΛΛНNIКН ЕКПАIΔЕУТIКН ЕNОТНΣ ЕN ZЕ-
МОNI (Грчко образовно братство у Земуну).8

Међу именима наведених у повељи има неколико 
значајних за локалну историју града. Браћа Георгије – 
Ђорђе (1909) и Константин Спирта (1881) преузели 
су после смрти оца Павла (1858) послове куће и као 
образовани привредници стекли су углед и поштовање 
грађана. О њима jе писано,9 нарочито о Ђорђу који је 
био члан Градског заступства и његових одбора. У грч-
кој заједници имао је низ функција и не изненађује да је 
учествовао у раду Српске православне црквене општи-
не, да је приложник Српског црквено-школског фонда и 
да је у време оснивања и легализације Српске црквене 

Сл. 2. Земун, Главна 
улица око 1906: кућа 
Фердинанда Абијана 
(бр. 22), једноспратнице 
градоначелника 
Константина 
Петровића, па 
фотографа Рудолфа 
Гатера (бр. 20), 
Гине Вулка (бр. 18) 
са спомен-плочом о 
боравку аустријског 
цара Франца Првог 
1817) и посластичара 
Фрање Блауенштајнера
(бр. 16)
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певачке задруге (1866), заједно с Константином, био 
дејствителни (извршни) члан њеног мешовитог хора. 
Ђорђе је забележен као први тенор, док је брат певао 
први бас, односно баритон.10 

Име врло образованог трговца Константина – Коче 
Петровића повезано јe с променама у тадашњој Аус-
трији (од 1867. Аустро-Угарска). Војни комунитет Зе-
мун добио је 1871. године статус краљевског слободног 
града. Крајем исте године одржани су избори за градску 
управу и на њима је, из редова грађана, К. Петровић 
изабран за начелника града, који је, од почетка 1872. го-
дине до почетка 1875. године, успешно обавио „прелаз 
војне управе у грађанску“.11

Глас угледног грађанина пратио je и Григорија, 
члана трговачке породице Харис/Хариш, који je учес-
твовао и у јавном раду у граду. Угледу је допринело и 
једно грађевинско дело. Наиме, после смрти супруге 
Марије, рођене Петровић, остварио је њену жељу и на 
земљишту у непосредној близини православног гробља 
саграђени су (1874–1876) црква с криптом за умрле чла-
нове породице Петровић-Хариш (Харишева црква) и 
партерна кућа са станом за свештеника. Према повељи, 
поменути градитељ Јозеф Маркс обавио је све грађе-
винске радове (црква, кућа и ограда).12

Паусаније Димитријадис такође се помиње као за-
ступник. У време кад се комунитетска и градска управа 

борила за грађење железничке пругe, у једној земунској 
делегацији која је ради остварења ове жеље упућена у 
Будимпешту и Беч, био је и П. Димитријадис.13

Доградња куће и садашње стање
Кад је кућа дошла у посед посластичара Абијана, 

њој је дограђено крило (П+П) с три дућана, тако да је 
спојена с једноспратницом Константина Петровића 
(бр. 20). Тада je фасада обрађена у духу историциз-
ма, првенствено неоренесансе. Према картографском 
извору, у исто време изграђено je и дворишно кри-
ло с аркадним тремом.14 После Првог светског рата у 
делу стамбеног крила према згради бр. 24 уређена је 
продавница боја и лакова браће Бихали, која је ратне 
1941. године постала немачка продавница затворе-
ног типа – Место за расподелу животних намирница 
(Lebensmittelverteilungstelle). Приликом авионског бом-
бардовања града 1944. године кућа није теже оштећена, 
али су после 1945. године обављене мање преправке. 
Последњи, велики радови обављени су 1983/1984. го-
дине, кад су темељито уређене данашње две продавни-
це. Том приликом повећени су отвори за излагање робе 
и двоја врата, тако да je зграда, изузимајући станове у 
дворишту, коначно претворена у пословну.15

Сад већ стара кућа с измењеним изгледом прочеља, 
ипак је сачувала изглед поткровног венца с плитком 

Сл. 3. Садашњи изглед 
Абијанове куће
(април 2009)



81

КУЋА ГРЧКОГ ОБРАЗОВНОГ БРАТСТВА – ПОСЛАСТИЧАРА АБИЈАНА

малтерском профилацијом и округлим отворима (розе-
те), смањени броj пиластара, капију и медаљон. Уска, 
висока дрвена капија с полукружним светларником за-
штићена је гитерима од кованог гвожђа. Она показује 
умеће домаћих занатлија и укус грађана који су овом 
детаљу посвећивали посебну пажњу. Нажалост, она је 
у непримереном стању: давно није бојена и недостаје 
joj брава. Изнад капије jе медаљон урађен у гипсу или 
малтеру с иницијалима имена и презимена бивше влас-
нице – испреплетена слова СA (Carolina Abian).

За стару партерну кућу приликом последње валори-
зације, стручњак Завода за заштиту споменика културе 
града Београда, који ју је обавио, у обрасцу за поједине 
објекте уписао је да је грађевина изменила првобитни 
изглед и да није карактеристична за развој блока који је 
од постанка тендирао ка једноспратности. Што се тиче 
степена заштите, оцењено је да је због амбијенталног 
интегритета „треба слободно третирати“.

Ипак, њено постојање треба забележити јер je по-
везана за бившу колониjу Грка и Цинцара, која је од 
1739. године до почетка XX века дала значајан допринос 
напретку Земуна. Исто тако, она не подсећа само на Ф. 
Абиjана него и на друге врсне земунске посластичаре, 
као што су Фрања Блауенштајнер, који је имао радњу 
у непосредном суседству, у својој једноспратници бр. 
16, и који је радионицу и продавницу 1919. године пре-
дао свом ученику Петру Глумцу (3емун 1966). Њихо-
ве посластичарнице посећивали су многобројни гости 
а поруџбине су стизале са разних страна, из Београда, 
Народног позоришта, на пример.16

Сл. 4. Стилска капија и медаљон са иницијалима CA. 
Фотограф: мајстор Зденко Штромар 
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Summary: MIODRAG DABIŽIĆ

THE HOUSE OF THE GREEK EDUCATIONAL FRATERNITY – THE CONFECTIONER ABIAN’S HOUSE

The house at 22 Glavna Street in the historic core of Zemun has a long history. In the eighteenth century and until 
1877, the site was occupied by two modest houses, one of which accommodated the well-known Beym Fassel inn. In 1877 
the Greek Educational Fraternity had a building erected there for their purposes. Later on, it changed ownership and was 
acquired by the confectioner Ferdinand Abian, i.e. his wife Karolina. Abian had it enlarged and its façade redone in the 
neo-Renaissance style. The residential-commercial building was remodelled several times. During the last remodelling, 
in 1983/4, when its use became commercial, the foundation charter in Greek and three coins were discovered. Apart from 
the patron, the charter specifies the builder (Joseph Marx), the purpose (educational), twelve representatives of the Greek-
Tzintzar community, two of them members of the distinguished patrician Spirta family, and the year 1877. The charter was 
authenticated with a red-wax seal.

The remodelling of 1983/4 converted the street-facing wing into two commercial-purpose units, thus altering the 
earlier façade of which some fragments have been retained. The value of the house is reduced to an ambience one. As for 
the level of protection, it is “to be treated freely”.

In the view of the author of this paper, the house should be recorded in local history because of its association with the 
former colony of Greeks and Tzintzars who contributed significantly to the prosperity of Zemun (Semlin), a border town 
until 1918.

ILLUSTRATIONS

Fig. 1 Facsimile of the foundation charter for the building of the Greek 
Educational Fraternity with the patron’s seal  

Fig. 2 Zemun, Glavna Street ca 1906: House of Ferdinand Abian 
(No 22), two-storey houses of the mayor Konstantin Petrović, the 
photographer Rudolph Gatter (No 20), Gino Vulko (No 18) with the 

plate commemorating the stay of the Austrian emperor Franz I in 1817, 
and of the confectioner Blauensteiner (No 16)
Fig. 3 Abian’s house today (April 2009)
Fig. 4 Period gate and medallion with the initials SA (by master photo-
grapher Zdenko Štromar) 
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О АРХИТЕКТУРИ ПАЛАТЕ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ НА ТЕРАЗИЈАМА
И ЊЕНИМ НЕИМАРСКИМ УЗОРИМА

О АРХИТЕКТУРИ ПАЛАТЕ 
МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ 

НА ТЕРАЗИЈАМА И ЊЕНИМ 
НЕИМАРСКИМ УЗОРИМА

МИЛИЦА ЦЕРАНИЋ

D

УДК 725.121(497.11)

 еветнаести век у Београду био је обележен обимном 
и разноврсном градитељском продукцијом, која је до-
стигла висок степен умећа у објектима јавне намене.1 
Домаћи архитекти, усавршавани у европским центрима 
(Беч, Пешта, Цирих, Берлин, Минхен, Ахен, Карлсруе), 
по повратку у Србију доносили су нове и свеже идеје, 
прокламујући академску архитектуру, инспирисану ис-
торијским стиловима.2 Након српско-турских ратова 
1876–1878. године и признавања младе српске кнеже-
вине 1882. године на Берлинском конгресу, створени су 
услови за напредак и развој државе. Упркос нестабил-
ној политичкој ситуацији у држави, која је обележила 
последње две деценије деветнаестог века, уследио је 
преображај на свим пољима, што је неминовно утица-
ло и на реформе у архитектури и уметности.3 Домаћи 
архитекти, вођени стеченим знањем и актуелним де-
шавањима у Европи, у својим остварењима практи-
кују неостилове – неоренесансу и необарок, у највећој 
мери, док су романтичарске тенденције у овом перио-
ду знатно редуковане у односу на прву половину века. 
Грађевинско одељење Попечитељства внутрених дела 
1862. године прераста у Министарство грађевина, које 
је представљало највишу управну и надзорну грађевин-
ску власт на целој територији Краљевине Србије. Опсег 
деловања ове установе био је широк – од пројектовања, 
израде, одржавања свих државних грађевина, преко 
уређења градова, насеља и бања, па све до надзора над 
пројектовањем и израдом окружних, среских и општин-
ских објеката, као и надзирања јавног рада самосталних 
инжењера, архитеката и предузимача.4 Године 1881. ус-
поставља се и засебно Архитектонско одељење, поред 
Железничког, Инжењерског, Рачуноводног и Општег. 

Нова генерација градитеља, који су били школова-
ни ван Београда а потом запослени у Архитектонском 
одељењу у престоници, у архитектуру главног града и 
унутрашњости унели су дух академских стремљења у по-
следњој четвртини деветнаестог века. Поред пештанског 
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ђака Александра Бугарског5, зачетника нових стилских 
тенденција, и Константина Јовановића6, који је живео у 
Бечу и остварио неке од најчистијих и најлепших при-
мера неоренесансе, од осамдесетих година деветнаестог 
века била је активна и група тзв. Ханзенових ученика7, 
школованих у Бечу, на принципима неовизантијске ар-
хитектуре: Светозар Ивачковић8, Јован Илкић9, Душан 
Живановић10, Владимир Николић11 и Јован Суботић12. 
Познато је да су још за време студија показивали скло-
ности ка учествовању на јавним конкурсима, на којима 
су се истицали успешним пројектима и бивали награђи-
вани студијским путовањима. Тада су били у прилици 
да употпуне стечена знања, упознају споменике из пе-
риода старе Грчке и Рима, готике, романике, ренесансе, 
маниризма и барока. Архитекта Светозар Ивачковић 
је у свом Аутографу из 1887. године навео да је пред 
крај бечких студентских дана (1871) неко време провео 
у Италији с професором Теофилом Ханзеном, што је 
било резултат освајања конкурсне награде с пројектом 
за српску цркву у византијском стилу.13 Да је на младог 
архитекту обилазак италијанских регија и питорескних 
градова оставио неизбрисив траг, сведочи и његов про-
јекат остварен деценију касније – Министарство прав-
де у Београду (1882–1883), изграђено по узору на ита-
лијанске палате и виле, пре свега, фирентинске, римске 
и веронске.14 

Познато је да корени ренесансних палата потичу 
из Фиренце, из времена када су архитекти своје пројек-
те почели да везују и за секуларне а не само сакралне 
грађевине. У Тоскани су, наиме, још пре фирентинс-
ких ренесансних остварења изграђени објекти у овом 
стилу, али за потребе цркве (Крстионица у Фиренци, 
Катедрала у Пизи). У Венецији су, такође, у периоду 
ране ренесансе уочљиве инклинације ка измени дотада-
шњих утврђења, чија одбрамбена функција више није 

била неопходна. Тежило се симетричним решењима, 
допадљивих и естетских пропорција. На нивоу плана 
и спољног обликовања, венецијанске и фирентинс-
ке палате унеколико су се разликовале: у Венецији су 
зидови били отварани луковима а декорација је била 
веома богата и раскошна, док су у Фиренци грађевине 
биле централног плана, херметичног спољног изгледа, 
с мермерном декорацијом (Катедрала у Фиренци). От-
прилике истовремено, током тринаестог и четрнаестог 
века, у Фиренци и секуларне грађевине постају предмет 
уметничких аспирација. Палата дела Сињорија (Palazzo 
della Signoria; Palazzo Vecchio) представља пример 
грађевине чије су архитектонске неправилности код 
италијанских неимара побудиле жељу да их елимини-
шу, односно да у оквиру јединственог корпуса обједи-
не више разноврсних просторија, као и да прочелној 
фасади дају симетричан изглед.15 У периоду од четири 
века (1300–1700), у италијанским градовима уочљива 
је прогресивна концентрација моћи у рукама неколико 
мањих породица, односно појединаца.16 Њихова идеја 
је, у почетку, била усмерена на покушај стварања је-
динственог комплекса сачињеног од дворишта, куле, 
капеле и просторија у функцији радних соба (кабинета), 
с нагласком на симетричности главне фасаде, као што 
је то био случај са Палатом дела Сињорија. Касније су 
палате постепено губиле обележја утврђења – кулу, али 
су тенденције обједињавања више различитих просто-
рија у једну складну архитектонску целину остале при-
марна и најважнија тежња, од Албертија, Брунелескија, 
Микелоца, Да Камбија, Роселина, Лауране, Да Санга-
ла, Брамантеа, Романа па све до Паладија.17 За разлику 
од феудалних племића, који су боравили у замковима 
у унутрашњости, трговци у Фиренци живели су изнад 
радних просторија, па су тежили да изграде палату која 
би истовремено била и канцеларија и магацин. Стамбе-
ни обрасци овог типа имали су своје корене још у ан-
тичком Риму, те је у четрнаестом и петнаестом веку он 
преузет, али је за историју архитектуре значајно што је 
тај архитектонски модел и заживео, не само у Фиренци 
већ се проширио и на целу Италију.18 Палате и виле су 
обично биле пројектоване као вишеспратнице (два, три, 
ређе четири и више спратова), при чему су у приземљу 
били смештени продавница и магацин, први спрат 
је служио за становање (piano nobile), док су горњи 
и завршни нивои углавном били намењени за децу и 
послугу. Читава грађевина је обично била завршавана 
класичним кровним венцем, који је за време сунчаних 
дана правио сенку на зидовима и тако умањивао топло-
ту. Поред функционалне поделе спратова, уочава се и 
зонска диспаратност у спољашњем обликовању фасаде. 
Приземље је обликовано у рустици, са израженим каме-
ним квадерима, намерно необрађеним; од првог спрата 

Сл. 1. Министарство правде 1904. године, стара 
разгледница
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је раздвојено хоризонталним архитравом, који служи 
као доњи део прозора, јер прозори на овом делу не ко-
респондирају са онима испод. Piano nobile се разликује 
и по обради фасадног камена, који је знатно уједначе-
нији и мање избочен. Горњи делови су били идентич-
ни са спратом испод по питању организације отвора, с 
једином разликом у потпуно глаткој обради фасадног 
платна. Унутрашњост палате је чинило велико отворе-
но квадратно двориште у средини читавог комплекса, 
које је у доњем делу било обликовано у виду отвореног 
аркадног ходника. 

Обликовање фасаде и скулптурална пластика има-
ли су своју функцију – слали су поруке пролазнику и 
посматрачу. Палата дела Сињорија у Фиренци (запо-
чета 1294) поседује античке симболичке ознаке, као и 
симболе државне и војне моћи, и на веома добар начин 
репрезентује метаморфозу фасадног плашта секуларне 
палате у комплексну поруку политичке и историјске 
садржине. Камена рустика евоцира римске спомени-
ке, а куле наглашавају државну моћ. Убрзо су и остали 
моћни трговци и феудално племство почели да поди-
жу упечатљиве палате, чија је фасада имала примарни 
циљ да изрази приватну, пре него јавну величину и моћ 
(Pallazzo Rucellai, Palazzo Gondi, Ca’del Duca, Palazzo 
Diamante). Није само начин обраде фасаде био одраз 
успона и снаге италијанских моћника већ и положај 
палате у уличном миљеу, односно постављање саме 
основе грађевине на неку врсту уздигнутог постоља, 
чија је функција била да палата буде виша и истакну-
тија у односу на околне објекте. Такође, пројектовање 
трга (piazza) испред прочелне фасаде имало је двојаку 
функцију: да додатно нагласи лепоту фасаде и њену ве-
личину, али и да служи као место окупљања чланова 
породице.19 

Ренесанса је доживела своју обнову у деветнаес-
том веку, у периоду познатом као успон академизма, 
односно историзма.20 Академизам, изучаван на висо-
кошколским установама, академијама, као владајућа 
идеологија и стилско опредељење, оставио је печат на 
официјелну светску архитектуру. Грађевине обликова-
не у академском маниру носиле су обележја синтезе и 
систематизације целокупног до тада познатог архитек-
тонског стваралаштва. Поред неоготике, неороманике, 
неокласицизма, конципирају се здања и у неоренесан-
сном стилу, који подражава ренесансу кватрочента и 
чинквечента. Средином деветнаестог века, као одговор 
на дешавања у академски настројеној Европи, и у срп-
ској архитектури се дешавају трансформације. На гра-
дитељство у Србији у деветнаестом веку није утицало 
само оснивање техничких школа21, у којима се изуча-
вала и архитектура, него и рад министарства грађеви-
не, војске, просвете и црквених дела, итд. Оснивањем 

Архитектонског одељења Министарства грађевина 
(1881), српска архитектура доживљава полет и преоб-
ражај, предвођена домаћим стручњацима, школованим 
у иностранству. У првој фази академизма, у историог-
рафији названој рани или строги академизам,22 најзна-
чајнија остварења пројектована су у неоренесансном и 
необарокном духу. Зграда Министарства правде (1882–
1883) сматра се једном од најхармоничнијих грађевина 
тог периода, која својом складном фасадом и пропор-
цијама и данас оставља јак утисак.

Архитекти Светозар Ивачковић и Јован Суботић 
били су творци ове неоренесансне грађевине, саграђене 
на Теразијама бр. 41.23 Подизање грађевине поклапа се 
са изградњом палате Старог двора, док је са историјске 
тачке гледишта, Министарство правде подигнуто у вре-
ме претварања Србије у краљевину, за време владавине 
краља Милана. Иначе, Министарство правде је уста-
новљено још 1811. године. Средином деветнаестог века 
Министарство је подељено на два одељења: админис-
тративно и судско, а тек 1919. године дошло је до реор-
ганизације, када му је додељена надлежност врховног 
управљања свим административним пословима суда, 
поред управљања свим надлежностима Министарства 
правде. Тада је оно подељено на четири ресора: адми-
нистративно одељење, затим одељење за израду закон-
ских пројеката, за казнене заводе и рачуноводство и за 
накнаду штете причињене ратом.

Корпус грађевине је правоугаоне основе и пос-
тављен је као зграда ивичне изградње у низу призем-
них и једноспратних, стамбених и трговачких зграда. 
Објекат је изграђен од „опеке у кречном малтеру са 
пуним зидовима премошћеним архитравном дрвеном 
конструкцијом“.24 Првобитно здање није имало са-
дашње крило у дворишту, тако да данас основа с тим 
додатком има облик латиничног слова „L“. Такође, 

Сл. 2. Министарство правде данас, Светозар 
Ивачковић и Јован Суботић
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се и у приземљу и у атици – распоред отвора и декора-
тивних мотива прати шему првог спрата и кореспонди-
ра с њим. На тај начин је постигнута лакоћа, а опет и 
дисциплинована разиграност фасаде, у духу италијан-
ске ренесансе.

Архитекти Ивачковић и Суботић су пројектом 
здања Министарства правде показали да су веома доб-
ри познаваоци италијанске ренесансе. Међутим, поред 
њиховог знања и искустава стечених током студијских 
боравака у Италији, теразијска палата је знатно већи 
показатељ њихових личних афинитета према ренесан-
сној архитектури. Склоност ка овом стилу Ивачковић 
је потврдио и у свом Аутографу, урадивши већи број 
својих студентских радова у стилу „јелинско-талијанске 
обнове“.27 С обзиром на чињеницу да су обојица аутора 
били ученици данског архитекте Теофила фон Ханзена 
и да су били упознати с његовим радом, као и са беч-
ким рундбоген стилом, палата Министарства правде је 
у историографији упоређивана с Хас-Прантер палатом 
у Бечу, архитекте Фридриха Шахнера, као и са Ханзе-
новом Бечком берзом, пре свега, због фасаде обложене 
керамичким плочицама.28 Шахнерова палата, настала у 
периоду Ивачковићевих и Суботићевих студија у Бечу 
вероватно је била узор за београдску палату насталу го-
тово деценију касније. Изразита зонска подела, ритмич-
ност прозора, рустична обрада приземља и наглашени 
средњи појас с раскошним прозорима представљали су 
допадљив образац за младе архитекте, који су преузели 
његову основну форму и додали му лични израз, базиран 
на аустријско-италијанским архитектонским узорима.

Оно што чини главну разлику између бечке и 
београдске палате може се пронаћи управо у делима 
италијанске ренесансе, која су овим ауторима била 
снажна инспирација. Мекоћа линија и пуноћа маса, од-
суство крутости и хладноће присутно на Шахнеровом 
здању, дале су особеност Ивачковићевој и Суботићевој 
грађевини. Ненаметљивост комбинована с пријемчивом 
фасадном декорацијом и равнотежом маса може се упо-
редити са Санмикелијевом (Michele Sanmicheli) палатом 
Каноса у Верони, из треће деценије шеснаестог века, 
као и са старијом фирентинском грађевином, палатом 
Строци, са краја петнаестог и почетка шеснаестог века, 
архитекте Бенедета да Мајана (Benedetto da Maiano). 
Две грађевине из различитих периода ренесансе на нај-
бољи могући начин репрезентују одлике ране и зреле 
фазе овог стила. Министарство правде евоцира комби-
нацију елемената са палата Каноса и Строци. Фасада 
ове последње фирентинске грађевине, скромније об-
рађена, поседује лепоту засновану на умешно компоно-
ваној прочелној композицији, састављеној из три зоне, 
декорисане каменим квадерима различите финоће об-
раде. Лучни полукружни забати од опеке изнад прозора 
и главног улаза главни су украсни мотиви, који додатно 

постојећи изглед фасаде не одговара првобитном, јер 
је према старим фотографијама зграда имала два улаза 
– некадашњи леви улаз, који је имао и функцију колског 
пролаза, каснијом адаптацијом претворен је у прозор. 
Приземље главне фасаде изведено је у квадерима пос-
тављеним у хоризонталне редове с низом полукружних 
прозора. Спратну зону одликују неоренесансни еле-
менти, прозори с јонским пиластрима и тимпанонима. 
Завршни део корпуса чини кровни венац од класичног 
фриза и гирланди.25 Зграда Министарства правде кон-
ципирана је по узору на здања сва три периода рене-
сансе – рани, зрели, позни, што се рефлектује на зонама 
фасадног платна. Грађевина, упркос скромној и непре-
тенциозној спољној обради, привлачи пажњу главном, 
уличном фасадом, која је једноставна и уравнотежена, 
као и полихромијом, односно смењивањем тамнијих 
(доња зона, архитектонска пластика око прозора, деко-
ративни детаљи на кровном венцу) и светлијих повр-
шина (фасада спрата).

Зона првог спрата доминира, она је најистакну-
тија – и по начину обраде, али и по величини површи-
не коју заузима. Богато украшени прозори упечатљив 
су део средњег појаса грађевине, пошто својим обли-
ком, величином и местом на фасади, а посебно деко-
ративним елементима (тимпанони, јонски пиластри), 
представљају обележје стила у ком су зидани, у овом 
случају читавој композицији дају одлике италијанских 
ренесансних палата.26 Главни мотив је представљен 
средишњим двојним прозором, који понавља решење 
двају бочних прозорских отвора, на левој и десној стра-
ни. Једина разлика је у заједничком тимпанону који 
надвисује средишње прозоре, који су захваљујући томе 
стопљени у једну целину. Исти ритам и образац уочава 

Сл. 3. Палата Хас-Прантер у Бечу, Фридрих Шахнер
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акцентују неравну структуру зидног платна. Санми-
келијева палата породице Каноса одликује се знатно 
разуђенијом фасадом, која, поред хоризонталне поде-
ле, поседује и вертикализам остварен дуплим јонским 
пиластрима, инкорпорираним између прозора првог 
спрата. Приземље је инспирисано раноренесансним 
периодом, обликовано помоћу крупних камених кваде-
ра, изнад којих је учињен нагли прелаз у виду глатке 
основне зидне површине, чији елементи дају грађевини 
снажан нагласак на вертикалној оси и као да свој врху-
нац достижу у атици изнад кровног венца, у виду ба-
лустраде са статуама. Изразити вертикализам добио је 
упечатљив израз крунисан овом завршном зоном, која 
кореспондира са спратом испод, али у слободнијој и ра-
зигранијој форми. Ивачковић и Суботић су успели да 

на својој грађевини избегну изразиту сведеност и уздр-
жаност израза, карактеристичну за палату Строци, али 
и да не подлегну преамбициозно замишљеној идеји фа-
саде палате Каноса, чије би подражавање, уз одређене 
измене, могло лако да пређе у кич или да створи утисак 
о дисхармонији читаве композиције. Усложњавањем 
архитектонских елемената и мотива, декоративне плас-
тике и уравнотеженим односима светло-тамно на фа-
сади, зграда Министарства правде израз је истанчаног 
укуса и стила, а њени пројектанти нашли су праву меру 
за хармоничне међуодносе свих елемената.

Од римских узора с којима је раније у историог-
рафији довођена у везу, палата Министарства правде 
најближа је Брамантеовој (Donato Bramante) палати 
Каприни (Кућа Рафаела) из средине шеснаестог века 
(уништена у седамнаестом веку, али сачувано је неко-
лико цртежа и гравира на основу којих знамо како је 
изгледала), односно палати Видони-Кафарели дато-
ваној у 1512. годину, и чувеној палати Фарнезе (1513; 
проширена 1534–1546), додуше у знатно мањој мери. 
Брамантеова грађевина је можда послужила као инспи-
рација Ивачковићу и Суботићу у формалном концепту 
и распореду елемената по хоризонталној подели фаса-
де, карактеристичној за ренесансни период. Све што на 
Министарству правде оставља утисак умерености, гра-
циозности и истанчаности, на палати Каприни је русти-
фиковано, масивно и статично. Наглашени крупни ква-
дери у приземљу представљају основу на којој почива 
piano nobile с тешким удвојеним дорским стубовима из-
међу једноставно обликованих прозора, оштрих линија 
и тимпанона. Кровни венац је сасвим симплификован и 
даје завршни умирујући печат целој композицији, која је 
била заснована на строгој симетрији.29 Сличност палата 

Сл. 5. Палата Строци, цртеж фасадеСл. 4. Палата Каноса у Верони, Санмикели
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Фарнезе и Видони-Кафарели са здањем Министарства 
правде рефлектује се у основној диспозицији фасадног 
платна. Симетрија и уочљива инклинација ка равноте-
жи свих делова композиције представљају заправо њи-
хов заједнички архитектонски израз. Монументалност 
и масивност, који су карактеристични за престоницу 
Италије, с неминовним маниристичким грандиозним 
тенденцијама и потребом за попуњавањем зидних пла-
тана симетричним и истоветним мотивима, нису били 
од већег значаја за Ивачковића и Суботића. Они су у 
грађевинама шеснаестог века примарно тражили јед-
ноставност, љупкост и умереност, сматрајући да цело-
купна композиција суштински треба да остави утисак 
на посматрача тим својим квалитетима, а не грандиоз-
ним размерама и понављањем.

Палата Министарства правде на Теразијама једна 
је од ретких неоренесансних грађевина у Београду са-
чуваних до данас. Образовани и млади архитекти Све-
тозар Ивачковић и Јован Суботић, школовани у Бечу, а 
врло добро упознати с архитектуром ренесансне Ита-
лије, пре свега Вероне, Фиренце и Рима, сав свој енту-
зијазам и знање уложили су у настанак ове грађевине. 
Применивши основне постулате ренесансне концепције 

фасаде, с нагласком на евоцирање ране, зреле и касне 
фазе овог стила, вешто су инкорпорирали алузије ево-
лутивног тока фасадног прочеља, који је вековима до-
живљавао преображаје, примарно везане за дешавања 
на друштвеном и политичком плану Италије петнаес-
тог и шеснаестог века. Хармоничност делова са цели-
ном указује на тежњу српских архитеката да представе 
идеал зрелог доба ренесансне архитектуре, којој су и 
они нагињали, вешто избегавши римску помпезност и 
тежину, као и помало монотоне маниристичке тенден-
ције. Захваљујући томе, зграда Министарства правде 
као складно и успешно неоренесансно остварење након 
више од једног века и даље плени својом архитектуром, 
као евокацијом ренесансног доба, које је обележила гло-
рификација човека и његове умешности на свим пољи-
ма науке и стваралаштва, па тако и архитектуре.30 С об-
зиром на дужину трајања ренесансне епохе у историји 
архитектуре и велики број познатих, али и мање поз-
натих и недовољно анализираних грађевина насталих 
у овом периоду у Италији, потенцијални узори палате 
Министарства правде овим текстом нису исцрпљени и 
остављају могућност за даља истраживања и паралеле, 
као и извођење нових драгоцених закључака.
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Summary: MILICA CERANIĆ

ON THE ARCHITECTURE OF AND THE MODELS FOR THE MINISTRY OF JUSTICE BUILDING IN 
TERAZIJE

The nineteenth century in Belgrade was marked by an extensive and diverse architectural production, which achieved 
a high level of accomplishment in public buildings. Upon their return to Serbia from foreign universities (Vienna, Budapest, 
Zurich, Berlin, Munich, Aachen, Karlsruhe), domestic architects ushered in fresh ideas, championing the tenets of academic 
architecture inspired by historical styles. Apart from Budapest-trained Aleksandar Bugarski, the inceptor of new stylistic 
trends, and Vienna-based Konstantin Jovanović, who designed some of the purest and most beautiful examples in the neo-
Renaissance style, from the 1880s a group of so-called Hansen’s disciples, trained in Vienna in the neo-Byzantine tradition, 
was also active: Svetozar Ivačković, Jovan Ilkić, Dušan Živanović, Vladimir Nikolić and Jovan Subotić.

Towards the end of his studies, Svetozar Ivačković was awarded a study trip to Italy for his competition-winning 
neo-Byzantine church design, and he made it in company with Professor Theophil Hansen. That the tour of Italy with its 
picturesque towns had strongly impressed the young architect can be seen from a design he made ten years later in co-
authorship with Jovan Subotić – Ministry of Justice in Belgrade (1882/3) – on the model of Italian, most of all Florentine, 
Roman and Venetian, palaces and villas.    

The fact that both architects were students of the Danish-born architect Theophil von Hansen and familiar with his 
work and with the Viennese Rundbogen style, has led historiographers to compare the Ministry building with Friedrich 
Schachner’s Haas-Pranter Palace in Vienna and Hansen’s Vienna Stock Exchange, most of all because of its exterior ceramic 
tile facing. The points of difference between the Belgrade building and the two Viennese palaces owe inspiration to Italian 
Renaissance architecture. Its unpretentiousness coupled with a captivating façade decoration and balanced massing can be 
compared with Sanmicheli’s Palazzo Canossa at Verona, of the 1530s, and with an earlier Florentine building, Benedetto 
da Maiano’s Palazzo Strozzi built in the late fifteenth and early sixteenth centuries. The two buildings are particularly fine 
representatives of the early and mature phases of the Renaissance style.    

Among the Roman models to which the Ministry building has been linked, perhaps the closest analogy would be 
Bramante’s Palazzo Caprini (House of Raphael) of a mid-sixteenth century date (destroyed in the seventeenth century and 
known from a few surviving drawings and engravings) and, to a much lesser extent, the Palazzo Vidoni-Caffarelli (dated to 
1512) and the Palazzo Farnese (1513, enlarged in 1534–46).

The Ministry of Justice in Terazije is one of the few neo-Renaissance buildings in Belgrade that have survived into 
our times. With all of its parts harmoniously related to the whole, the edifice indicates the Serbian architects’ penchant for 
the High Renaissance ideal, and their clever avoidance both of Roman pompousness and weightiness and of somewhat 
monotonous Mannerist tendencies. It is owing to these qualities that the successful neo-Renaissance design of the Ministry 
building, as an evocation of a magnificent past epoch that glorified man and his skills in all fields of science and art, 
continues to have appeal after more than a century.

ILLUSTRATIONS

Fig. 1 Ministry of Justice in 1904, picture postcard
Fig. 2 Ministry of Justice today, Svetozar Ivačković and Jovan Subotić
Fig. 3 Haas-Pranter Palace, Vienna, Friedrich Schachner
Fig. 4 Palazzo Canossa, Verona, Michele Sanmicheli
Fig. 5 Pallazzo Strozzi, façade 
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УДК 728.3(497.11) ; 711.4(497.11) ; 72.071.1:929 Јовановић К.

АЛЕКСАНДАР БОЖОВИЋ

  разматрању опуса Константина Јовановића било је 
доста речи о јавном здању Народне банке, затим о не-
изведеном пројекту за зграду Народне скупштине, а у 
већини случајева разматрани су и монументални и ре-
презентативни стамбени објекти. Мања пажња била је 
посвећена стамбеним зградама. Једна од њих је упра-
во друга кућа Марка Стојановића у Париској број 15. 
Својим положајем, ван главних урбаних комуникација 
на којима се развијала трговачка делатност тога доба, 
овај објекат припада једном мирнијем амбијенту. На-
лази се у непосредној близини прве куће Марка Стоја-
новића у Кнез Михаиловој улици и заједно са њом и 
објектом у Париској 16 чини једну амбијенталну цели-
ну, тако да се вредности овог објекта могу сагледати у 
смислу индивидуалног архитектонског остварења, али 
и као дела урбаног склопа блока коме припада. 

Временски контекст у којем је кућа саграђена, 1900. 
године, јесте доба када се српска престоница убрзано 
развија. Развој трговине и привреде створио је нов слој 
добростојећих трговаца, спремних да свој материјални 
статус формализују кроз владајући академски архитек-
тонски израз. На руинама некадашње оријенталнe ва-
роши почиње развој модерног града. Посебну улогу у 
процесу ове трансформације, имала је нова генерација 
младих архитеката школованих у Бечу, међу којима је 
вероватно најзначајније име Константин Јовановић.

О његовој делатности до сада је написано много 
студија, али још увек није објављена монографија која 
би обрађивала његов целокупан опус.1 Мало су позна-
ти пројекти који су изведени у Аустрији, Бугарској и 
Румунији и о њима нису публиковане посебне студије, 
а изузетно су важни у смислу бољег увида у процес 
формирања младог архитекте. Највише је обрађивана 
и публикована Делатност у Београду. Као непосред-
ни извор проучавања београдског опуса значајнa је 

U
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заоставштина Константина Јовановића која се чува у 
Музеју града Београда и која садржи аквареле, рукопи-
се, писма и пројекте зградa. 

Константин Јовановић рођен је 13. јануара 1849. 
године у Бечу, као најстарији син познатог српског ли-
тографа, уметника и домоуправитеља кнеза Михаила 
Обреновића, Анастаса Јовановића, који је у то време 
боравио у Бечу као политички емигрант. Основну и 
средњу школу завршио је у Бечу, у грчкој школи и реал-
ци.2 Затим уписује студије архитектуре у то доба позна-
тој техничкој школи, Политехникум у Цириху. Боравак 
и успешно завршене студије 1870. године, као један од 
најбољих у генерацији, искористио је да стекне не само 
увид у савремена струјања европске архитектуре већ и 
да стекне бројна познанства од којих је најважније оно 
са професором Семпером (Gottfried Semper). Ово дуго-
трајно познанство и каснија сарадња представљаће нај-
важнији темељ у формирању Јовановића као архитекте. 
Управо под утицајем професора Семпера, oн прихва-
та италијанску ренесансу као основни архитектонски 
израз. Студијско путовање у Италију након завршетка 
школовања само ће учврстити његов архитектонски 
кредо и продубити његово познавање ренесансне архи-
тектуре на њеним изворима.3 

Средином XIX века, у европској архитектури влада 
уверење да је једини исправан приступ у рециклирању 
разних историјских стилова, а питање архитектуре се 
изједначава с питањем избора стила. Свој архитектон-
ски израз Константин Јовановић је нашао у прихватању 
једног, у његовој делатности доминантног, стила за 
који је био уверен да представља крајњи домет у ар-
хитектури. Након повратка из Италије, прву прилику 

да демонстрира своје ставове Јовановић је имао у раду 
свог архитектонског атељеа основаног у Бечу, као и кроз 
практичну сарадњу са Семпером, који је тада радио на 
изградњи бечког Ринга. Током заједничког рада њихово 
познанство полако превазилази професионални однос 
и прераста у присно пријатељство. Удео младог архи-
текте у целокупној реализацији таквог грандиозног по-
духвата није лако одредити, али се може закључити да 
је рад с таквим ауторитетом као што је Семпер коначно 
формирало Јовановића као архитекту, а његов израз де-
финисало кроз ренесансу од које није одступио. Чак и 
када се у европској архитектури јављају нова естетска 
стремљења, као што су југендстил и сецесија, а касније 
футуризам и кубизам, Јовановић остаје равнодушан, 
догматски се држећи својих академских уверења. 

Самосталну делатност након рада у Бечу, Јова-
новић наставља у Бугарској. На позив бугарске владе 
1879. године, он ради план за реконструкцију Софије 
и план за кнежевски двор, а гради и већи број јавних 
објеката, мећу којима су најзначајнији: зграда Собрања 
и гимназија у Лом Паланци. 

У последњој четвртини XIX века, са стицањем по-
литичке самосталности, у Србији настаје грађевински 
замах, а оријентална варош Београд почиње да добија 
урбану физиономију по угледу на остале европске пре-
стонице. У таквој атмосфери Јовановић долази у Србију 
и изводи свој најзначајнији јавни објекат – зграду На-
родне банке, између 1888. и 1890. године. За исти обје-
кат је урадио и пројекат доградње 1921. године, што је 
уједно и последње његово дело у Београду. Крајем деве-
десетих година XIX века добија понуду за израду плана 
Дома Народног представништва која је требало да буде 

Сл. 1. Приказ блока између Кнез Михаилове, Париске, 
Рајићеве и Грачаничке, хронологија настанка објеката

Сл. 2. Приказ блока између Кнез Михаилове, Париске, 
Рајићеве и Грачаничке, стилови објеката
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изграђена на простору некадашње Батал џамије.4 Од 
осталих нереализованих пројеката јавних здања сле-
де Зграда за главну поштанско-телеграфску управу из 
1895. године; план за Светосавски храм из 1898. и 1899. 
године (Јовановић као узор наводи цркву св. Петра у 
Риму); затим 1900. године Јовановић бива ангажован да 
изради пројекат зграде за Српску краљевску академију 
(пројектована у маниру ренесансних палата са затворе-
ним двориштем), који су касније реализовали Драгутин 
Ђорђевић и Андра Стевановић. 

Најзначајнији сегмент Јовановићеве делатности у 
Београду ипак представљају приватни објекти које је 
радио углавном за угледне и богате инвеститоре. Ново-
стечени материјални и социјални статус било је потреб-
но учинити видљивим на репрезентативан начин, а ар-
хитектура академизма и еклектицизам били су најпри-
хватљивији облик јавне презентације ове младе класе 
богатих трговаца. Излазећи у сусрет наручиоцима, Јо-
вановић је пројектовао стамбене објекте који се својим 
естетским квалитетима и раскошношћу могу мерити са 
европским узорима. Први реализовани пројекат била је 
кућа адвоката Марка Стојановића5 у Кнез Михаиловој 
улици 53–55, саграђена 1885. године, а 1899. године је 
за истог поручиоца пројектовао и другу кућу у непос-
редној близини, у Париској 15. 

Симетрија, хоризонтално рашчлањивање фасада 
венцима и архитектонским редовима, смењивање рус-
тичних и равних површина, угаони и централни ри-
залити с куполама, кордонски венци с балустрадама, 
манир италијанске ренесансе са елементима француске 
и имплементираним барокним детаљима остају глав-
ни израз архитектонског вокабулара Косте Јовановића, 
којег ће се држати током целе каријере. 

По избијању Првог светског рата Јовановић одла-
зи у Швајцарску, најпре у Сен Гален, а затим у Цирих, 
где је радио до смрти 25. новембра 1923. године. 

Поред архитектонске делатности, бавио се и тео-
ријом. Своје утиске и закључке сакупљене током борав-
ка у Риму сабрао је у књизи Истраживање о градњи 
цркве Св. Петра у Риму, тексту Уз спорна питања о 
градњи цркве Св. Петра у Риму – одговор господину Ру-
долфу Ретенбахеру, издатом у Бечу 1878. године, затим 
у делу О грађевинској делатности Готфрид Семпера 
издатом 1879. године у Риму поводом Семперове смрти 
и тексту О новом правцу у данашњем уметничком зана-
ту датираном 1910. године.6

Историјат развоја горњег дела Кнез 
Михаилове улице у XVIII и XIX веку
У периоду од XVI до XVIII века изглед подручја 

се може прaтити кроз гравире и планове из западних 
извора, неки од њих приказују имагинарне слике и нису 

вредни за урбанистичку анализу, али заједничко им је 
да приказују Београд као оријенталну варош. 

Документован развој могуће је пратити од 1717. 
године, односно од тренутка када Београд освајају Хаб-
збурзи и када започиње амбициозни план претварања 
града у моћну тврђаву која је требало да буде одбрамбе-
на и експанзиона тачка Хабзбуршке монархије против 
Турака. Одмах потом уследила је планска изградња ва-
роши, што је подразумевало измену неправилне мреже 
улица урбаном структуром, односно улицама које се 
секу под правим углом; Београд је требало да постане 
модеран европски барокни град, за разлику од осман-
лијског оријенталног шехера.7 Већ је тим планом пред-
виђено да правац на коме се данас приближно прости-
ре Кнез Михаилова улица постане главна артерија, као 
осовина између два главна равелина: св. Еугенија на 
тврђави и спољашњег централног равелина, са Алек-
сандровом или Цариградском капијом. Траса водовода 
је уједно била и траса улице. Приближно месту где се 
сада налази кућа Марка Стојановића у Париској 15 на-
лазила се велика Маурер касарна, изграђена 1727. годи-
не испред еспланаде тврђаве. У њој су биле смештене 
инжињерске јединице, које су изводиле фортификаци-
оне радове на тврђави. Још су два објекта у урбаном 
позиционирању чинила доминанту с поменутом касар-
ном: касарна Александра Виртенбершког на крају осе 
ка Виртемберговој капији и други објекат српске цр-
кве и митрополског двора, у српском делу вароши на 
Савској падини. Ови објекти су се налазили на месту 
данашње Патријаршије и Саборне цркве. Први пут је 
после римског периода вршена планска изградња града 
са улицама које се секу под правим углом. 

Након потписивања Пожаревачког мира и прелас-
ка Београда под турску управу 1739. године, уништена 
је урбанистичка матрица коју су створили Аустријанци, 
а град је опет попримио оријенталну физиономију. Две 
најважније грађевине, Александрова и Маурер касарна, 
порушене су, а на месту друге 1743. године подигну-
та је нова и другачија Спахијска коњичка касарна. Она 
је представљала прави примерак великог оријенталног 
конака а плитким кровом широких стреха из којег су 
вирили бројни оџаци.8 

Тек од средине XIX века присутна је тенденција 
постепеног трансформисања Београда од оријенталне 
вароши у модеран европски град. Тај преображај се од-
вијао кроз два процеса. Прво кроз изградњу објеката од 
тврдог материјала с применом савремених европских 
грађевинских техника и обликовањем објеката у духу 
романтизма и неокласицизма. Други процес се састојао 
у постепеној трансформацији урбаног ткива из оријен-
талне вароши, коју су карактерисале уске и неправилне 
улице, у модерно конципирану урбану агломерацију с 
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правилно одређеним ортогоналним системом улица. 
План постојећег стања из 1867. године показује коег-
зистенцију старих и нових садржаја и облика и да је 
сазрело време за конципирање нове урбане структуре. 
Период између 1815. и 1867. године можемо сматрати 
прелазним периодом у трансформацији Београда у ев-
ропску метрополу.

Два значајна догађаја коинцидирају, симболична 
предаја кључева града 1867. године, односно одлазак 
турске посаде, и предлог Емилијана Јосимовића за ре-
гулацију вароши у шанцу. Тај план је одредио основне 
смернице урбанистичког развоја, а нарочито се истиче 
његова замисао о повезивању Калемегдана с Теразија-
ма, што у суштини, с каснијим изменама, представља 
данашњу Кнез Михаилову улицу, која је постала трго-
вачки центар и једна од главних артерија урбане струк-
туре града. Реализација тог пројекта трајала је наред-
них 10 година и није у целини следила Јосимовићеву 
замисао, али су главне смернице остале. Други битан 
сегмент је претварање некада пусте пољане Калемегда-
на у градски парк, окружен путном комуникацијом која 
тако повезује Савску и Дунавску падину.9 

Процес урбане трансформације Београда крајем 
XIX века најбоље се може сагледати из планова града 
који у то доба настају. На плану Стевана Зарића из 1878. 
године детаљно је приказано колико је одмакао процес 
реконструкције горњег дела Кнез Михаилове улице. У 
тoм периоду подручје ће попримити примарне обрисе, 
али ће бити потребно више од деценије да се формира 
у облику какав данас постоји. Садашњи блок, који чине 
улице Париска, Кнез Михаилова, Рајићева и Грачанич-
ка, тада још увек није формиран, већ је део склопа ши-
рег блока омеђен улицама Градско поље горње (Парис-
ка), Рајићева и Спасовачка. Архитектонско обликовање 
није завршено и видљив је празан плац на којем ће кас-
није бити саграђене обе куће Марка Стојановића и обје-
кат у Париској 16.10 План Београда који је израђен 1886. 
године (публикација Светозара Љ. Велицког) приказује 
слично стање.11 Тек је на плану из 1896. године видљиво 
да је поменути блок формиран. У плану нису уцртани 
објекти већ само блокови. Карактеристично за Кнез Ми-
хаилову и околне улице у том периоду било је подизање 
углавном једноспратних пословно-стамбених објеката, 
међусобно повезаних, који су чинили уличне фронто-
ве грађевинских блокова. По унутрашњој диспозицији 
то су углавном биле куће двотрактног или тротрактног 
типа, што представља вишу фазу у развоју београдског 
стана и прихватање средњоевропске културе становања 
и пословања, док је спољње обликовање било у скла-
ду са оновременим стилским концепцијама европскe 
романтичарске и неоренесансне архитектонске есте-
тике. Урбани развој био је директан одраз друштвених 

кретања, економске експанзије и социјалног раслоја-
вања младог друштава. Носиоци изградње су, пре свега, 
богати трговци, за разлику од претходног времена када 
су то били углавном високи државни чиниоци.

Развој блока између улица Париске, Кнез 
Михаилове, Рајићеве, Грачаничке
Намера овог рада је да укаже на стилске вредности 

куће Марка Стојановића у Париској 15, као појединач-
ног објекта, као део целине коју чини блок у којем је 
смештена и у односу с непосредном околином. Конкре-
тан урбани простор којим се бави овај рад, горњи крај 
Кнез Михаилове улице, горњи крај Париске улице, и 
део парка Велики Калемегдан, настајао је сукцесивно. 

Хронолошки први објекат на поменутом потезу 
јесте хотел „Српска круна“ (данас Библиотека града 
Београда) у Кнез Михаиловој 56, подигнут пре 1878. 

Сл. 3. Париска 15, општи изглед, Архива Завода за 
заштиту споменика културе града Београда, 2001. 



95

КУЋА МАРКА СТОЈАНОВИЋА, ПАРИСКА 15 У БЕОГРАДУ

године. Зграда је саграђена као јавни објекат са осно-
вом која у средини има унутрашње двориште попут 
атријума.12 У своје доба био је најзначајнији хотел у 
Београду. Фасаде су обликоване у еклектичном духу 
строгог академизма, са доњом рустичном и горњом 
равном зоном. Сви прозорски отвори били су лучни до 
преправке из 1927. године, када су прозори сутерена 
претворени у архитравне. Строга је симетрија фасада 
објекта у Кнез Михаиловој и Париској, а из старих фо-
тографија видљива је богата орнаментална декорација. 
Објекат спада у ретка сачувана репрезентативна здања 
с почетка друге половине XIX века. 

Зграда у Кнез Михаиловој 52 подигнута је пос-
ле 1878. године, непосредно након рушења последње 
„турске куће“, када је извршено дефинитивно просе-
цање Кнез Михаилове улице, и представља стамбено-
пословни објекат. Карактеристична је класицистичка 

обрада и симетричност фасада, с централни мотивом 
балкона који носе атланти, што је прилично редак слу-
чај у београдској архитектури друге половине XIX века. 
У агломерацији улице ова зграда наставља ритам сусед-
ног блока, који чине објекти под бројем 46, 48, 50 и тиме 
доприноси амбијенталној вредности целог потеза. Као 
и зграда хотела „Српска круна“, формира чело блока и 
има три слободне фасаде.

Две претходно поменуте зграде чине непосредну 
околину архитектонском блоку омеђеном Кнез Миха-
иловом, Париском, Рајићевом и Грачаничком улицом, 
који је с мало изузетака изграђен у периоду од краја 
XIX века до 1914. године. Иако су зграде неједнаких 
вредности, овај блок поседује амбијентални значај, који 
се огледа у облицима и волуменима својственим за XIX 
век и сведочи о развоју Београда у поменутом перио-
ду. Такође је битно напоменути да својим изгледом из 
правца Калемегдана блок чини урбани фронт наспрам 
парковске целине као контрапункта. 

Поменути блок, у којем су смештене обе куће Мар-
ка Стојановића, сачињавају објекти који су углавном на-
стали с краја XIX и почетком XX века, стварајући једну 
амбијенталну целину, просторно и стилски одређену.

Од свих објеката који сачињавају блок свакако је 
најзначајнија грађевина прва кућа Марка Стојановића. 
Саграђена је за познатог београдског адвоката и вице-
гувернера Народне банке, 1885. године, по пројекту 
архитекте Константина Јовановића.13 Као и велики део 
зграда у Кнез Михаиловој улици, објекат је осмишљен 
за пословно-стамбену намену. Приземље је намењено 
пословним активностима, док се на спрату налазио 
раскошан стан. Основа је тротрактна и прилагођена ди-
мензијама блока. Фронт зграде према Кнез Михаиловој 
улици захвата читаву ширину блока. Рустично обрађе-
но приземље одвојено је профилисаним венцем од зоне 
првог спрата, на чијим се мирним површинама налази 
равномеран низ правоугаоних прозора с троугластим 
тимпанонима. Карактеристични су балкони на угаоним 
ризалитима са богато обрађеном оградом од кованог 
гвожђа. Над кровним венцем је атика са балустрадом. 
Вертикалност је акцентована на бочним, угаоним риза-
литима, на којима почивају кубета на октогоналној ос-
нови. Бочна страна фасаде која гледа на Париску улицу, 
односно парк Калемегдан, раскошно је обрађена као и 
фронт према Кнез Михаиловој, с разликом у обради при-
земља, где се уместо широких правоугаоних поставља 
ритмован низ полукружних отвора. Спрат је ритмован 
низом правоугаоних прозорских отвора идентичних са 
онима на фасади у Кнез Михаиловој улици, с разликом 
што су овде раздвојени јонским пиластрима, док на 
бочним ризалитима двојни пиластри окружују прозоре. 
Убрзо након изградње зграда је променила намену па је 

Сл. 4. Централни прозор спрата, детаљ, Архива 
Завода за заштиту споменика културе града 
Београда, 2001. 
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једно време у њој био смештен Аустроугарски конзулат, 
а већ дужи низ година ту је смештен Факултет ликовних 
уметности. Својим првим стамбеним објектом у Србији 
Јовановић је демонстрирао изванредно познавање вока-
булара академизма и сви елементи које је на њему приме-
нио остаће карактеристични за целокупан његов опус. 

Париска 16 у ствари је део ансамбла зграда Мар-
ка Стојановића.14 Објекат је настао почетком XX века, 
стилски је обликован у духу академизма, и са кућама 
Марка Стојановића чини повезану амбијенталну цели-
ну. Дворишна фасада објекта скромно је реализована, 
а декоративни акценат дат је на рељефу смештеном у 
тимпанону прозора. 

Париска 14. – Стамбена зграда са изложбеном га-
леријом Музеја савремене уметности настала је 1958. 
године и представља значајно дело архитекте Мирка 
Јовановића. Зграда је обликована у духу савремене ар-
хитектуре и једини је објекат који стилске искаче из ам-
бијенталне складности блока.

Париска 13. – Кућа Фридриха Попса изведена је 
1923. године, по пројекту инж. Драгана Стојковића. 
Објекат је реализован као вишеспратница, с наглаше-
ном хоризонталном поделом на етаже, монотоним рит-
мом прозорских отвора, изузев крајњих прозора који су 
благо избачени у поље. Једини декоративни детаљ чине 
рељефи на задњој етажи. Објекат је конципиран у духу 
модернизма и у складу је са широм целином. 

Париска 12. – Кућа Михајла Миловановића, из 
1904. године, саграђена је по пројекту Драгутина 
Ђорђевића, у духу академизма. Објекат је скромних ди-
мензија, с хоризонталном поделом на две етаже. По ис-
том концепту као и код друге куће Марка Стојановића, 
спрат је декоративно обрађен за разлику од једноставно 
решеног приземља. Наглашен је профилисан кордон-
ски венац који носи балустраду. Симетрија објекта је 
разбијена бочно постављеним улазом. Објекат се стил-
ски и габаритом потпуно уклапа у амбијент.

Угаони објекат на углу Париске 11 и Грачаничке 1 
подигнут је као колективна стамбена зграда крајем XIX 
века. Обе уличне фасаде, из Париске и Грачаничке ули-
це, симетрично су урађене. У вертикали се састоји од 
две етаже. Зона приземља је решена рустично с једнос-
тавним архитравним прозорским отворима, док је зона 
спрата изведена равном површином наглашеном деко-
рацијом прозорских отвора. Уклапа се у амбијенталну 
вредност блока.

Рајићева 22. – Дом Радивоја Мирковића, адвоката. 
Објекат је подигнут 1926. године, по пројекту Мило-
рада Милутиновића, као колективна стамбена зграда. 
Састоји се од приземља и два спрата. Благо избачени 
угаони ризалити, који на свакој етажи носе троделне 

прозорске отворе дали су вертикални и декоративни ак-
ценат. Наглашена је симетрија на обе уличне фасаде, а 
кровни венац богато је декорисан. Објекат је изведен у 
духу сецесије.

Следећа два објекта, кућа адвоката Панте Туцако-
вића у Рајићевој 18, и кућа Демостена Николајевића, у 
Рајићевој 16, подигнути су крајем XIX века у академ-
ском маниру. Карактерише их слична концепција рус-
тично обрађеног приземља и равних површина спрата, 
са богато декорисаним архитравним прозорским от-
ворима решеним у алтернацији лучних и троугаоних 
забата. Симетрија уличних фасада разбијена је бочно 
постављеним улазом. 

Рајићева 14. – Кућа Косте Главинића, подигнута 
1886. године, у духу академизма. Састоји се од приземља и 
два спрата. Средишњи ризалит наглашава вертикализам, 

Сл. 5. Портал, Архива Завода за заштиту споменика 
културе града Београда, 2001. 
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док је хоризонтални акценат дат једноставним архитрав-
ним прозорским отворима и профилисаним подеоним 
венцима. Објекат нема наглашене декоративне детаље, 
а централни мотив је средишњи прозор, који једини има 
троугаони забат. Кућа се уклапа у амбијенталну вредност 
блока. 

Потребно је навести да се на скверу који се нала-
зи између описаног блока и хотела „Српска круна“ од 
1914. до отприлике почетка четврте деценије (између 
1922. и 1934. године споменик је премештен у Сту-
дентски парк), налазио постављен споменик Доситеју 
Обрадовићу.15 Омиљена тема у епохи академизма била 
је јавна скулптура постављена у парковски простор. 
С једне стране реторичност и симболичност спомени-
ка постављеног испред урбане, академски обликоване 
кулисе поменутог блока и са друге стране парковски 

простор Калемегдана представљале су један класичан 
пример решавања простора у оквиру академског схва-
тања урбаних целина. Може се рећи да је споменик 
Доситеју Обрадовићу у том смислу вршио трансми-
сију и обједињавао ова два амбијента, парковски и 
урбани.16 

Анализа куће Марка Стојановића у Париској 15
Убрзо након доласка у Србију, Константин Јова-

новић је 1885. године израдио пројекат за прву кућу 
Марка Стојановића у Кнез Михаиловој улици. Наручи-
лац пројекта, адвокат Марко Стојановић, био је 1884. 
године један од оснивача Народне банке Србије и њен 
вицегувернер, као и познаник његовог оца Анастаса, с 
којим је делио наклоност према фотографији.17 Четрна-
ест година након изградње прве куће Марка Стојано-
вића, у њеној непосредној близини, у Париској 15, Јо-
вановић је израдио пројекат за истог наручиоца. Реч је 
о мањем објекту, тј. о другој кући Марка Стојановића.18 
О датуму настанка сазнајемо из оригиналне докумен-
тације у заоставштини Константина Јовановића која се 
чува у Музеју града Београда, где се на самом пројекту 
налази исписана година 1899.19 Кућа је подигнута то-
ком следеће, 1900. године. Пројектована је по истим 
постулатима као и Опенхајм палата Готфрида Семпера 
у Дрездену.20 И нешто ранији пројекат Јовановића, за 
кућу Косте Миленковића у Змај Јовиној 9, такође има 
Земперову палату као инспирацију. 

Објекат је постављен на регулациону линију ули-
це, са двориштем које је омеђено објектом у Париској 
16 и првом кућом Марка Стојановића у Кнез Михаило-
вој 53–55. Основа куће је одређена плацем неправилног 
облика и осмишљена је као двотрактно решење.21 У ос-
нови је решена са бочно постављеним улазним вести-
билом (у тракту ка улици) и степеништем (у тракту ка 
дворишту), док остали простор приземља (у оба трак-
та) заузимају собе. Спрат је реализован као piano nobile, 
са стамбеним просторијама. За спрат је изведено степе-
ниште, постављено у бочну страну дворишног тракта, 
а простор у уличном и дворишном тракту сачињавају 
приватне собе. У сутерену је слично решење, али с по-
моћним просторијама.22 На основу оригиналног плана 
предвиђено је постојање задњег дворишта – авлије, по-
ред дворишта ка првој кући Марка Стојановића у Кнез 
Михаиловој 53–55. 

Поред фасаде окренуте Калемегдану, реализо-
вана је друга репрезентативна фасада у правцу прве 
куће Марка Стојановића, односно дворишта које се 
налази између два објекта. У обради фасадног плат-
на понавља став уличног изгледа, а низ прозора прати 
ритам прозорских отвора главне фасаде, али с мањом 

Сл. 6. Окулус портала, Архива Завода за заштиту 
споменика културе града Београда, 2001.
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декоративношћу у обради. Вертикалност је наглашена 
једноставно, геометријски обрађеном атиком са едику-
лом на врху. 

За разлику од основног постулата академизма, 
који наглашава симетричност, симетричност главне 
фасаде у Париској 15 разбијена је постављањем репре-
зентативног улаза, смештеног на левој старни објекта, 
ка дворишту. Портал је декоративно обрађен и чине га 
два пиластра дорског реда који носе полукружни тим-
панон на средини пресечен декорисаним медаљоном. 

Карактеристику академске архитектуре – да у један 
чисто неоренесансни концепт убаци барокни детаљ 
– Јовановић демонстрира управо овим медаљоном, 
којим посебно наглашава свечаност улаза. Медаљон је 
оивичен флоралном декорацијом, с ликом маскерона на 
темену.

Обрада фасада је карактеристична, с поделом на 
рустично приземље и мирном обрадом фасада на спрату, 
док спратну поделу истиче профилисани венац. Хори-
зонталност је додатно акцентована ритмом четири лучна 

Сл. 8. План основе узвишеног партера, Архива Музеја 
града Београда, 1899. 

Сл. 7. План основе сутерена, Архива Музеја града 
Београда, 1899. 
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прозорска отвора у приземљу, а на спрату је истакнута 
алтернација архитравних прозора с полукружним и тро-
угаоним забатом. Идентичан систем алтернације прозор-
ских отвора примењен је на кући Живка Кузмановића у 
Коларчевој 7, изграђеној 1890. године (порушеној 1965. 
године), на кући Косте Миленковића у Змај Јовиној 9, као 
и на кући Катарине Јовановић, али у скромнијој обради. 
Исти систем алтернације налази се такође и на објектима 
у оквиру блока у Рајићевој 16 и 18. 

Други степен симетрије постигнут је акценто-
вањем централних мотива: балкона и медаљона у луку 
централног спратног прозора, за разлику од сличног 
решења фасаде у Змај Јовиној 9., код које је балкон 
смештен над бочним улазом. Мотив постављања бал-
кона у центар првог спрата Јовановић ће поновити на 
кући Јоце Јовановића Шапчанина, као и на кући Живка 
Кузмановића у Коларчевој 7.23 Декоративности балко-
на доприноси изванредно израђена ограда од кованог 
гвожђа, једнаког квалитета израде као на репрезента-
тивнијем објекту, првој кући Марка Стојановића. Мо-
тив медаљона који прекида полукружни тимпанон цен-
тралног прозора на спрату идентичан је као на помену-
тој кући Живка Кузмановића. 

Испод истакнутог профилисаног кровног венца 
са балустрадом изведен је фриз с једноставном геомет-
ријском обрадом. Сличан фриз примењен је у случају 
куће Косте Миленковића, само што је употребљена бо-
гата флорална декорација. Као што је раније поменуто, 
дворишна фасада била је скромније обрађена јер је по-
нављала форму уличне фасаде. На овој фасади нагласак 
је на узвишеној атици која понавља декоративни мотив 
с фриза уличне фасаде, само у већим димензијама. На 
врху атике била је постављена едикула која данас не 
постоји. Првобитно су на фасади, односно балустради, 
постојале украсне вазе, као мотив који се понавља с прве 
куће Марка Стојановића, али су оне касније уклоњене. 

 Мотиви примењени у архитектонском обликовању 
фасаде, као што су снажно профилисани кордонски ве-
нац који носи балустраду, мотив едикула и рустично 
обрађено приземље, уобичајени су у Јовановићевом ар-
хитектонском репертоару тако да се појављују на гото-
во свим реализованим пројектима у Београду, било да 
је реч о јавним или стамбеним објектима.

Начин на који Јовановић третира фасадну опну 
грађевине, а она је као и код Семпера схваћена као фун-
кционално средство третирања објекта, демонстриран 
је управо на овој кући. Фасада као спољна представа 
објекта ликовно је обликована и зналачки укомпонова-
на у целину. Однос ширине и висине фасаде готово је 
у савршеном односу 1:1, а орнаментика је подређена 
утиску целине и спроведена по строгим академским 
принципима симетрије. Овде нема ни речи о слобод-
ном третирању мотива, a њихов смисао можемо наћи у 

Јовановићевим речима: „...Онај мелодични ритам, онај 
виши распоред и склад, оно јединство у многострукос-
ти, који орнаментици дарују карактер једне духовите 
уметничке концепције“.24 

Потребно је нагласити да се дуж регулационе ли-
није Париске улице, између прве и друге куће Марка 
Стојановића, налазила ограда с постаментом и рустич-
но обрађеним стубићима са декоративним куглама на 
врху. Средња два стуба била су декоративно обрађена и 
представљали су улазну капију у двориште. 

Објекат је, доследно естетским ставовима архи-
текте Косте Јовановића, изведен у стилу италијанске 
ренесансе, а једино два барокна медаљона изнад пор-
тала и централног спратног прозора наглашавају еклек-
тични концепт. У литератури је већ раније наглашена 
сличност кућа Марка Стојановића и Косте Миленко-
вића, који варирају тему Семперове палате у Опенхај-
му. Такође, неопходно је нагласити да се слични или 
идентични мотиви и системи архитектонске обраде 

Сл. 9. План уличне фасаде, Архива Музеја града 
Београда, 1899. 
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фасада понављају на кућама Живка Кузмановића и Јоце 
Шапчанина. Иако не спада у ред најрепрезентативнијих 
остварења Константина Јовановића, друга кућа Марка 
Стојановића својом складном обрадом и непретенци-
озношћу спада у најбоље примере стамбених објеката 
изграђених у Београду с краја XIX и почетка XX века. 
Мањак репрезентативности надокнађен је доследно 
конципираном и изведеном формом. Скромнија обра-
да се може објаснити ситуирањем објекта; с обзиром 
на то да својом главном фасадом гледа на зелену пов-
ршину Калемегданског парка, није морао бити сувише 
декоративно акцентован, већ је било довољно да буде 
усаглашен с парковским амбијентом. Са друге стране, 
обе куће Марка Стојановића, заједно са зградом у Па-
риској 16, чине јединствену амбијенталну целину па 
се појединачне вредности могу подредити њиховим 
уклапањем у амбијент. Од почетка је друга кућа била 
намењена становању, односно имала је функцију по-
родичне куће, за разлику од куће у Кнез Михаиловој 
53–55, која је, као и већина објеката у Кнез Михаиловој 
и суседним улицама, имала стамбено-пословну намену, 
те су у приземљу били смештени локали, а стамбене 
просторије на спрату. 

Закључак 
Ако објекат посматрамо као посебну целину, уоча-

ва се изванредна демонстрација академских постулата. 
Нема пренаглашених детаља, већ су сви елементи ком-
позиције доведени у класичан склад, а да при томе нису 
изгубили на својој изражајности и да не ремете утисак 
целине. У том смислу, зграда одише хармоничном урав-
нотеженошћу односа детаљ–целина. 

Задатак архитекте се у овом случају ипак није сас-
тојао само у томе да се произведе утисак монументал-
ности и декоративности, већ и интиме породичног дома, 
који би се уклапао у шири архитектонски амбијент. Мо-
нументалност је већ била наглашена на првој кући Мар-
ка Стојановића. Скрећући из Кнез Михаилове, главне 
трговачке улице тога времена, низ Париску улицу која 

директно комуницира с Калемегданским парком, било 
је потребно сачинити мирнији концепт и усагласити га 
с таквом архитектонско-парковском матрицом. Ако у 
том контексту сагледавамо ствари, примарна је управо 
амбијентална вредност ове зграде, која је у корелацији 
с првом кућом Марка Стојановића, као и са зградом у 
Париској 16, с којима чини поменуту амбијенталну це-
лину, стилски и хронолошки дефинисану. Корелација 
је постигнута не само стилском уједначеношћу већ у 
највећој мери сагласношћу појединих архитектонских 
мотива заједничких за обе куће Марка Стојановића. 
Секундарна је, али не и мање значајна, амбијентална 
целина коју чини блок у којем се зграда налази, а који 
је готово у потпуности стилски и хронолошки хомоген. 
Треће је релација фронта блока и парка Калемегдан. 
Ниједна од зграда у поменутом блоку, осим прве куће 
Марка Стојановића, архитектонском концепцијом није 
искакала из концепта мирних и хармоничних фасада, 
без наглашене монументалности. 

Ако посматрамо свеукупно, архитектура Констан-
тина Јовановића била је у потпуности посвећена оства-
рењу идеала ренесансе, док је њен формални исказ био 
реализован кроз прихватање и демонстрирање академ-
ског схватања које подразумева конципирање објекта 
не само као функционалног склопа већ као једног ли-
ковног израза. Непосредни извори оваквог уметничког 
концепта били су поменута зграда палате Опенхајм у 
Дрездену, палата Фарнезе у Риму и асимилација Сем-
перовог поимања архитектуре. Све од наведеног имп-
лементирано је у кући Марка Стојановића у Париској 
15. Претходно разматрање наводи на закључак да је 
реч о једном од значајних дела, које је у досадашњим 
истраживањима архитектуре Београда било мало об-
рађивано. Посреди је свакако споменик који сведочи 
о високим стандардима које је једна млада држава на 
преласку из XIX у XX век поставила себи као идеал, 
а то је да прими и асимилује европске утицаје и да од 
Београда за врло кратко време направи метрополу по 
европским узорима. 

НАПОМЕНЕ:
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набраја важније објекте, са стилском анализом. Љубомир Никић, Ар-
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Историја Београда, приредио Васа Чубриловић, Београд, 1974, 
335–345. Нови подаци за проучавање опуса К. Јовановића: Љубо-
мир Никић, Из архитектонске делатности Константина Јовано-
вића у Београду, ГГБ, XXIII, Београд, 1976, 127–142. Дивна Ђу-
рић-Замоло, Београд 1898–1914, Из грађевинског одбора, Београд, 
1980, 46, даје планове појединих зграда из Јовановићевог опуса, 
као и биографију и делатност Јовановића у: Градитељи Београда 
1815–1914, Београд, 1981, 55–58. Каталог заоставштине К. Јовано-
вића из збирке Музеја града Београда: Милан Шћекић, Констан-
тин Јовановић архитект, Београд, 1988. Вујовић Бранко, Београд 
у прошлости и садашњости, Београд, 1994, 55, 128, 132, 135, 136, 
183, 184; Јовановић Константин, Лексикон српских архитеката 
19. и 20. века, приредио Зоран Маневић, Београд, 1999. Каталог 
изложбе са наведеним објектима: Гордана Гордић, Вера Павловић-
Лончарски, Архитект Константин А. Јовановић – каталог из-
ложбе, Београд, 2001. Зоран Маневић, Лексикон српских неимара, 
Београд, 2002, 84. Љиљана Милетић-Абрамовић, Архитектура ре-
зиденција и вила Београда 1830–2000, Београд, 2002, 62; у катало-
гу вила налази се неколико кућа К. Јовановића. Милош Перовић, 
Српска архитектура XX века, Београд, 2003, 14, 15, 18, 19, 20, 
34; С. Гиша Богуновић, Архитектонска енциклопедија Београда, 
Београд, 2005, 41, 42, 62, 179, 271–274, 285, 420, 428, 462, 470, 503, 
506, 539, 836–840. Делатност К. Јовановића у оквиру архитектуре 
академизма: Александар Кадијевић, Естетика архитектуре ака-
демизма (XIX–XX век), Београд, 2005, 129, 211, 295, 312–318, 326, 
354, 355, 365. Иван Клеут, Градитељски опус Константина Јова-
новића у Београду, ГГБ, LIII, Београд, 2006, 213–248. Преглед ур-
баног и стилског развоја, типологија кућа, са освртом на делатност 
К. Јовановића: Мирјана Ротер-Благојевић, Стамбена архитекту-
ра Београда у 19. и почетком 20. века, Београд, 2006, 107. Иван 
Клеут, Скице и цртежи са путовања Константина Јовановића по 
Италији, Гласник ДКС, 31, Београд, 2007, 138, 139.
2] Љубомир Никић, Архитект Константин Јовановић, ГГБ, IV, 
1957, 345. Љиљана Бабић као датум рођења наводи 14. фебруар исте 
године; Љиљана Бабић, Живот и рад архитекте Константина А. 
Јовановића, општи део, ЗАФ свеска 6, 1960. године, 7; Љиљана Ба-
бић, Живот и рад архитекте Константина А. Јовановића, посебни 
део, ЗАФ VI-2, Београд, 1961. Др Дивна Ђурић-Замоло, Градитељи 
Београда 1815–1914, Београд, 1981, 55; Иван Клеут, Градитељски 
опус Константина Јовановића у Београду, ГГБ, LIII, 2006, 214.
3] Иван Клеут, Скице и цртежи са путовања Константина Јова-
новића по Италији, 38, 39.
4] Пројектом је предвиђено да се изгради објекат за једнодомну 
скупштину по тадашњем парламентарном систему. Полазни узор за 
архитектонско решење зграде парламента Јовановић налази у Сем-
перовој Градској већници у Винтертуру, а оваквој инспирацији он 
даје монументалнији и раскошнији израз, који је требало да на нај-
бољи начин репрезентује младу државу у полету. Пројекат по којем 
је и израђен парламент поверен је 1902. године Јовану Илкићу, што 
је у јавности изазвало полемике о оригиналности његовог рада. 
Иван Клеут, Градитељски опус Константина Јовановића у Београ-
ду, 223
5] Љубомир Никић овај објекат датира у 1890. годину, Љ. Никић, 
исто, 348. Док га новија литература датира у 1885. Иван Клеут, Гра-
дитељски опус Константина Јовановића у Београду, 348. 

6] Милан Шћекић, Константин Јовановић архитект, Београд, 
1988, 6.
7] Кнез Михаилова улица заштита наслеђа уређење простора, 
Београд, 1975, 23; Направљено је више планова, али је на крају ус-
војен план Доксата де Мореза који није до краја реализован. Марко 
Поповић, Београдска тврђава, Београд, 2006, 226.

8] Исто, 30. 

9] Бранко Максимовић, Идеје и стварност урбанизма Београда 
1830–1941, Београд, 1983, 14.

10] Милан Леко, Београдске улице и тргови, Београд, 2003, 403.

11] Мр Светлана В. Недић, Урбанистичко решење Београда од 
1886. до 1914. године, Годишњак града Београда, XXIII, Београд, 
1976, 175.

12] Жељко Шкаламера, арх. Зоран Јаковљевић, Кнез Михаилова ули-
ца, Саопштења, свеска 3, Београд, 1964, 2. 

13] Иван Клеут, Градитељски опус Константина Јовановића у 
Београду, 234; Гордана Гордић и Вера Павловић-Лончарски, Архи-
тект Константин Јовановић – каталог изложбе, Београд, 2001, 
20; Љиљана Милетић-Абрамовић, Архитектура резиденција и вила 
Београда 1830–2002, Београд, 2002, 68, 70. 

14] Извор података документација Завода за заштиту споменика 
културе града Београда.

15] М. Тимотијевић, Херој пера као путник. Типолошка генеза јавних 
националних споменика и Валдецова скулптура Доситеја Обрадо-
вића, Наслеђе, 3, Београд, 2001, 39. Коришћени су и подаци докумен-
тације Завода за заштиту споменика културе града Београда.

16] Јавна скулптура постављена у слободном простору у епохи 
академизма кореспондирала је са облицима академске архитекту-
ре. Александар Кадијевић, Естетика архитектуре академизма, 
Београд, 2005, 209.

17] Данас се збирка фотографија Марка Стојановића налази у архи-
ви Народне банке Србије. С обзиром на то да се на његовим сликама 
често налази Анастас Јовановић, може се закључити да се под њего-
вим утицајем Марко Стојановић почео бавити фотографијом.

18] Назив породична кућа Марка Стојановића термин је за другу 
кућу за разлику од прве зграде која се наводи као зграда адвоката 
Марка Стојановића. Гордана Гордић, Вера Павловић-Лончарски, Ар-
хитект Константин А. Јовановић, 20, 30. 

19] Планови фасаде са улице, сутерена и узвишеног партера налазе 
се у Музеју града Београда, Одељење за културну историју и умет-
ност, Одсек за урбанизам и архитектуру, заоставштина Константина 
Јовановића. Такође постоји и један пројекат реконструкције куће из 
1938. године у Историјском архиву Београда (Ф VI-15-1938).

20] Александар Кадијевић, Естетика архитектуре академизма 
(XIX–XX век), 316; Иван Клеут, Градитељски опус Константина Јо-
вановића у Београду, 243. 

21] Дивна Ђурић-Замоло објављује планове куће који се налазе у 
збирци Музеја града Београда. Дивна Ђурић-Замоло, Београд 1898–
1914, Из грађевинског одбора, Београд, 1980. 

22] Мирјана Ротер-Благојевић, Стамбена архитектура Београда у 
19. и почетком 20. века, Београд, 2006, 107.

23] Обично се фасада спрата који је у функцији piano nobile нагла-
шава централним мотивом балкона, већим или свечаније обрађеним 
прозорским отвором. Тај мотив је карактеристичан за ренесансну 
архитектуру Венеције: Ca' Foscari, Ca' d' Oro.

24] Љ. Бабић, Живот и рад архитекте Константина А. Јовановића, 
посебни део, ЗАФ VI-2, 12. 



СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ 102

АЛЕКСАНДАР БОЖОВИЋ

Summary: ALEKSANDAR BOŽOVIĆ

THE HOUSE OF MARKO STOJANOVIĆ, 15 PARISKA STREET, BELGRADE 

The building at 15 Pariska Street in Belgrade, by virtue of being located away from major urban thoroughfares as 
centres of commercial activities, belongs to a more intimate setting and, in accordance with it, was built as the family house 
of the lawyer and vice-governor of the National Bank, Marko Stojanović. It is in the immediate proximity to Stojanović’s 
first house and forms an ambiance ensemble with it and the structure at 16 Pariska Street. Consequently, the house may be 
looked at as an individual architectural work, as part of an urban block, and as part of a broader framework centred round 
the relationship between urban architectural and park landscape. 

The house was built in the late nineteenth century, at a time of the Serbian capital city’s rapid growth. Thriving trade 
and economic development created a new stratum of well-to-do merchants keen on formalizing their material status through 
the prevailing academic architectural expression.

Shortly upon his arrival in Serbia, Konstantin Jovanović made, in 1885, a design for the first house of Marko Stojanović, 
on Knez Mihalova Street, and fourteen years later, in 1899, for the one at 15 Pariska Street.

The ground-floor contains a lateral entrance vestibule with a stairway, and rooms intended for business purposes. The 
upper floor, which follows the piano nobile concept and contains living quarters, is accessed by a stairway in the lateral part 
of the court-facing section of the house. The treatment of façades is characteristic, showing the division into a rusticated 
ground-floor and a smooth-textured upper floor, a division additionally emphasized by a moulded cornice. In accordance 
with the aesthetic predilections of the architect, Kosta Jovanović, the house was executed in the style of Italian Renaissance, 
with only two neo-Baroque medallions, above the portal and the central window, adding an eclectic flavour. The aesthetic 
model from which Konstantin Jovanović drew inspiration was Semper’s Oppenheim Palace.   

Viewed in isolation, the building is a splendid demonstration of academic principles. There are no overstatements, all 
compositional elements evoke a classical balance, but not at the expense of their expressivity or the overall effect of unity. 
In that sense, the building displays a balanced detail-whole relationship. 

The architect’s task in this case was not only to produce the impression of monumentality and decorativeness, but 
also to evoke the intimacy of a family home smoothly incorporated into its architectural surroundings. Monumentality 
had already been a feature of Marko Stojanović’s first house and, therefore, taking a turn from Knez Mihalova Street, the 
city’s commercial artery at the time, down into Pariska Street which directly communicates with Kalemegdan Park, by then 
already formed, it was necessary to create a calmer concept and bring it into harmony with the existing architecture-park 
matrix. Viewed in that context, primary is the ambience value of the building whose association with Stojanović’s first house 
and the building at 16 Pariska Street constitutes a distinct ensemble in terms of style and date. The association was achieved 
not only through stylistic homogeneity but most of all through concord between certain architectural motifs common to both 
houses of Marko Stojanović. Of secondary but not inferior importance is the ambience ensemble comprising the entire block 
to which the house belongs, a block almost completely homogenous in style and date, as well as the relationship between the 
front of the block and Kalemegdan Park. Apart from Stojanović’s first house, none of the buildings that make up the block 
depart from the concept of calm and harmonious façades without tending to place emphasis on monumentality.

ILLUSTRATIONS

Fig. 1 Block bounded by Knez Mihalova, Pariska, Rajićeva and 
Gračanička streets: Chronology of buildings

Fig. 2 Block bounded by Knez Mihalova, Pariska, Rajićeva and 
Gračanička streets: Styles of buildings

Fig. 3 15 Pariska Street, general view (CHPIB Archives, 2001)

Fig. 4 Central upper-floor window, detail (CHPIB Archives, 2001) 

Fig. 5 Portal (CHPIB Archives, 2001)
Fig. 6 Portal oculus (CHPIB Archives, 2001)
Fig. 7 Basement plan (Belgrade City Museum Archives, 1899)
Fig. 8 Elevated ground-floor plan (Belgrade City Museum Archives, 
1899)
Fig. 9 Street façade (Belgrade City Museum Archives, 1899)
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НЕНАД ЖАРКОВИЋ

УДК 725.6(497.11)"1941/1942" ; 94(497.11)"1941/1942"

N
Увод

 ападом Трећег рајха на Пољску, 1. септембра 1939, 
отпочео је ратни сукоб до тада невиђених размера и 
жестине; вођен је свуда и свим средствима, тако да су 
га историчари, користећи термин настао током рата, 
с правом називали тотални рат. Свом снагом и бру-
талношћу рат је захватио и цивилно становништво, а 
нацистичко-фашистички режими потпуно су га деху-
манизовали масовном и колективном репресијом, као и 
стварањем логора – „индустрија смрти“.

Током Другог светског рата, шездесет милиона 
цивилних становника Европе било је присиљено да 
мења место боравка из религиозних или политичких 
разлога, због присилних етничких промена, војних 
операција, депортовања на принудни рад или масовног 
уништења.

Систем принуде створен у Трећем рајху, после не-
мачких освајања проширио се на велики део Европе; 
достигао је огромне размере и донео патње и смрт ми-
лионима људи. То је било омогућено веома усавршеном 
технологијом убијања, која је до пуног изражаја дошла у 
немачким концентрационим логорима. 

Концентрациони логори
Примери интернирања одређених категорија људи 

или припадника одређених етничких или националних 
група, и то без суђења (или са формалним пресудама), 
на места с посебним режимом, могу се наћи од анти-
ке, Наполеоновог доба, шпанско-кубанског, бурског, 
а нарочито од Првог светског рата – када се већ може 
говорити о одређеном систему. Концентрациони ло-
гори ипак су посебна историјска појава. Они су свој 
најразвијенији облик добили у међуратном периоду 
и нарочито у време Другог светског рата. Завршетак 
рата није, нажалост, означио крај овог оличења крајње 
дехуманизације.1
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Концентрациони логори служили су за изоловање 
и брже или спорије уништавање стварних или потен-
цијалних политичких противника, као и појединих рас-
них и националних група. Логораши су коришћени за 
рад док су били за то способни, а нејаки, слаби и стари 
су уништавани.

Мрежа немачких концентрационих логора посте-
пено се ширила: до почетка рата 1939. године постоја-
ла су три велика и двадесет пет мањих, до 1942. го-
дине, број је нарастао на шеснаест великих и педесет 
мањих, а до пролећа 1945. године израђено је двадесет 
великих и шездесет пет мањих концентрационих ло-
гора. Ако се урачунају и њихови подручни логори, ек-
спозитуре и команде у Немачкој и окупираним земља-
ма, тај број се, према разним ауторима креће од 500 
до 800.

Просечно је у немачким концентрационим логори-
ма било по милион људи, а кроз њих је прошло од осам 
до 10 милиона, мада се процене крећу и до 12 милиона 
људи. Од тог броја око седам милиона је убијено или 
умрло. 2

Свакако треба истаћи одговорност Трећег рајха и 
за формирање и подршку режима који су на својој тери-
торији организовали концентрационе логоре и спрово-
дили уништавање делова свог становништва. Најбољи 
пример за то је клеронацистички режим у Независној 
држави Хрватској и логор Јасеновац. 

Концентрациони логори су током Другог светског 
рата представљали симбол нацистичке идеологије, рас-
ног и политичког геноцида и великонемачког држав-
ног терора. Слике глади, гасних комора, крематорију-
ма, масовних егзекуција, живих лешева од последица 
„научних експеримената“, биле су стварност у којој су 
живели и умирали милиони Европљана. У та језива до-
гађања, од 1941. до 1944. године, укључено је и станов-
ништво Србије и Београда.

Напад на Југославију
У припрема за поход на Совјетски савез, пос-

ле освајања великог дела европског копна, Трећи рајх 
није могао ни смео да остави нејасну ситуацију на ју-
гоистоку Европе. Овај простор је економски и, већим 
делом, политички био укључен у немачку сферу (при-
ступ тројном пакту Мађарске, Румуније, Бугарске), али 
су британско присуство, грчки отпор Италијанима и 
колебљиво држање Југославије после војног пуча 27. 
марта 1941. године учинили да војно решење постане 
нужно и хитно.

Ради постизања наведених циљева, створен је ве-
ома разгранат систем принуде ослоњен на полицијски 
апарат који је, нарочито од почетка устанка у Југосла-
вији, уско сарађивао с војним јединицама и установа-
ма. Широка мрежа затвора и логора различитог карак-
тера, величине и трајања, као и хиљаде већих и мањих 

Сл. 1. Аутокоманда: 
непосредна околина 
логорских објеката. 
Зграде у којима је 
била немачка војна 
радионица „ХКП – 533“. 
Фотографија из 1979.    
године
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стратишта симболишу ово време страховладе и масов-
не насилне смрти. Према досадашњим истраживањима, 
на тлу Краљевине Југославије у Другом светском рату 
организован је 71 концентрациони и сабирни логор, 329 
истражних и других затвора, а држављани Краљевине 
Југославије били су у 69 логора и њихових подручних 
логора ван земље.

Окупациони режим у Београду
Београд је у Краљевини Југославији сачињавао 

посебну административну јединицу, издвојену из бано-
вина, под називом Управа града Београда. У његовом 
саставу 1941. године били су и град Земун, Панчево и 
14 приградских општина са укупно 400 000 становника. 
Београд је био главни политички, економски, админис-
тративни и културни центар Краљевине Југославије. 
Имао је око 20.000 зграда, 1.700 улица, 240 разних ин-
дустријских предузећа са 25 000 радника, универзитет 
са 12 000 студената и неколико десетина разних школа 
са 73 000 ђака.

Догађаји 27. марта, подршка извршеном пучу, 
показали су снажно антифашистичко расположење 
Београђана. Време је касније потврдило да је пркос био 
изузетно скуп. Без претходне објаве рата, Немци су 6. 
априла 1941. године напали Краљевину Југославију 
према већ утврђеној директиви Подухват 25. Немачка 
агресија на Југославију почиње ваздушним нападом на 
Београд. Са аеродрома код Беча, Граца, Печуја и Арада 

на Београд је усмерено 880 борбених авиона. У раним 
јутарњим сатима отпочели су ваздушни напади у чети-
ри таласа, а сутрадан 7. априла још два напада. Београд 
је бомбардован и 11. и 12. априла. Укупно је на Београд 
изведено 980 полета и бачено је око 440 тона разних 
бомби.

Немачки терористички напад на незаштићени 
Београд проузроковао је смрт око 3 000 људи, а разо-
рним запаљивим бомбама погођени су многи важнији 
објекти – научни, културни и здравствени. Погође-
ни су и Железничка станица, Електрична централа, 
Војна академија, краљев двор на Дедињу, Земунски 
аеродром, Генералштаб, Учитељски дом, музеј, број-
не школе, болнице, библиотеке, а нарочито стамбени 
блокови на Теразијама, Дедињу, Бањици, Дорћолу и 
око Славије. Само у Народној библиотеци, која је до 
темеља разорена, претворено је у пепео око 350.000 
књига и око 500.000 разних часописа, чија је кул-
турно-историјска вредност за српски народ била 
непроцењива.3

За команданта Београда постављен је пуковник 
Кајзенберг. Одмах по преузимању дужности он је из-
дао наређење у којем је претио да ће стрељати таоце 
ако се буде пуцало на немачке војнике. Већ крајем 
априла нацисти су објавили да ће за једног убијеног 
немачког војника стрељати сто Срба. Због тога су још 
током априла у Београду увели праксу да држе затво-
ренике и таоце.4

Сл. 2. Логорски 
објекат 1  
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Холокауст Јевреја у окупираној Србији и 
Београду – стварање система логора
Антисемитизам постоји у европској традицији 

још од антике, а нарочито од времена појаве и ширења 
хришћанства. Вековима изложени предрасудама и дис-
криминацији, Јевреји су у новом веку од хришћанских 
аутора оптуживани за француску буржоаску и руску со-
цијалистичку револуцију.

У новоствореној југословенској држави, Јевреји су 
добили пуну грађанску равноправност и могућност раз-
воја, иако су нека ограничења остала. Период од 1918. 
до 1941. године сигурно је време јеврејског просперите-
та у Краљевини Југославији. Иако није била велика, ова 
заједница је имала значајан економски положај и видно 
учешће у јавном животу. Уочи Другог светског рата у 

Краљевини Југославији је живело око 75 000 Јевреја, а 
до рата у њој се склонило око 6 000 Јевреја избеглих из 
Немачке, Аустрије, Чехословачке и Пољске. По осло-
бођењу, пописано је у Југославији 15 000 Јевреја.5 

Питање холокауста Јевреја у окупираној Србији не-
одвојиво је од немачке политике терора и истовремено 
опште немачке политике коначног решења (Endlősung) 
јеврејског питања.

Јевреји су у окупираној Србији од почетка немачке 
окупације били изложени све тежем терору, а у року од 
годину дана готово сасвим уништени. За делатност про-
тив Јевреја био је задужен посебан реферат у Гестапоу. 
Руководилац реферата IV Б4 – за Јевреје, као и рефера-
та IV Б3 – за масоне, био је СС поручник Фриц Штраке. 
У јеврејском реферату радили су и Херберт Андорфер 
и Едгар Енге, будући командант и заменик команданта 
јеврејског логора на Сајмишту.

Непосредно под Јеврејским рефератом у београд-
ском гестапоу била је јеврејска полиција, односно Ко-
месаријат за Јевреје (комесар Јован Николић). Овај 
комесаријат био је у оквиру Управе града Београда, 
полицијског органа квислиншке српске управе, тј. под 
одсеком за јеврејска питања УГБ, којим је руководио 
Ото Винсет.6

Окупационе власти су комуницирале с Јеврејима 
преко Представништва Јеврејске заједнице, које је оку-
патор формирао уместо укинутих јеврејских установа. 
За председника Представништва постављен је Бенјамин 
Флајшер, кога је убрзо заменио Емил Дојч, а секретар је 
био Самуел Демајо.

Преко Оперативне групе, 16. 4. 1941. године, на-
ређено је регистровање свих Јевреја у Београду. Регис-
тровање и обележавање Јевреја отпочело је 19. апри-
ла исте године, под претњом смрти онима који се не 
пријаве.7

У прва три дана у Београду се пријавило 8 500, а 
до 13. јула 1941. године регистровано је укупно 9 435 
Јевреја и 679 јеврејских радњи. С обзиром на то да је у 
Београду 1. јануара 1941. године живело 11 780 Јевреја, 
значи да се није пријавило 2 345. Већина непријавље-
них Јевреја склонила се у италијанску окупациону зону, 
или се крила у Београду и у унутрашњости Србије.

Овај релативни неуспех окупаторских власти у 
регистровању Јевреја не би био могућ без несебичне 
помоћи српског становништва при њиховом бекству и 
скривању.8

После регистровања, пријављени Јевреји уведени 
су у спискове и сви су добили жуте траке на којима је 
било написано Jude. Нешто касније, уместо трака, до-
били су жуте звезде, које су морали носити на груди-
ма и леђима. Крајем априла организован је и принуди 
рад за Јевреје. Увођењем принудног рада, Јеврејима је 

Сл. 3. Спомен-обележје на објекту 1
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ограничено кретање по Београду пошто су радили од 
седам до 17 часова. У низу поменутих мера Јеврејима је 
било ограничено право куповине животних намирница, 
забрањена им је вожња трамвајима, посета позоришти-
ма, биоскопима и местима за разоноду сваке врсте.

Холокауст над Јеврејима у окупираној Србији 
може се поделити на две фазе, прву фазу карактери-
ше уништавање (углавном после интернирања у логор 
Топовске шупе у Београду) готово целокупног мушког 
јеврејског становништва – од почетка јула до почет-
ка децембра 1941. године. У другој фази извршено је 
интернирање и уништавање преосталог дела Јевреја у 
јеврејском логору Земун на Београдском сајмишту – од 
децембра 1941. до средине маја 1942. године.

Пролазни логор Топовске шупе
Према критеријумима сврхе интернације, режима 

и броја заточеника, можемо, уз мање измене, прихвати-
ти поделу логора у Србији на: 

логоре затворе; -
пролазне (прихватне) логоре; -
ране логоре различитих врста. -
Прве две врсте логора, међу којима најчешће није 

било већих разлика, створене су са основном намером 
да се у њима изолује, подвргне тортури или ликвидира 
што већи број политички непожељних лица, припад-
ника отпора, као и за спровођење геноцидног терора 
над Србима, Јеврејима и Ромима. Ови логори били су 
уједно и резервоар таоца за стрељања, а неки су били 
тако уређени да су по много чему били слични немач-
ким концентрационим логорима. Њихови заточеници 
масовно су стрељани у окупаторским репресалијама, а 
од пролећа 1942. године упућивани су и у логоре ван 
Србије.

Логори Топовске шупе на Аутокоманди, Сајмиште 
на левој обали ушћа Саве у Дунав, касарна 18. пеша-
дијског пука на Бањици и Малишића циглана на Звез-
дари обележили су на сасвим посебан начин судбину 
Београда. Била је то једина престоница у окупираној 
Европи на чијем су урбаном тлу формирани концент-
рациони логори.

Мрежа немачких логора у окупираној Србији 
створена је дуж стратешких сувоземних и речних кому-
никација, а служила је, с једне стране, за остваривање 
циљева Трећег рајха у самој Србији, а с друге, била је 
део мреже логора у Рајху и у земљама које су Немци 
окупирали.

Органи немачке Полиције безбедности, а пре све-
га Гестапоа, управљали су скоро свим логорима у Ср-
бији. Мрежа немачких логора углавном је формирана 
до пролећа и лета 1942. године у Србији и Банату. Глав-
ни логори, прве две врсте (логори – затвори и пролазни 
логори), били су у Београду, Шапцу, Нишу, Зрењанину 

и Зајечару. Истовремено, довршена је и мрежа радних 
логора; чинили су је логори око рудника у источној Ср-
бији (Бор, Костолац) у Трепчи и у Лиси.

Као и другде, и у окупираној Србији значајну уло-
гу у организовању и чувању радних логора, поред по-
лицијских органа, имала је и војнопривредна организа-
ција Тот (Organisation Todt)9 .

Првобитна идеја окупационих снага, да се на под-
ручју Сремске Митровице у Засавици формира цен-
трални логор за све интерниране, капацитета до 500 
000 заточеника, напуштена је због честих поплава тог 
подручја и затвореници се смештају у већ постојеће 
објекте у Београду и Србији. 

Јеврејски пролазни логор Топовске шупе у Београ-
ду налазио се на Аутокоманди на Вождовцу, у Табано-
вачкој улици бр. 1. 

Имање београдског трговца Никола Стефановића 
откупило је Министарство војно почетком осамдесетих 
година 19. века и на њему подигло поткивачку школу, 
полигон за артиљеријско вежбалиште, склониште за 
топовска оруђа, објекте за војску и штале за коње. Из-
међу два светска рата касарна је носила назив „касарна 
краљевића Андреја“. 10 

Одмах након окупације ови објекти су служили 
за привремени смештај српских избеглица, којих је у 
другој половини јула 1941. године ту било око 1 200.11 
Након збрињавања српских избеглица у два објекта 
(коњушнице) ове војне касарне, заточени су, по депор-
товању у Београд, банатски Јевреји. Око броја Јевреја 
депортованих из Баната постоје разлике у изворима и 
литератури. Процене се крећу од 2 000 до 4 000 особа.12 
Ако имамо у виду да је према извештају Фелдкоман-
дантуре 599 Београд команданту Србије, од 18. септем-
бра 1941. године, у Београду међу 410 000 становника 
регистровано 11 628 Јевреја, а да их је, средином јула 
1941. године било 9 435 (од њих је око 200 стрељано тог 
месеца, а исто толико непосредно пре овог извештаја), 
највероватније је из Баната у Београд депортовано око 
3 300 Јевреја свих узраста. Представништво јеврејске 
заједнице у Београду очекивало је долазак 3 600 Јевреја 
из Баната.13

По депортовању у Београд, банатски Јевреји су 
пописани, преко Представништва јеврејске заједнице 
организован је њихов смештај и исхрана по јеврејс-
ким кућама и у Ашкенаском храму у Космајској улици 
(Маршала Бирјузова). У Београду је 22. августа 1941. 
године, почело масовно хапшење јеврејских мушкараца 
старијих од 14 година, прво банатских, па београдских. 
Најмасовније хапшење извршено је 3. септембра 1941. 
године, на плацу иза пожарне команде, на Ташмајдану 
(на месту где се сада налази базен). Том приликом у ло-
гор су одведени болесни и стари, а у радне јединице 
радно способни.
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Затвореници су били смештени у две двоспратне 
зграде, бивше коњушнице, саграђене 1927. године.

На том прилично скученом простору било је сме-
штено просечно око 1 400 Јевреја. Поред лежаја на са-
мом поду, били су направљени и лежаји од дасака у 
висини коњских јасала. Мучење логораша вршено је 
у поткровљу једног од објеката, у простору ограђеном 
бодљикавом жицом. Вешање и спаљивање одеће и оп-
реме убијених затвореника вршено је на простору из-
међу два логорска објекта. Ове зграде у којима је логор 
био смештен Немци су оградили високом дрвеном ог-
радом, која је одвајала логорски простор од објекта у 

којима су биле радионице за немачку војску, тзв. ХКП 
– 533, менза за раднике, немачка стража, магацини и 
друге помоћне просторије.

Логор је имао немачку команду и стражу, а био је 
под Јеврејским рефератом Гестапоа. Унутрашњу упра-
ву логора имали су сами Јевреји. О исхрани заточеника 
бринуло се Представништво јеврејске заједнице. Део 
трошкова за њихову исхрану делимично је сносила и 
Општина града Београда.

О тешком стању и патњама заточених сведоче ма-
лобројне писане поруке логораша, као нпр. поруке које 
је Виктор Кризбахер упутио својој жени Рози, исписане 

Сл. 4. и 5. Меморијал 
и спомен-обележје 
страдалим Јеврејима и 
Ромима
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Да би прикрили масовне злочине, Немци су за-
творенике лажно обавештавали да их одводе на рад у 
Аустрију или у друге логоре, делећи им чак лопате и 
мотике. Места ликвидација често су мењали тако да 
бележимо најмасовнија стрељања у Јајинцима, у селу 
Јабука код Панчева, Бубањ потоку, Бежанији, у шуми 
код Делиблатске пешчаре и другде. На овако бруталан 
начин мушкарци Јевреји врло брзо су ликвидирани.

Средином новембра 1941. године, у логору То-
повске шупе остало је највише 200 до 300 Јевреја. Же-
лећи да коначно реше јеврејско питање, ликвидацијом 
јеврејских жена, деце и стараца, окупациона немачка 
власт доноси одлуку о отварању новог логора на Сај-
мишту. После одлуке о претварању Сајмишта у логор, 
предузете су хитне мере да се сви преостали Јевреји 
сакупе и транспортују у логор. Почетком децембра 
јеврејска полиција издала је наређење да сви Јевреји 
без разлике дођу 8. децембра 1941. године у полицију 
и да са собом понесу најпотребније ствари. Прва група 
јеврејских жена, деце и стараца упућена је у логор 8. 
децембра 1941. године у девет часова ујутру.18 

Већ је 12. децембра цела јеврејска заједница била 
смештена у логор на сајмишту и њима су придодати 
преостали Јевреји из логора код Топовских шупа и лого-
ра на Бањици. Јануара 1942. године почело је довођење 
јеврејских жена и деце из целе Србије. Појединачне 
групе пребациване су из Шапца, Ниша, Крагујевца, 
Косовске Митровице и Новог Пазара. Процес потпуне 
ликвидације Јевреја тиме је улазио у своју последњу 
најтрагичнију фазу. На улицама Београда нису се више 
могли видети Јевреји. Немачки генерал Турнер, војни 
заповедник Србије, у извештају од 29. августа 1942. го-
дине заменику Југоистока генералу Леру, са задовољс-
твом и олакшањем констатује: „Србија је једина земља 
у којој је решено питање Јевреја и Рома.“

Епилог
Након пресељења последњих заточеника из лого-

ра Топовске шупе у новоформирани „Јеврејски логор 
у Земуну“ на Старом сајмишту, логорски објекти су 
враћени у првобитну функцију, за потребе немачке оку-
пационе војске.

Ослобађањем Београда октобра 1944. године, цео 
војни комплекс Аутокоманде био је додељен ЈНА, која 
га користи све до данашњих дана. У међувремену, поје-
дини објекти из овог комплекса, међу њима и објекти у 
којима је био логор, изнајмљују се разним предузећима 
и приватним фирмама.

Завод за планирање развоја града Београда пред-
видео је 1979. године изградњу комплекса објеката, ау-
тобуске станице „Југ“ на простору где се налазе зграде 
бивше касарне, а у којима је био смештен пролазни ло-
гор Топовске шупе. Пројекат за изградњу станице „Југ“ 

на пет листића џепног календара. Он тражи да му до-
несе дувана, шал, свећу, зимски капут: „Пази на децу, 
мени је тешко, много је зима и гладан сам. Ударио сам 
се па ме боли, ја ћу доћи али не знам када. Само пази 
на децу.“14 Из овог логора Немци су повремено, пошто 
је био препун, одводили затворенике и у Бањички ло-
гор. У притвореничким књигама Бањичког логора већ 
14. септембра 1941. године уписано је 187 београдских 
Јевреја. Према сведочењу доктора Стефана Ђелинеа, 
ова група је у немачкој картотеци добила ознаку црни 
јахач, што значи да су стрељани. Могуће је да је ова 
група бројала и више особа, јер је управо у то време на 
месту Троструки Сурдук, три километра од Бежаније ка 
Сурчину стрељано 240 Јевреја.15

До 20. октобра 1941. године, углавном је заврше-
но интернирање јеврејских мушкараца из Београда и 
Србије. У логору Топовске шупе заточени су и ромски 
мушкарци ухапшени у низу рација у Београду: 27. ок-
тобра у Маринковој бари, на Чубури, у Јатаган мали, 
Булбулдеру, Миријеву и Вишњици. Став немачких оку-
пационих власти према Ромима био је да би требало за-
творити и ликвидирати само Роме „чергаре“.

Све покушаје бекства Немци су кажњавали смрћу. 
Тако су три млада Јеврејина која су успела да побегну, 
ухваћена приликом покушаја да пређу Саву код Умке. 
Пошто су враћени у логор, подигнута су вешала између 
логорских објеката, где су ликвидирани пред осталим 
затвореницима. Осујећено је такође и бекство 12 имућ-
нијих Јевреја из логора, који су у немачком камиону ух-
ваћени у Земуну.16

Расположива документа показују да је систематско 
стрељање Јевреја и Рома почело већ септембра 1941. го-
дине. Таоци су узимани из логора код Топовских шупа. 
Стрељања су тада била појединачна и мањег обима, 
док су у октобру и новембру постала масовна. После 
убиства 21 немачког војника код Тополе, генерал Беме, 
немачки војни заповедник за Србију, наредио је 4. ок-
тобра да се, ради одмазде за побијене војнике, стреља 2 
100 затвореника. Издавши ову наредбу, он препоручује, 
да се затвореници узму из концентрационих логора у 
Шапцу и Београду. У току октобра у Београду и околи-
ни стрељано је преко 2 000 Јевреја. Стрељања су вршена 
у неколико наврата и на различитим локацијама. Тако је 
9. октобра стрељано 180 лица; 11. октобра – 269; 17. ок-
тобра стрељано је 200 Јевреја и комуниста због убиства 
два припадника немачких оружаних снага на улицама 
Београда; 27. и 30. октобра стрељано је око 2 000 људи. 
О овом стрељању у селу Јајинци поручник Валтер у 
једном свом извештају каже: „У договор са надлежном 
СС командом, преузео сам из Београдског логора за ин-
тернирце изабране Јевреје, односно Цигане... Копање 
рака одузима највише времена, док се само стрељање 
обавља врло брзо (100 људи за 40 минута)“.17
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предвиђао је рушење свих затечених објеката на том 
простору. Тим поводом стручњаци Завода за заштиту 
споменика културе града Београда израдили су елабо-
рат конзерваторских услова за овај простор. На струч-
ном већу ЗЗСКГБ поводом пројекта станице „Југ“ била 
су изражена два става:

да се задржи један од објеката где је био смештен  -
привремени логор Топовске шупе;
да се објекти поруше, а на том месту постави  -
спомен-обележје.
Проблем обележавања логора Топовске шупе 

разматрали су на заједничком састанку представници 
Градског одбора СУБНОР-а Београда, Републичког од-
бора СУБНОР-а Србије, Завода за планирање развоја 
града Београда и Завода за заштиту споменика културе 
града Београда, 4. априла 1979. године. У закључцима 
је предложено да се изврши ревизија урбанистичког ре-
шења комплекса, прибављеног путем конкурса и детаљ-
ног урбанистичког плана, као и архитектонског решења 
аутобуске станице да би се, по могућности, сачувао бар 
један од аутентичних објеката. Ако се тај предлог не 
буде остварио, предложено је да се на месту где је био 
логор постави спомен-обележје. 19 

Од изградње комплекса објеката аутобуске стани-
це „Југ“ убрзо се одустало, и логорски објекти су током 
времена често мењали намену, кориснике и физички 
пропадали. 

Поводом обележавања десетогодишњице устанка 
у Србији, 1951. године, на једном од објеката логора То-
повске шупе подигнута је спомен-плоча палим друго-
вима у борби за ослобођење отаџбине. На спомен-обе-
лежју нема никаквог помена да је ту био логор.

Меморијал страдалим Јеврејима и Ромима пос-
тављен је 2005. године на ободни зид, према решењу 
инж. арх. Александра – Саше Нећака; извођач решења 
меморијала био је ЈКП „Зеленило Београд – Биро за 
развој и пројектовање“.

Планом детаљне регулације дела централне зоне 
просторне целине подручја Аутокоманда планирана 
је изградња око 240.000 квадрата стамбеног и послов-
ног простора. Компанија „Delta real state“ планира из-
градњу комплекса комерцијалне зоне у којој ће бити 
пословни простор претежно комерцијалног садржаја 
– трговина, угоститељство, туризам, занатство и пос-
ловне и финансијске услуге. 

Планом су просторно и функционално предвиђене 
две зоне. У првој зони, која се налази на крајњем запад-
ном делу локације, градиће се већи комплекси са објек-
тима пословно-комерцијалне делатности обавезујуће 
спратности приземље плус четири спрата и пословним 
кулама спратности приземље плус 21 спрат. У оквиру 
ове зоне предвиђен је мали меморијални део посвећен 
жртвама Другог светског рата, а локација је у непосред-
ној близини места привременог логора Топовске шупе.

Сл. 6. Водена барака, 
саграђена 1950. 
године на месту где су 
подигнута вешала за 
егзекуцију логораша, 
између објеката 1 и 2
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ILLUSTRATIONS

Fig. 1 Autokomanda: immediate surroundings of camp buildings. 
Buildings that housed German army workshop “HKP-533” (photograph 
taken in 1979) 

Fig. 2 Camp Building 1

Fig. 3 Commemorative sign on Building 1

Figs. 4 and 5 Memorial and commemorative marker to Jewish and 
Romani Holocaust victims

Figs. 6 Water barrack built in 1950 on the site of the former gallows for 
executing prisoners between Buildings 1 and 2

Summary: NENAD ŽARKOVIĆ

THE TOPOVSKE ŠUPE TRANSIT CAMP

As in other countries occupied by the Third Reich, Jews in Serbia were subjected to cruel oppression: registering, 
marking, various forms of discrimination and humiliation, forced labour, seizure of property, confinement and extermination. 
These oppressive measures were in part taken against the Roma as well. At the first signs of resistance and sabotage, the 
Nazis accused the Jews of being instigators and, partly, leaders of the resistance movement. As a result, Jewish men, along 
with Serbs, were executed by firing squads in mass reprisals in the summer and autumn of 1941.

One of the first steps taken by the German military occupation authorities in Belgrade was to set up camps for Jews, 
consistent with the Nazi Endlosung (Final Solution) policy. Thus three camps were established: Topovske Šupe (Cannon 
Shed), Banjica and Sajmište (Fairgrounds), in which about 14,800 of pre-war Belgrade’s 17,800-strong Jewish community 
perished. Genocidal terror against the Jews in occupied Serbia and Belgrade may be divided into two stages. The first is 
marked by the extermination of almost the entire Jewish male population in the Topovske Šupe Camp between early July 
and December 1941. In the second, between December 1941 and May 1942, the rest of the Jewish women, children and 
elderly were interned and exterminated in the Zemun Jewish Camp at the Fairgrounds.

More than 6,000 Jews and Roma perished in the Topovske Šupe Camp alone. The obvious purpose of the camp, which 
was in use a little over three months, was to serve as an inexhaustible source of hostages intended for forced labour and 
extermination.

The Topovske Šupe Memorial (under preliminary protection as Topovske Šupe Transit Camp, No 4 in the Individual 
Structures Catalogue) is a city-level project. The Monument Designation Proposal recently compiled by the CHPI of 
Belgrade suggests that the surviving structures of the former camp should be revitalized so as to accommodate the Genocide 
Museum and an associated space serving educational and exhibition purposes. Preservation and regular maintenance of the 
existing Topovske Šupe commemorative marker is also envisaged and expected.

The site possesses a commemorative and cultural-historical value. As the camp where Jews and Roma had been 
confined, tortured and murdered before the Fairgrounds Camp was established, it is a testimony to the early organization 
of the Nazi German occupation authorities in Belgrade in pursuing the general “Final Solution” policy. The surviving 
camp buildings and the commemorative marker perpetuate the memory of genocide victims, of the suffering and death of 
Belgrade’s Jews and Roma during the Second World War. 
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АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРСИ
НА НОВОМ БЕОГРАДУ

ОД 1947. ДО 1970. ГОДИНЕ

ДРАГАНА МЕЦАНОВ

УДК 725/728(497.11)"1947/1970"; 711.413.4(497.11)"1947/1970"

 ваки архитектонски конкурс носи потенцијално у себи 
клицу отварања нових путева, нових могућности, али и 
ризик неуспеха немоћи понављања“1

Нови Београд је основан 1948. године и недуго 
после првих радова нa припреми терена интензивно је 
заживела пракса урбанистичких, архитектонско-урба-
нистичких и архитектонских конкурса. Финансирање 
грађевинских радова средствима из државног буџета 
омогућило је изградњу многих здања на Новом Београ-
ду, а урбанистички и архитектонско-урбанистички про-
јекти били су веома комплексни. 

У истој мери у којој се грађевине, и урбане цели-
не, прихватају као наслеђе, нове идеје као резултат сва-
ког конкурса неспорно су резултат развоја тока свести 
претходних генерација, захваљујући којима је могуће 
разумети развој градитељства. 

Ако се анализира урбанистички конкурс за Нови 
Београд 1951. године, веома су уочљиви принципи 
Атинске повеље о планирању градова на свим конкур-
сним радовима.2 Такође, скоро деценију касније, урба-
нистичко-архитектонски конкурс за део IV рејонског 
центра на Новом Београду3, одржан 1961. године, пока-
зује да је међу архитектима и урбанистима тога времена 
доминантан утицај модерне. Исто се може закључити и 
за радове пристигле на конкурс за урбанистичко-архи-
тектонско решење Блока 19А на Новом Београду.4 Таква 
ситуација се најчешће оправдава доминацијом идеоло-
гије у то време. Међутим, архитектонски конкурси су 
по много чему давали неочекиване резултате. Они су, 
према расположивим подацима и литератури у којој су 
праћени и бележени њихови резултати, били најброј-
нији, и без појединачне анализе не може се закључити 
да ли постоји униформност решења или директни ути-
цаји доминантних начина планирања и пројектовања. 

#S
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Не може се генерализовати ни сличност у пројектима 
зграда истих функција или намена. Такође, у периоду 
после Другог светског рата у архитектонским пројек-
тима постоји већа шароликост обликовног и функцио-
налног решења него у урбанистичким плановима. Због 
тога је интересантно анализирати и проучити пројекте 
рађене на конкурсима, јер су конкурси уопште увек ре-
зултат најновијих тенденција и стремљења у архитек-
тонској пракси. 

Архивска грађа, извори и материјали везани за 
конкурсе махом су расположиви (несистематизова-
ни и разбацани) по приватним архивама, у периодици 
и стручној литератури. Објављено је неколико зна-
чајнијих монографија које, између осталог, тематски 
обухватају архитектонске конкурсе за Нови Београд. У 
тексту Марка Савића Нови Београд – стварање иден-
титета места, објављеном у часопису Изградња5, ар-
хитектонски конкурси се детерминишу као трагања за 
урбаним реперима. У истраживању посвећеном страте-
гијама модернизма у пројектовању и планирању Новог 
Београда, Нови Београд: оспорени модернизам6, аутор-
ка др Љиљана Благојевић сагледава теме с концептуал-
ног становишта. У том смислу сваки од архитектонс-
ких конкурса могуће је детерминисати и разумети као 
реинтерпретације концепта: управљачког града, „срца“ 
града, града становања... У тексту Владимира Кулића, 
Изградња Београда у периоду социјализма 1945–2000, 7 
налазимо осврт на факторе архитектонске изградње на 
Новом Београду.

Утицаји CIAM-а и Атинске повеље на 
урбанистичко планирање и архитектонско 
пројектовање након Другог светског рата
Интернационални конгреси за ново грађење (Neues 

bauen, што је немачки назив) или Congres Internationaux 
d’Architecture Moderne – CIAM (француски назив) одржа-
вали су се са сврхом борбе за „животна права“8 савре-
мене архитектуре, која се супротстављала јаким антаго-
нистичким снагама академизма, који је у то време вла-
дао над целим подручјем грађења. „Израз Neues bauen 
(ново грађење) означавао је одрицање од Architektur, 
уметности грађења, и прихватање крајње рационалне 
грађевинске технике. Израз L’Architecture Moderne сад-
ржао је пак жељу да се остане у оквирима градитељс-
ке уметности9, али уз примену модерних средстава.“10 
Интернационални конгрес CIAM заступао је став да је 
архитектура условљена политичком и економском си-
туацијом и наглашавао је потребу за планском еконо-
мијом и индустријализацијом.11 Четврти CIAM сматра 
се најуспешнијим конгресом. Припремни задатак био је 
увид у структуру малих и великих градова, јер тај увид 
није постојао, па су анализирана 33 града, тако што су 

упоређене њихове функције – становање, рад, одмор и 
саобраћај.

Између осталог, закључено је да се становање мора 
размотрити каo средишња тачка урбанистичке преоку-
пације, а полазна тачка су стамбене ћелије (станови) и 
њихово окупљање у „јединице највеће ефикасности“.12 
Синтеза закључака четвртог CIAM-а било је оживља-
вање урбаног феномена:

1. применом постојећих елемената,
2. применом препорука конгреса,
3. укидањем заосталости,
4. залагањем за вредност културног наслеђа,
5. стварањем урбаних елемената којима се обезбеђује 

савремени живот,
6. предвиђањем које омогућава да се прати развој ур-

баних тековина. 
Одјек закључака усвојених на конгресу 1933. го-

дине био је огромних размера, тако да је њихов значај 
немерљив. Након Другог светског рата, и ратних пус-
тошења, када је још више дошао до изражаја проблем 
стамбене изградње, један број архитеката настојаће да у 
својим пројектима уважава сваки од наведених принци-
па. Штавише, ти принципи ће постати концептуално 
полазиште за пројектовање како стамбених зграда тако 
и објеката администрације, индустрије, рекреације... 

Уопштено, може се рећи да су закључци са ових 
конгреса били у блиској вези с великим проблемима из-
градње градова, нарочито после Другог светског рата. 
Велика разарања у Европи донела су проблеме недо-
статка стамбених јединица и потребу да се стамбена 
политика осмисли на оптималан начин. То је значило 
да се јавила потреба за изградњом великог броја нових 
станова и пратећих зграда централних делатности, али 
је исто тако било нужно размишљати и о осавремењи-
вању конструкција, материјала и опремања станова, 
сходно савременијем начину живота.

Проблеми урбанистичког планирања Новог 
Београда
Урбанистички завод Београда суочавао се током 

свог рада са бројним проблемима, али је у оквиру ове 
институције постојала огромна продуктивност. Према 
речима архитекте Милоша Сомборског, „развој и из-
градња Београда, после Ослобођења нису се могли од-
мах упутити правилним путем, јер се велики замах об-
нове и изградње остваривао без утврђеног Генералног 
урбанистичког плана. Београд је имао свој Генерални 
план из 1923. године који је у току времена претрпео 
многе измене“13.

Након детаљних анализа, већ приликом првих ур-
банистичких студија и израда планова, дошло се до за-
кључка да изградња Београда треба да пређе на леву 
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обалу Саве, а руководилац пројекта урбанистичког пла-
на био је архитекта Никола Добровић.14 Године 1959. 
одржан је анонимни урбанистички конкурс за пројекат 
уређења централне зоне Новог Београда. На том кон-
курсу истакла су се два рада и оба су награђена првом 
наградом. Од тада се формира концепт заснован прак-
тично на синтези тих двају конкурсних решења. Центар 
Новог Београда планиран је на простору између зграде 
СИВ-а и железничке станице  (мада се све до краја осам-
десетих година 20. века на том потезу ништа није гради-
ло). Планирана је подела на девет блокова правоугаоног 
облика, од којих би шест блокова за основну функцију 
имало становање, а у централна три блока предвиђена 
је концентрација централних активности – култура, ад-
министрација, пословање, трговина, угоститељство...15 
Сходно томе, очекивало се да конкурсна решења зграда 
на овој локацији поштују и прате аксијалну компози-
цију главног трга на Новом Београду.16

Тако конципиран и планиран, Нови Београд је је-
дан од најдоследнијих примера материјализације идеја 
Атинске повеље. Међутим, и педесетих и шездесетих 
година наићи ће на тешкоће у развоју, сусрешће се с 
предимензионисаношћу отворених простора, као и за-
творених структура. Анализа конкурсних радова пока-
зује како су архитекти тога времена решавали сложене 
задатке савлађивања проблема великих површина и 
како је који аутор доживљавао принципе Атинске по-
веље и закључке CIAM-а. Многи од њих нису имали 
искуства с програмима какве су сретали у конкурсним 
задацима. С једне стране, поставља се питање – да ли 
је концепт градова модерне свима био близак у време 
када је био доминантна идеја на конгресима CIAM-а, а 
са друге стране, искристалисаће се разноликост идеја и 
решења датих на конкурсима.

Конкурсна пракса – конкурси за зграде 
стамбене намене на Новом Београду
Након Другог светског рата и крупних политич-

ких промена, у све регионалне центре у земљи, па и 
у Београд, досељавао се велики број људи из других, 
мањих градова и мање урбанизованих насеља. Уочи по-
четка рата, 1940. године, Београд је имао 340 000 ста-
новника, а десет година касније, 1950, око 450 000 ста-
новника.17 Поред великог сиромаштва, доминантан про-
блем био је недостатак стамбеног простора, као и кому-
нална неопремљеност постојећих капацитета. Тако је за 
локације ван ширег градског језгра било неопходно, као 
и за Нови Београд, поред стамбене изградње, опремање 
земљишта комуналном инфраструктуром. Сходно томе, 
расписивани су конкурси за типске стамбене зграде, с 
циљем да се добије решење чија би реализација била 
крајње економична и чиме би се учествовало у проце-
су решавања стамбених проблема у граду. Конкурс за 
типизирану кућу на Новом Београду18 одржан је током 
1947. године и показује како су архитекти са овог под-
ручја примењивали принципе модерне архитектуре и 
закључке који се односе на становање у оквиру Атинске 
повеље из 1933. године. Идеја за овај конкурс пошла је 
са десет основних претпоставки, које су биле обухваће-
не програмом конкурса, и о њима је детаљно писао Не-
вен Шегвић, у свом тексту Конкурсна скица за типизи-
рану кућу у Београду, у часопису „Архитектура“19. Из-
међу осталог наглашавала се еластичност, захтев који је 
пројекат требало да пружи у смислу прераде и допуне 
и даљих студија. Имајући у виду основне претпостав-
ке, настали су сви конкурсни пројекти. Међу њима се 
истиче првонаграђени, чији је аутор архитекта Невен 
Шегвић, дугогодишњи професор Архитектонског фа-
култета у Загребу, са групом сарадника, који је поред 

Сл. 1. Конкурс за типизирану кућу у Београду 1947. године:
Перспективни приказ типизиране куће
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основног концепта пошао и од извесних искустава. Та 
би се искуства могла посебно приметити у организа-
цији становања и специфичној типизацији стамбених 
јединица. Доминирао је критички однос према тра-
дицији. Наиме, предратни начин изградње стамбених 
кућа и зграда носио је све ознаке тадашњег начина 
производње и привредне структуре. Стамбене зграде 
изграђиване су у смислу спекулативног учинка. Основа 
типичне предратне стамбене зграде одраз је тог стања; 
у броју соба, организацији стана и осталим параметри-
ма било је уочљиво да је рађено по критеријуму – про-
фитне стопе. Конкурсни задатак, међутим, очекивао је 
сасвим супротан приступ. Организација становања не-
раздвојан је фактор од општег планског захвата. Због 
тога је аутор пројекта сматрао потребним да покуша 
нов начин. Тај начин састојао се у типизацији објеката, 
а објекти су се делили према врсти станова. Међу њима 
се издваја објекат са двособном јединицом. Просторна 
организација, конструктивне карактеристике, облико-
вање и детаљи везани за инсталације описани су у по-
менутом тексту Невена Шегвића. Првонаграђени про-
јекат остварен је тако што је уз договор са архитектом 
реализовано неколико стамбених зграда с варијацијама 
његовог решења стана, у зависности од оријентације 
стамбене зграде. Захтеви који су конкурсним задатком 
постављени, у појединачним тачкама као и у целини, 
могу се повезати с принципима за које су се чланови 

CIAM-а залагали на конгресима између два светска 
рата и после Другог светског рата. Два кључна захтева 
која се односе на економичност решења и могућност 
типизације објеката и елемената уско су повезана са 
идејама и ставовима доминантним на првом, другом и 
трећем конгресу CIAM-а, а односе се на економичност 
стамбене изградње, примену савремених материјала и 
тему „стана за минимум егзистенције“. Ова аналогија 
не мора нужно да буде у узрочно-последичној вези, већ 
се, такође, може рећи да су опште друштвене прилике и 
технологија тога времена навели архитекте и урбанисте 
на овакво размишљање. 

Тих година, да би се смањиле класне разлике, за 
које се сматрало да припадају идеологији и времену 
пре рата, између осталог, грађени су стамбени блоко-
ви огромних димензија, у којима су за радничку класу 
(којој су припадали сви без обзира на радно место или 
образовање) подизане стамбене зграде са дефинисаним 
бројем квадратних метара по типу стана. Нови Београд 
је почетком педесетих година постао велико градили-
ште, а највећи број радова, поред припреме терена и 
опремања комуналном инфраструктуром, био је везан 
управо за стамбену изградњу. По карактеру задате теме 
сличан претходном, Конкурс за израду идејних скица 
типских стамбених зграда у Београду20 одржан је у ја-
нуару 1950. године, с циљем одабира оптималних ре-
шења типских стамбених зграда на Новом Београду.21 

Сл. 2. Конкурс за типизирану кућу у Београду 1947. године:
   Приказ основе приземља и основе типског спрата
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Конкурс је расписао Извршни народни одбор града 
Београда, јер је оцењено да нерешени стамбени про-
блеми, услед ратних пустошења, постају један од глав-
них државних проблема. Стамбена изградња је требало 
да задовољи потребе прираштаја становништва од око 
200 000 становника годишње, и поменути ИНО града 
Београда је расписивањем конкурса желео да добије 
решења која омогућавају брз и јефтин начин грађења, 
а уз то пружају довољну удобност станова и осигура-
вају повољне здравствене услове. О програмима кон-
курсног задатка, а поготово о површинама које треба 
усвојити као минималне, вођена је расправа у Друштву 
инжењера и техничара Србије, а закључци су приложе-
ни уз конкурсни програм који је одређивао максималне 
површине за поједине станове. На основу конкурсних 
захтева пројектантског задатка, у листу 20. октобар 
развила се жучна расправа о конкурсу, било је много 
новинских чланака и добрих предлога о величини ста-
нова, систему изградње и др. У чланку објављеном 24. 
јануара 1950. године аутор је скицирао једну варијанту 
решења. Желео је да прикаже само једну од могућности 
решавања станова на прописаној минималној квадрату-
ри и дао је о томе добар приказ. Касније се испоставило 
да је велики број пристиглих решења био под утицајем 
ове скице. На конкурс је пристигао 81 рад. С обзи-
ром на то да је рок за предају пројеката био само ме-
сец дана, то се одразило на квалитет, те је према Мати 

Бајлону велики број радова био неразрађен. При вало-
ризацији пројеката жири је заузео ставове о којима је 
писао Мате Бајлон у тексту Конкурс за израду идејних 
скица типских стамбених зграда у Београду, у часопи-
су Архитектура, фебруара 1950. године. Ти принципи 
били су у целости одраз и обележје модерне архитекту-
ре, ако изузмемо став о непожељности дуплекса, иако је 
Ле Корбизјеов Unite d’ Habitation подигнут у неколико 
градова сачињен од јединица које су управо дуплекси. 
Пристигли радови могли су се сврстати у неколико ка-
рактеристичних група по приступу проблему и начину 
његовог разрешавања, а критеријуми оцењивачког суда 
били су у складу са што већом економичношћу решења. 
Оцењивачки суд доделио је прву награду раду инжењера 
Ивана Витића, Бориса Катунарића и Наде Витић, чла-
нова пројектантског завода Хрватске. Велике површине 
фасаде на њиховом пројекту продукт су савремене ар-
хитектуре тога времена, његов лајтмотив своје теорет-
ско оправдање добија у Ле Корбизјеовом систему „до-
мино“, а практично обликовање виђено је у павиљону 
из Барселоне Миса ван дер Роа, 1929. године. Витићева 
архитектура је у основи чисти потез тврдог материја-
ла.22 Аутори другонаграђеног рада били су архитекти 
Казимир Остроговић и Божица Остроговић, такође из 
Загреба. Остроговић је сматрао да је станове треба-
ло градити напредно, савремено и организовано. Под 
тим је подразумевао да се станови граде са уграђеним 

Сл. 3. Конкурс за 
типизирану кућу у 
Београду 1947. године:
Пројекат стамбене 
јединице – двособан 
стан
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плакарима и префабрикованим купатилима. Сматрао је 
да ће се тиме постићи ефикасност и економичност про-
стора. Оваквим залагањима архитекта Казимир Остро-
говић директно је прихватио и подржао ставове члано-
ва CIAM-а који су се на својим конгресима залагали за 
наведене приступе у пројектовању и реализацији стам-
бене архитектуре. У пројектовању стамбених блокова 
коришћена је веома поједностављена урбана матрица. 
Стамбена архитектура тога доба верно је интерпрети-
рала идеологију социјалистичког естетизма23, а било је 
и много паралела са закључцима CIAM-овог конгреса у 
Франкфурту, када је главна тема био стан за минимум 
егзистенције, јер је између два светска рата у Немачкој 
постојала велика потреба за стамбеним простором. У 
нашој земљи, међутим, крај рата донео је идеју о новом 
односу према животу, тј. породичном живљењу. Овај 
однос манифестовао се у архитектури и организацији 
станова. Њихови пројектанти су ту видели начин да 
изразе дух новог друштва и нов начин живота. Таква 
наглашена потреба за изналажењем нових облика завр-
шавала се на минималним варијацијама основа станова 
у оквиру већ утврђених стандарда и модела, као и ра-
ционалним конструктивним склоповима. У исто време, 
ван граница наше земље, према писању Саре Чашек24, 
владала је забринутост због својеврсне ерозије друшт-
веног живота, па архитектонски дискурс открива бригу 
о обнављању заједнице у целини. Паралелно са експан-
зијом друштвене хијерархије, дешава се експанзија ма-
совне културе. У међувремену, паралелно се развијају 
два естетичка идеала: нов хуманизам кроз веру у снагу 
примарних геометријских облика и регионализам кроз 
заинтересованост на свођење размера зграде у односу 
на људску фигуру. Нов регионализам налази своје до-
дирне тачке са идејама урбане реидентификације, које 
су на конгресу CIAM-а у Екс ан Провансу 1953. године 
заступали брачни пар Алисон и Питер Смитсон. 

Даљи развој идеја у периоду шездесетих и седам-
десетих година обележен је великим бројем конкурса 
за централну зону Новог Београда, као и изградњом 
новобеоградских великих стамбених комплекса. Ново-
успостављену урбану матрицу испуњавала је архитек-
тура такође рађена по начелима и принципима Атин-
ске повеље. Када је шездесетих година Нови Београд 
великим делом био изграђен, победе на конкурсима и 
реализације освајала је архитектура интернационалног 
стила. Може се рећи да су за њу били карактеристич-
ни аконтекстуалност, унификација, глобализација, ги-
гантизам форме, репетитивност и велике серије, али 
је поред свега тежиште пројектантске бриге увек било 
фокусирано на питање квалитетне функционалне ор-
ганизације стамбеног простора. Решење организације 
стана, којим се потврђују и еволуирају искуства из 

прошлости, квалитет дугује још једном чиниоцу који 
има регионални карактер. Типологији вишепородичног 
становања познат је модел двотракта. Београдска среди-
на, према истраживањима проф. арх. Дарка Марушића, 
била је тада једина у Европи где се овај тип у великој 
мери примењивао. Његова примена забележена је још 
само у Берлину, на радничким касарнама и то почетком 
20. века.25 Када се о томе говори, мисли се на резултате 
конкурса за архитектонско решење стамбеног насеља у 
Блоку 29 на Новом Београду, 1967, затим општи југо-
словенски конкурс за архитектонско решење стамбеног 
насеља у Блоку 22, 1968, и у блоковима 61 и 62 током 
1971. године.

Архитектонски конкурс за решење стамбеног на-
сеља у Блоку 29 на Новом Београду одржан је 1967. го-
дине.26 Предмет конкурса био је део Блока 29 на Новом 
Београду, који је урбанистичким решењем био пред-
виђен за изградњу једне месне заједнице са укупно се-
дам стамбених објеката за око 4 000 становника. Прво-
награђени стамбени објекти пројектовани су према ур-
банистичким условима, с незнатним изменама у погле-
ду дужине појединих грађевина.27 Зграде су висине П+6 
с поткровљем, а према захтеву инвеститора, примењен 
је монтажни скелетни систем. Годину дана након тога, 
одржан је општи југословенски конкурс за архитектон-
ско решење стамбеног насеља у блоковима 22 и 23 на 
Новом Београду (1968. године).28 Прву награду добили 
су архитекти Божидар Јанковић, Бранислав Караџић и 
Александар Стјепановић.29 Стамбени објекти у њихо-
вом решењу међусобно се разликују у погледу волуме-
на и могу се поделити на оне који су у основи приближ-
но квадратног облика и оне састављене од подужних 
тракастих елемената. Предложеним архитектонским 
решењем била је антиципирана примарна пластика 
насеља, која је пружала могућности богатијег архитек-
тонског израза. После периода својеврсног уздржавања 
од сувишних детаља у архитектонској обради, што је 
одраз настојања да се добије што прочишћенија, јед-
ноставнија, апстрактна геометријска форма, почетком 
седамдесетих у свету се јављају тенденције ка богатијој 
употреби пластичних елемената, истицању детаља, на-
глашавању форме итд. У складу с таквим трендовима, 
у Блоку 23 јасно се уочава рашчлањивање волумена и 
истицање пластике. Овакав поступак води ка структу-
рализму, у микро и макро смислу, што уз увођење боје 
тежи експресивном архитектонском изразу. Структуре, 
везнице, разрађени детаљи, све од натур бетона, постају 
естетски елемент који наглашеном пластиком додатно 
доприноси игри и динамици фасада стамбених зграда. 
Све конкурсне радове карактерише тежња ка флекси-
билности у организацији стамбених јединица, затим, 
економичност у коришћењу простора и материјала и 
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склоност ка тада све чешћој примени монтажних и пре-
фабрикованих елемената конструкције. То је био општи 
тренд у стамбеној изградњи условљен економском си-
туацијом и захтевима у друштву. Интерни београдски 
конкурс за архитектонско решење стамбених блокова 
61 и 62 на Новом Београду одржан је 1971. године.30 
Аутори најбољег конкурсног решења били су Миле-
нија и Дарко Марушић. Таква интеракција савремених 
тема – принципи архитектуре усвојени на конгресима 
CIAM-а, затим политичке и социјалне турбуленције у 
друштву, препознавање сличности са елементима новог 
хуманизма и регионализма – све се то одсликавало у 
архитектонским конкурсима за стамбене зграде на Но-
вом Београду и представља кулминацију развоја идеја и 

пројектовања током педесетих и шездесетих година 20. 
века. Стамбена политика земље покушала је да ство-
ри утисак идеалног односа појединца и заједнице, тако 
што је он укључиван у колектив, а колективизам је пос-
тојао свуда и у сваком облику. То се може препознати 
и у архитектури стамбених зграда. Допринос личности 
аутора може се сагледати тек касније, током седамде-
сетих година, када на конкурсима доминирају архитек-
ти који нису били чланови CIAM-а и када су захтеви за 
економичношћу простора и извођења били мање изра-
жени у конкурсним захтевима. Тада се почиње све лак-
ше сагледавати концептуална флексибилност. У пројек-
тима основа станова Дарка Марушића инсистира се на 
могућности уклањања преградних зидова и другачије 

Сл. 4. Конкурс за 
решење стамбених 
блокова 61 и 62 на 
Новом Београду
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организације станова, према потреби домаћинства и 
броју чланова породице. Могло би се закључити да се 
полако напушта идеја да сви станови буду конципирани 
на исти начин, али је још увек доминантна намера да 
се што већем броју породица обезбеди стамбени про-
стор. Еволуција интерпретација конкурсних решења 
потврђује да су конкурси били веома корисни, јер су 
идејна решења добијена на њима послужила као по-
лазни елемент за обимну стамбену изградњу на Новом 
Београду.

Конкурси за јавне зграде намењене 
администрацији, пословању и управљању
Ново политичко уређење земље и нова структу-

ра власти другачије су функционисали и самим тим 
су имали другачије потребе за објектима у које би се 
сместили органи државне управе. Оваква тема отвара 
простор за анализу релација између идеологије и ар-
хитектуре и тежње ка монументалности. Познато је да 
су у историји архитектуре облици јавних грађевина од-
сликавали друштвено и политичко уређење земље. Ар-
хитектонски конкурси за зграду Председништва владе 
ФНРЈ и зграду ЦК КПЈ расписани су исте године, 1947, 
а заједничко за ове објекте било је њихово лоцирање, 
предвиђено на територији модернистички планира-
ног Новог Београда. Ни за један објекат чија је намена 
била администрација или управа конкурсом није била 
захтевана или наговештена монументалност идејног 
решења. Програмима конкурса били су прописани сад-
ржај и оквирна квадратура, па се може претпоставити 
да су архитекти, попут неког архетипа, пројектантски 
задатак решавали с намером да постигну монументал-
ност, јер су их архитектонско образовање и искуство, 
као и лични доживљај теме, на то наводили. 

Конкурс за нову зграду Централног комитета Ко-
мунистичке партије Југославије, одржан у мају 1947. 
године, предвиђао је да се нова зграда ЦК КПЈ смести 
на ушћу двеју река, у појасу зелене зоне парка, где је 
према плановима замишљена и реализација вештачког 
језера, тако што би се Велико ратно острво са две стра-
не повезало насипима са обалом Земуна код Гардоша и 
обалом Новог Београда на месту Парка пријатељства. 
На конкурс је пристигао релативно велики број про-
јеката, међутим, жири је одлучио да ниједан од при-
стиглих радова не награди првом наградом.31 Већина 
архитеката на овом конкурсу (Никола Добровић, Урош 
Мартинковић, Јованка Јефтановић, Оливер Минић, 
Станко Мандић, Бајо Мирковић, Невен Шегвић, Галић 
Драго, Бранко Бон, вајар Антун Аугустинчић и сликар 
Фрањо Шимуновић, Антон Урлих, Д. Перак, Владимир 
Поточњак, Златко Нојман и Васиљевић) награђена је и 
на конкурсу за зграду Председништва владе. Сам ка-
рактер задате локације указивао је на известан однос 
административног објекта, тј. зграде са окружењем, ве-
ликом зеленом површином, парком погодним за рекре-
ацију. Атинска повеља међу многобројним закључцима 
уклључивала је и став да стамбена зона буде у блиској 
вези са зеленилом. На Новом Београду то није редак 
случај. Такође, проширен је принцип да је индустрија 
одвојена од града зеленим појасом. Зграда ЦК КПЈ и 
зграда Председништва владе лоциране су уз фреквент-
не саобраћајнице на Новом Београду, и дат им је вели-
ки значај. Остале зграде административног карактера 

Сл. 5. Конкурс за зграду Централног комитета 
КПЈ 1947. године: Пројекат архитекте Едварда 
Равникара, прочеље зграде ЦК КПЈ

Сл. 6. Конкурс за зграду Централног комитета КПЈ 
1947. године: Друга варијанта решења, пројекат 
архитекте Едварда Равникара
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углавном су смештене у старом језгру града. Оваквим 
планирањем дате су нове идеје распореда функција у 
граду.

Пројекти професора Едварда Равникара из Љубља-
не представљају два начина приступа обликовном про-
блему. Први пројекат је савремена зграда, правилних 
геометријских форми, а друга варијанта представља 
двоспратну зграду издужене преломљене форме, над 
којом у средини доминира висока кула, чија је фасада 
материјализована у камену. Архитекта Едвард Равни-
кар је у време после Другог светског рата предавао на 
архитектонском одсеку Универзитета у Љубљани, као 
и Јосип Плечник, Едвард Михвец, Марјан Мушић итд. 
Имајући у виду два различита решења, пројекте пуб-
ликоване у зборнику факултета32, стиче се утисак да 
су ови архитекти свој рад заснивали на споју утицаја 
академизма, модерне архитектуре, јединственог стила 
Јосипа Плечника, врло утицајног на факултету, и захте-
ва друштва за све већом и бржом изградњом, па самим 
тим и економичношћу у пројектовању. Значајан до-
принос сагледавању архитектонских конкурса, а тиме 
и архитектуре модернизма уопште, дала је др Љиљана 
Благојевић у делу Нови Београд: оспорени модернизам, 
критички сагледавши расписе – задатке, програме и ка-
рактер конкурса, а не само пристиглих решења, чиме је 
у периодици и историографији направила својеврстан 
помак. Благојевићева указује на несклад између „де-
цидираног захтева за јаким симболичким карактером 
објекта који одговара његовом идеолошком садржају, и 
недовољно дефинисаног програмског основа пројекта“. 

У вези с конкурсом за зграду ЦК КПЈ, ауторка сматра 
да је управо он „најбоље показао све дилеме и неста-
билност архитектонског дискурса из овог периода“. 

На крају, ниједан од награђених и откупљених про-
јеката није изведен, мада је конкурс расписан с намером 
проналажења најпогоднијег пројекта који би послужио 
као база за идејно решење.

У поменутој монографији Нови Београд: оспорени 
модернизам за конкурс изградње зграде ЦК КПЈ закљу-
чује се да „у већини радова архитекти нису прихватили 
курс социјалистичког реализма, а решења показана на 
овом конкурсу говоре о нестабилности идеје савремене 
социјалистичке архитектуре“33. Разлога и фактора који 
су утицали на слику какву данас имамо о архитектури 
разматраног периода свакако је много, зато је уместо 
епитета нестабилно примереније користити одређене 
идеје у архитектури које су теоријски прихватљиве, тј. 
оценити их као субјективне интерпретације идеја.

На конкурсу за зграду Председништва владе, јас-
није него на конкурсу за зграду Централног комитета, 
могла су се уочити тадашња схватања архитеката о 
архитектури у контексту времена и доминантне идео-
логије. Зграда Централног комитета представљала је 
изванредан проблем, а зграда Председништва владе је 
била, према мишљењу Милорада Мацуре, чиста, ег-
зактна архитектура. У њој је требало да буду уравно-
тежена сва својства којима се одликују сви квалитетни 
архитектонски објекти. По структури, она је замишље-
на као функционална, по конструкцији рационална, а 
са гледишта пластике и обраде, морала је да изазове у 

Сл. 7. Конкурс за 
зграду Централног 
комитета КПЈ 
1947. године: Друга 
варијанта, архитекта 
Едвард Равникар, 
карактеристичне 
основе приземља и 
типски спрат
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посматрачу оне утиске које он код зграде таквих ди-
мензија и такве намене очекује. Учесници на конкурсу 
приложили су велики број предлога,34 који приказују 
велике разлике у схватањима архитектуре и проблема и 
појма контекста, као и архитектонско-естетских моме-
ната. Комисија је констатовала како из низа различитих 
гледања, начина решавања датих проблема, две основ-
не концепције могу да се подвуку као главне. По једној, 
пројектанти су третирали рашчлањену зграду, низ неза-
висних целина, и обрађивали су само њене битне делове 
(свечани део, радни део, део руководилаца, библиотеку 
итд.). Тиме су долазили до више засебних архитектонс-
ких делова, који у међусобном функционалном односу 
представљају целину а својим спољним дејством склоп 
међусобно повезаних архитектонских јединица, и на 
тај начин до тзв. разуђеног решења објекта. По другој 
концепцији, пројектанти полазе од концентрисаног ре-
шења, често подређујући унутрашње уређење унапред 

замишљеном спољњем облику.35 „Они су делом одраз 
тражења новог под новим условима.“36

Иначе, с обзиром на то да предлози не носе обе-
лежје јединственог, одређеног гледања на тенденције, 
временски контекст и естетске моменте, комисија се 
није a priori определила ни за једну концепцију и ни 
за један правац, већ је предложила за награде и откупе 
оне радове који су често израз различитих гледања на 
архитектуру, али који су у највишој мери успели да за-
довоље тражене услове.37

Архитектонски конкурс за зграду Народне банке 
Југославије на Новом Београду расписан је у приближ-
но истом периоду када и за велику југословенску опе-
ру, током 1948. године.38 На конкурс је пристигло неко-
лико изузетно интересантних, и за то време модерних 
и савремених, решења административно-пословног 
објекта, какви су ницали у свету. Наиме, сви учесници 
(архитекти Вуко Бомбардели, Вера Ћирковић, Влади-
мир Хрушка, Иво Куртовић, Баја Мирковић, Димитрије 
Пујић, Јован Ранковић и Јован Тадић, затим архитекти 
из Пројектантског завода Србије Бранислав Маринко-
вић, Александар Секулић), задовољили су услове рас-
писа конкурса и остварили тражени програм. У погледу 
димензионирања појединих елемената појавиле су се 
између извесних пројеката знатне разлике, које се очиг-
ледно одражавају у кубатури зграде. Жири је сматрао 
да у погледу димензија треба избећи крајности, свести 
елементе на теоретски минимум и непотребно прете-
ривање у пропорцијама које није доприносило квали-
тету објекта. У функционалном погледу, ниједна идејна 
скица није у потпуности дала задовољавајуће решење, 
да би без измене могла да послужи као основа за раз-
раду пројекта. Најближи постављеним захтевима био 
је Пројектантски савезни завод. С обзиром на искуства 
која су постигнута на оваквом конкурсу, пројектанти, 
уопште, нису обратили пажњу на могућности целис-
ходне и складне обраде простора, а нарочито свечаног 
улазног дела гувернерства и више сале. Из свега наве-
деног, у тексту Извадак из записника жирија за идејни 
пројект Народне банке у Новом Београду, објављеном 
у часопису Архитектура маја 1948. године, произилази 
да конкурс није дао резултате какви су се очекивали. 
Ниједан рад није могао бити усвојен као подлога за из-
раду пројектног елабората. Конкурсна решења за згра-
ду Народне банке се, поред монументалности, одликују 
симетричношћу. У пројектима основа доминира осно-
симетрична организација простора, док су, генерално, 
у организацији маса архитекти имали идеју о волумет-
ричности, карактеристичној за интернационални стил. 

Дирекција за изградњу Новог Београда и Друштво 
архитеката и техничара архитектонске струке Београда 
расписало је Општи југословенски анонимни конкурс 
током 1970. године.39 Конкурсни задатак је обухватао 

Сл. 8. Архитекта М. Јанковић, макета зграде ЦК 
КПЈ. Пројекат М. Јанковића није био међу награђеним 
радовима, али је ипак он изведен
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израду типског идејног архитектонског решења, у две 
основне варијанте, за осам јавних објеката – кула у 
централној зони Новог Београда. Локација је подразу-
мевала попуњавање простора од Палате СИВ-а до Же-
лезничке станице на Новом Београду, која је и планира-
на као административни центар града, и центар Новог 
Београда. Замишљено је да у изградњи центра Новог 
Београда у тој зони буду заступљени претежно јавни 

објекти, административног и културног или образовног 
карактера. У поређењу с концепцијски слично плани-
раним центрима модернистички пројектованих градо-
ва Чандигара и Бразилије, центар Новог Београда је по 
површини требало да буде већи од центра у Чандигару, 
и мањих димензија него центар Бразилије. Уопштено, 
већина конкурсних радова поднета је на концептуалном 
или идејном нивоу, те ниједан није могао бити узет као 

Сл. 9. Конкурс за зграду 
Председништва владе 
ФНРЈ у Београду 1947. 
године: Друга награда

Сл. 10. Конкурс за 
зграду Председништва 
владе ФНРЈ у Београду 
1947. године: Трећа 
награда
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основа за идејни пројекат, а с временом је урбанистич-
ки план по коме се на овом потезу планира изградња 
центра Новог Београда напуштен. 

Конкурси за зграде централних делатности 
– музеји, објекти спектакла, објекти за 
образовање и хотели
Неопходно је да стамбена насеља, сходно њиховој 

величини и броју становника, прате објекти централних 
делатности, поред грађевина урбане супраструктуре у 
које спадају школски објекти, здравствене установе, 
поште и сл. Поред тога, Нови Београд, замишљен као 
нов центар државе, планиран је да садржи и одређене 
објекте културе који би били од регионалног или наци-
оналног значаја за целу земљу. Тако су, између осталог, 
почевши од 1947. расписивани конкурси за репрезен-
тативни хотел, музеје различитих карактера, Оперу, 
зграде факултета, зграду националне телевизије итд. 
Већ је поменуто да је расписивањем конкурса за из-
раду идејних скица зграде ЦК КПЈ, Председништва 
владе тадашње ФНРЈ и репрезентативног хотела на ле-
вој обали Саве обележен почетак нове епохе у нашој 
архитектури – епохе великих стремљења, могућности 
и подухвата који доводе до изражаја стручно знање ар-
хитеката. Кроз захтеве који су се пред архитекте пос-
тављали, кроз удубљивања у проблеме социјалне при-
роде тога времена, залагању у раду на изградњи нових 
услова за живот човека новог друштвеног уређења, 
истовремено се пружала могућност нашим архитек-
тима за даље усавршавање и развијање њихових спо-
собности. Задатак једног од конкурса био је добијање 

идејне скице за зграду репрезентативног хотела. У но-
вом делу Београда, за који је предвиђано да постане 
административно-управни центар земље, предвиђала 
се изградња великог савременог хотела са 250–300 
кревета и просторијама за свечане банкете. Задатак за 
пројектанте био је доста сложен. У условима конкур-
са није било дефинитивно ситуирање објекта, што је 
пружало архитектима могућност да према своме на-
хођењу хотел предвиде било у граду, или на обалама 
река! Конкурсна комисија је, не односећи се круто пре-
ма условима конкурса и испитујући услове евентуалне 
исправке недостатака у пројекту, тежила да се добије 
заиста репрезентативан објекат, чијој би се изградњи 
могло приступити без велике прераде пројекта. Кон-
курс је био расписан међу државним пројектантским 
организацијама, па стога број приспелих радова није 
био велик.40 Овим су хтели подстакнути пројектантске 
заводе да активно учествују на конкурсима кроз нову 
форму колективног рада.

Полазећи од тог становишта, жири је прву награ-
ду доделио пројекту чији су аутори били проф. арх. 
Едвард Равникар и тада још увек студент архитектуре 
Бранко Коцмут, из Љубљане. Њихово решење јасно је 
диференцирало и груписало просторије, водећи рачуна 
о различитим функцијама које обухвата овакав објекат. 
Друго место заузео је рад архитеката Младена Каузла-
рића, Јарослава Хорвата и Казимира Остроговића. Мог-
ло би се рећи да су самој природи задатка били ближи 
пројектантски приступ и идеја Едварда Равникара него 
ставови Остроговића и његових сарадника о индуст-
ријализованим начинима градње.

Сл. 11. Конкурс за 
идејни пројекат 
Народне банке на 
Новом Београду:
Друга награда, 
основе приземља и 
сутерена 
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За разлику од хотела, изградња музејских зграда у 
време после Другог светског рата за инвеститора (ЈНА), 
жири, пројектанте и нашу земљу била је нова пракса. 

Као локација за смештање музејских зграда 
одабрана је зона на ушћу двеју река, где би били ре-
ализовани музеји различитог садржаја, који би поред 
намене чувања вредности имали и својеврсну едука-
тивну функцију. То се може закључити на основу тога 
што су програмима за музејске зграде, поред просто-
рија за излагање, депоновање и чување, биле пред-
виђене и просторије за предавања и читаонице. При-
ступање конкурсним радовима увек је пуно узбуђења, 
нарочито ако се ради о изузетним, интересантнијим 
проблемима, у које се уврштава и проблем модерних 
галерија, често повезан са суштином модерне ликов-
не уметности. За успех конкурса меродавно је да има 
велики број добрих, коректних решења, као и да се на 

разноврстан начин, с разних аспеката, проблем реша-
ва и осветљава, да се из покушаја и истраживања кон-
курената оцени који метод даје највише могућности 
и обећава добру реализацију замисли. Инвеститор за 
пројекат музеја била је држава, а клијенти војни врх, 
односно, у другом случају, Музеј савремене уметнос-
ти. Оснивач и први директор Музеја савремене умет-
ности био је наш еминентни историчар и теоретичар 
уметности Миодраг Б. Протић, који је несумњиво умео 
да процени тенденције и кретања у уметности педесе-
тих година, о чему сведоче његова бројна писана дела. 
Сходно томе, захваљујући свом угледу, Протић је омо-
гућио издвајање средстава и иницирао расписивање 
конкурса за изградњу Музеја савремене уметности на 
Новом Београду и, вероватно, и сâм имао идеју да тај 
објекат буде реализован као модерна зграда, у духу ло-
кације и урбанистичке концепције Новог Београда. У 

Сл. 12. Конкурс 
за зграду велике 
југословенске опере 
у Београду 1948. 
године: Прва награда, 
аксонометрија зграде 
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развоју естетике музејских зграда посебно место за-
узимају пројекти рађени као конкурсни задаци на ар-
хитектонским конкурсима за Војни музеј, Музеј рево-
луције и Музеј савремене уметности на Ушћу. Анализа 
конкурсних радова показала је да је веома велики број 
радова, међу њима оних који су били награђени, кон-
ципиран са становишта модерне архитектуре, с јасно 
дефинисаним волуменима и различито обрађеним ку-
бусима, који се међусобно сучељавају и праве простор-
ну композицију. То се нарочито односи на пројекте за 
Музеј револуције Вјенцеслава Рихтера и Боже Антуно-
вића, затим на пројекат Светислава Личине и његових 
сарадника, и на пројекат Музеја савремене уметности 
Иванке Распоповић и Ивана Антића.

Одабрано земљиште за Војни музеј на левој оба-
ли Саве, омеђено реком, двема будућим (сада већ дав-
но реализованим) мостовским рампама и једном благо 
закривљеном авенијом на Новом Београду, није пред-
стављало проблем учесницима конкурса. На терену 
је предвиђена и реализација парка. У исто време, у 
штампи и специјализованим часописима за архитек-
туру јавили су се аутори који су сматрали да су идеје 
централизације студентских и филмских градова про-
блематичне, док су предлози о централизацији музеја, 
какве су поднели неки стручњаци за Нови Београд, за 
њих напросто били лоши и неприхватљиви. То је био 
први конкурс који је расписом увео услов о подели чи-
таве предвиђене новчане своте за награде ако стигне 
двоструко већи број пројеката од предвиђених награда, 
и то је спроведено у дело.41 Жири је сматрао да конкурс, 
с обзиром на потпуно нову и специфичну проблемати-
ку војног музеја као нејасног и непрецизног програма, 
није могао дати задовољавајући резултат, те је предло-
жио да инвеститор распише ужи конкурс, на који би се 
позвали награђени пројектанти и они које би предло-
жио Савезни или Републички ДИТ (Друштво инжењера 
и техничара). 

Жири је, поред општег прегледа сваког појединач-
ног рада, прегледао радове и по појединачним ставкама: 
ситуација објекта, прилаз, приступ и улаз, циркулација 
и комуникације, осветљење, смештај и однос појединих 
група просторија, нарочито депоа, с њима у вези радио-
станица и складишта, простора административно-науч-
ног дела итд., затим, дворане за предавања, дворане за 
повремене изложбе и архитектонско обликовање. Си-
туација је углавном задовољавала у већини пројеката. 
Кристалисало се мишљење да је решење које омогућује 
континуирани преглед и приступ појединим дворанама 
најбоље, јер задовољава све услове. Такво решење до-
нела су само два првопласирана пројекта: рад Иве Кур-
товића, Копше и Стефановића и рад Хаберлеа и Фелда. 
Када се радови проучавају са аспекта осветљења, већи-
на аутора је претпоставила надсветло бочној расвети. 
Код многих пројеката су се осветљавале и просторије 
којима то није било потребно (депои и библиотека), па 
и оне код којих је бочна расвета нужна, а то су салони 
и бифеи. Када је реч о смештају и односу просторија, 
нарочито односу депоа са изложбом, ту су, наводно, 
направљене највеће грешке. Осим у првопласираном 
и трећепласираном раду, у свим осталим направљене 
су извесне грешке. Са аспекта архитектонског облико-
вања, из приложених илустрација може се закључити 
како је инж. арх. Хаберле дао једну од својих најбољих 
архитектонских композиција у дотадашњем професио-
налном раду.42 Првопласирани пројекат (арх. Куртовић, 
Стефановић, Копша), уз снажну примену елемената 
модерне архитектуре, префињеним детаљима, у својој 

Сл. 13. Конкурс за зграду велике југословенске опере у 
Београду 1948. године:
Прва награда, макета зграде велике југословенске 
опере, архитекта Казимир Остроговић

Сл. 14. Конкурс за зграду велике југословенске опере у 
Београду 1948. године:
Друга награда, макета зграде 
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целини и спољашњем изгледу не даје објекту вредност 
и квалитет који је постигнут у основама и унутрашњем 
обликовању простора. Сам објекат ничим није изра-
жавао своју намену, а по композицији је одавао утисак 
мањег објекта, пре стамбеног него музеја. Иначе, иако 
пројекат Војног музеја на Новом Београду никада није 
изведен, сам конкурс, с многим корисним сугестија-
ма, дао је позитивне резултате за решавање музејских 
зграда као важног задатка, који ће наредних година 
пред архитекте и музејске стручњаке све чешће бити 
постављан. Оквирно, конкурс је одржан десетак година 
откако је Ле Корбизје дао предлог решења тј. скицу за 
Музеј неограниченог раста у Чандигару, 1938. године, 
а пет година након што је Френк Лојд Рајт правио своје 
скице за Гугенхајмов музеј у Њујорку, 1945. године, а 
који је завршен 1959. године. Међутим, стиче се општи 
утисак да су аутори конкурсних пројеката били мање 
инвентивни када су посреди обликовање и ликовност. 
Ни у једном раду нема иновација у форми, преовлада-
вају правоугаони облици и уобичајене шеме кретања, 
недовољно разрађене и промишљене. Рекло би се да је 
фактор функције стављен испред архитектонског обли-
ковања, а да њиховом садејству није посвећена довољ-
на пажња.

На конкурс за Музеј савремених уметности при-
стигао је велики број радова. Комисију за оцену кон-
курсних радова сачињавали су угледни јавни и култур-
ни радници, као и управник Музеја савремене уметнос-
ти Миодраг Б. Протић.43 Музеј савремене уметности у 
нашој земљи једна је од првих институција те врсте у 
свету. Жири је за отприлике трећину констатовао да су 
„неозбиљни“, у смислу да су предата решења била на 
нивоу концептуалне идејне скице. Највећи број радова 

представља солидне студије које се не удаљују мно-
го од познатих, донекле и опробаних варијанти, нпр. 
често употребљавано и злоупотребљавано решење са 
унутрашњим двориштем – атријумом и решења излож-
беног простора у виду хале, што више одговара сајам-
ском типу изложбе итд. У погледу система осветљења 
примењивано је и зенитално и латерално, при чему се 
није давала предност ни једном ни другом, иако имају 
својих предности и недостатака. Мањи број радова дат 
је на мање конвенционалан, али, према мишљењу жи-
рија, и на мање успешан начин. Прва награда додељена 
је раду чији су аутори архитекти Иван Антић и Иванка 
Распоповић, а друга награда додељена је ауторима Рис-
ти Шекеринском и студенту Петру Павлићу. Рад који 
је освојио прву награду дао је много више од доброг и 
коректног функционалног решења, од исправне приме-
не система осветљења и доброг и прегледног вођења 
кретања посетилаца. Тај пројекат пружио је једну све-
жу, оригиналну, изнијансирану просторну концепцију 
унутрашњости, тако да посетилац има осећај да про-
стор „тече“. Аутори су пројекат посматрали као одређе-
ну идејну концепцију која тек у даљој студији и разра-
ди треба да разреши и развије замисао у пуној мери, 
изградњом друге зграде музеја савремене уметности, 
као пандан првој. Алексеј Бркић у делу Знакови у ка-
мену о овој згради каже: „...Пут ка разјашњењу који су 
ови аутори изабрали био је другачије усмерен од задате 
програмске позиције, негде између брашованске суп-
раструктурне и злоковићевске инфраструктурне ана-
лизе, скретањем са доктринарних академских а једнако 
тако и функционалистичких тоталитета“.44 Када говори 
о својим импресијама о згради музеја, Бркић истиче 
квалитет прожетих волумена и простора, који је, за-
хваљујући преплету нивоа и полунивоа, много добио 
на квалитету, а тада је код нас представљао јединствени 
изведени музејски објекат у модернистичком духу. 

Сл. 16. Конкурс за зграду Музеја савремене уметности 
на Ушћу 1960. године:
Прва награда, фотографија изведеног објекта Музеја 
савремене уметности 

Сл. 15. Конкурс за зграду Војног музеја на Новом 
Београду 1950. године: 
Прва награда, Рад под шифром „13131“, макета 
музеја 
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Обликовање ове зграде и њена структура маса ос-
тављају несумњиво најупечатљивији утисак. Кубичне 
масе које на великом броју здања делују незграпно и од-
бојно, овде делују крајње допадљиво и одлично уком-
поновано. Може се рећи да се овим пројектом наша 
архитектура приближава архитектонским иновацијама 
музеја у свету, а такав утисак није могао да се стекне 
анализирањем конкурсних пројеката за Војни музеј на 
Новом Београду. С друге стране, промишљеном компо-
зицијом кубичних маса стиче се утисак да је ова зграда 
знатно иновативнија и да представља синтезу дотада-
шњег развоја стила модерне на Новом Београду и у ста-
ром делу града.

Конкурс за Музеј револуције на Новом Београду 
расписан је током 1961. године,45 а музеј је замишљен 
тако да прикаже развојни пут борбе народа Југославије 
за свестрани напредак, од првих социјалистичких појава 
на нашем тлу, тј. од седамдесетих година деветнаестог, 
па све до шездесетих година двадесетог века. Задатак је 
садржао већи број компонената које одређују делатност 
Музеја; поред васпитно-педагошке функције, он ће бити 
и научна установа, као и архив материјала и докумената 
друштвеног развоја и догађаја из овог периода. Пошто 
су се у наведеним временским оквирима догодиле нај-
дубље промене у историји свих југословенских народа, 
како се то говорило, предвиђено је да Музеј представља 
и својеврстан споменик победе народа Југославије у 
борби за национално ослобођење и остварење соција-
листичког друштва, те да има и одређену скулптурал-
ну форму. Сагласно значају и материји коју је требало 
да садржи, предвиђено је и место изузетно високог 

ранга за локацију зграде Музеја револуције. Грађевина 
би представљала централни мотив урбанистичког ан-
самбла између реке Саве и планираног језера на месту 
садашњег Парка пријатељства. У том ансамблу би се, 
поред зграде ЦК КПЈ, сместило неколико објеката важ-
них културних установа: Модерна галерија, Уметничка 
академија, Етнографски музеј, Природњачки музеј и 
изложбени павиљон, као и велике зелене површине с 
Парком уметности. Тако би се са Калемегдана пружа-
ле изванредне визуре на читав комплекс, где би Музеј 
револуције био у првом плану и у интимној вези с во-
деним површинама реке Саве и будућег језера. Из из-
нетих елемената се може закључити да је задатак који 
је стајао пред учесницима конкурса био веома тежак. 
Он је, поред доброг функционалног решења са одгова-
рајућим спољним третманом, захтевао и да здање буде 
изузетних пластичних квалитета. Интересовање архи-
теката за учешће на овом конкурсу било је велико. Оп-
шти просек конкурса показао је да се могу диференци-
рати углавном два начина на који су аутори прилазили 
решавању постављеног задатка. Једна група архитеката 
третирала је објекат претежно с функционалне стра-
не, не тражећи посебан архитектонски израз, тако да 
је у оквиру стандардне павиљонске архитектуре било 
концепција са прочишћеним унутрашњим решењима. 
Пошто се у овом случају тражио објекат посебних плас-
тичних квалитета, било је мало услова за добар пласман 
неког рада из ове групе. Друга група аутора ставила је 
тежиште на тражење пластичних, обликовних вреднос-
ти, тако да је у извесним радовима било и занемари-
вања или чак и свесног одступања од основних елеме-
ната захтеваних грађевинским програмом. Ниједан од 

Сл. 17. Конкурс за зграду Музеја савремене уметности 
на Ушћу 1960. године:
Прва награда, основа зграде музеја 

Сл. 18. Макета локације на Ушћу, где је замишљено да 
буду концентрисани музеји различитог типа
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пристиглих радова није дао синтезу ликовних и функ-
ционалних вредности у довољној мери да би могао без 
дораде бити прихваћен за потребе израде главног про-
јекта. Међутим, два рада су се знатно издвајала својим 
квалитетима од осталих, тако да су њима додељене две 
равноправне друге награде радовима аутора архитекте 
Вјенцеслава Рихтера и сарадника Боже Антуновића из 
Загреба и пројекту чији су аутори инж. арх. Војтјех Де-
лфин и инж. арх. Гроздан Кнежевић такође из Загреба. 
Две равноправне треће награде додељене су радовима 
аутора инж. арх. Милана Чанковића, инж. арх. Љубе Пе-
рића и инж. арх. Емила Сершића, из Загреба, и раду ар-
хитеката Светислава Личине, Љиљане Јовановић и са-
радника Добре Миљевића, из Београда. Награђени рад 
Вјенцеслава Рихтера карактеристичан је по томе што се 
на мирној и компактно решеној форми квадратне осно-
ве уздиже динамични облик крова, логичан у третману, 
с пластиком која произилази из конструктивних фор-
ми, тадашњих врхунских остварења у грађевинарству. 
Тако конципирана идеја била је присутна више година 
у Рихтеровом пројектантском раду. И поред чињенице 
да прва награда није додељена, може се рећи да је кон-
курс успео, јер су два другонаграђена рада била довољ-
но квалитетна да послуже као основ за израду главног 
пројекта. Замисао Музеја револуције прави је одраз 
односа и утицаја идеологије и архитектуре, што није 
нимало занемариво у изградњи Новог Београда. Према 
распознавању и организацији функција, визуелној де-
финисаности, конструкцији, технологији и детаљима 
материјализације, могло би се закључити да конкурсни 
радови за музејске зграде предвиђене на Новом Београ-
ду представљају својеврсну синтезу интернационалног 
стила. Др Љиљана Благојевић препознаје институције 
Музеја савремене уметности и Музеја револуције као 
кључна места политике – чиниоца еманципације југо-
словенског културног модела, спознаје сопствене сав-
ремености и ауторизације савремености као врховног 
и тоталног концепта, којим се супротставља концепту 
историцизма и национализма.46 

У међувремену, развој средстава информисања 
допринео је све широј популарности телевизије, па се 
телевизијски програм појавио и код нас. По програму 
и по врсти објекта, конкурсни задатак за нову зграду 
Радио-телевизије Београд био је изузетно тежак. Пред-
виђено је да се зграда подигне на Лењиновом булева-
ру (данашњи Булевар Михајла Пупина). Врло обиман 
програм обухватао је пет целина (дирекцију РТБ, радио 
програм, телевизијски програм, опште погоне и кон-
цертну дворану), од којих је готово свака састављена из 
више сложених делова. Специфичан, редак у пракси ар-
хитеката, мало пројектован и извођен у свету, задатак је 
требало да представља јединствени радио-телевизијски 

дом, док су у свету практиковани одвојени објекти за 
радио и телевизијску делатност. То је и технолошки и 
технички био веома сложен задатак, јер је требало да 
буде адаптабилан за будући развој телевизије (дом се 
пројектовао за црно-белу телевизију, док се у то време 
у свету већ уводила телевизија у боји). 

По свом резултату, узев у целини, конкурс је ус-
пео.47 Према једној процени, на конкурсу је учествова-
ло око 150 стручњака, који су активно радили на про-
јектовању објекта радио-телевизије, иако није био поз-
нат у њиховој пракси. Конкурс је показао исправност и 
реалност програма, повољност локације и усмерио је 
даље решавање тог комплексног задатка. Њиме су, та-
кође, отворена извесна архитектонско-обликовна, ур-
банистичка и функционална питања, о којима је жири 
заузео став оцењујући радове. С друге стране, имао је 
и својих недоречености и недостатака. Није додељена 
прва награда, те није изабран пројекат који би био ос-
нова за даљи рад, а није пронађен ни нови адекватан 
ликовни израз за зграду радио-телевизије. Поједини 
радови су у погледу архитектонске обраде били про-
цењени као плагијат, а оригиналан ликовни израз пре-
познат је само на једном раду, коме је додељена трећа 
награда. Висок проценат успешно решених функцио-
налних задатака, који су програмски били фиксирани, 
свакако је један од најбитнијих разлога за додељивање 
награде овом раду. Међутим, архитектонско решење 
је заостајало за савременим дометима и у том погледу 
постојао је знатан раскорак с наменом објекта који је 
требало да представља најсавременији медијум кому-
ницирања. Постоје анализе које говоре о напредовању 
идеја и поређењу индустријског дизајна аутомобила, 
намештаја, архитектуре, техничких предмета итд. Ако 
бисмо овакву анализу применили на конкурс за зграду 
телевизије на Новом Београду, запазили бисмо да је ар-
хитектура тј. организација простора следила тадашњи 
начин функционисања телевизије и технике, али да ни 
из данашње перспективе, када та технологија другачије 
изгледа и сваке се године све више усавршава, пројекти 
за телевизијску зграду у обликовном смислу ипак нису 
превазиђени, те да и даље делују савремено. 

Развој идеје да одређени начин обликовања у ар-
хитектури треба да прати одређену намену, може се 
веома лепо сагледати на примеру конкурса за зграду 
Опере, којих је било више у кратком временском раз-
добљу. Сматрало се да ће Београд добити зграду Опе-
ре 1940. године, пре Другог светског рата, на Славији, 
када је расписан међународни конкурс за њено идејно 
решење.48 Локација је била између данашњих улица Не-
мањине, Краља Милутина, Српских владара и Генера-
ла Жданова, на месту где је подигнута зграда Народне 
банке Србије. Између 70 пројеката који су одговарали 
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пропозицијама конкурса, жири је почетком 1940. го-
дине доделио две равноправне прве награде, док је за 
реализацију предложен рад чији су аутори били ита-
лијански архитекти Нино Марбото, Луиђи Орестано, 
Данте Тасоти и Луиђи Вањети, сви из Рима. Награду 
са њима поделили су архитекти Владимир Турина и 
Хинко Готвалд. Након Другог светског рата, схватања о 
урбанизму и архитектури умногоме су се променила и 
заживела је идеја о реализацији зграде Опере на Новом 
Београду, јер је доминирала идеја о Новом Београду као 
о будућем административном, политичком и културном 
центру земље. 

Конкурс за зграду централне институције опере 
за целу ФНРЈ, чија је изградња планирана на Новом 
Београду, расписан је током 1948. године. Конкурсним 
задатком постављени су бројни задаци техничке приро-
де. Комисија је донела извесне закључке по којима се 
може видети да је сваки од четири поднета рада имао 
својих предности и недостатака.49 Према мишљењу жи-
рија, пројекат арх. Остроговића представљао је интере-
сантно решење кружне бине, али је постојао нерацио-
налан однос између гледалишта и комплекса намењеног 
сцени, а са друге стране, нерационалан је био и однос 
појединачне сцене према гледалишту. Жири је предло-
жио да се израда нових идејних скица, које би се бази-
рале и на добрим сугестијама четворице пројектаната 
и на изложеним захтевима, повери архитектима Драгу 
Иблеру и Казимиру Остроговићу, те да буду поднете до 
1. јуна 1948. године. Драго Иблер је био члан CIAM-а и 
архитекта чија се активност временски протеже на пери-
од између два светска рата. Двадесетих година 20. века, 
био је у групи око Ле Корбизјеа и L’ Esprit Nouveau у 
Паризу, а школовао се и на Kunstakademie у Берлину. Са 
Драгом Галићем, Младеном Каузларићем и Стјепаном 
Планићем 1925–1935. успоставио је Загребачку школу, 

а 1929. основао групу Земља – за напредне уметнике. 
Током двадесетих и тридесетих година радио је број-
не конкурсе, али с малим успехом својих прогресивних 
идеја против отпора идеологије50. 

У монографији Нови Београд: оспорени модерни-
зам, у делу где се помиње конкурс за Оперу 1948. годи-
не, наводи се како „конкурсни радови у свом архитек-
тонском изразу углавном следе опште правце поставље-
не у конкурсима за зграде ЦК КПЈ и Председништво 
владе, с тим што је претежно хоризонтална организаци-
она схема објеката омогућила конкурентима да стварају 
амбијенталне вредности“51. Међутим, у великом броју 
конкурсних решења насталих у разматраном периоду 
ипак постоји извесна разноликост у приступу пре свега 
решења архитектонског склопа, док се концепт мону-
менталности доследно – не напушта.

Анализе и прикази конкурсних радова у великој 
мери су реинтерпретирани у штампи и стручним ар-
хитектонским часописима тога времена. Захваљујући 
томе, стиче се утисак колико су тадашњи водећи архи-
текти били инвентивни, иако локација још није била ур-
банистички уређена, затим у коликој су мери уносили 
нови дух модернизма и Атинске повеље, која код нас 
није у потпуности заживела тих година, мада се њен 
утицај назирао у свим пројектима свих архитектонс-
ких програма. С друге стране, на њиховим конкурсним 
радовима можемо сагледати и однос архитеката према 
прошлости, градитељским традицијама и наслеђу, бу-
дући да је карактер конкурсног задатка такав да су узо-
ри углавном у духу неког од историцизама. 

Опера није реализована у том периоду. С време-
ном се ипак указала потреба за њом и опет је заживела 
идеја да је потребна југословенској престоници, те ће 
двадесет година касније, 1968, поново бити расписан 
конкурс за зграду београдске опере, такође на левој 

Сл. 19. Конкурс за Музеј револуције народа Југославије 
на Новом Београду 1961. године:
Равноправна друга награда, рад под шифром „13131“, 
макета 

Сл. 20. Конкурс за Музеј револуције народа Југославије 
на Новом Београду 1961. године:
Равноправна друга награда, рад под шифром „27341“ 



131

АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРСИ НА НОВОМ БЕОГРАДУ ОД 1947. ДО 1970. ГОДИНЕ

обали Саве, тј. на Новом Београду. Скупштине града 
Београда и Србије донеле су крајем 1968. године одлу-
ку о изградњи Опере у Београду. Ускоро је формирана 
комисија за припрему изградње, основана је и Дирек-
ција за изградњу Опере, а заједно са Савезом архитека-
та Југославије одлучено је да се распише међународни 
конкурс за решење зграде београдске опере.52 Од 140 
предатих конкурсних радова, највише је било из Југо-
славије –19, САД – 16, Пољске – 15, Чехословачке – 13 
и Француске – 11. Ужу локацију за овај комплекс Опе-
ре формирале су постојеће и планиране градске саоб-
раћајнице према Генералном урбанистичком плану из 
1950. године: Бранкова улица, Бранков мост – Булевар 
Лењина (Михајла Пупина) – планирани будући мост – 
Први булевар – Булевар Јурија Гагарина – кеј дуж леве 
обале Саве. Према образложењу урбаниста, таква дис-
позиција омогућавала је да се први пут стари Београд, 
Нови Београд и Земун вежу у јединствену урбанистич-
ку целину, у којој би територија приобалног подручја 
Новог Београда добила централни значај у оквиру већ 
помињаног Савског амфитеатра. Укупна површина 
предложеног простора износила је 24 ha, што говори 
о грандиозности саме замисли и подухвата. Поред тога 
предвиђене су и пратеће намене. Жири је закључио да 
поднесени конкурсни радови пружају велики допринос 
новом схватању позоришног простора и да садрже пред-
логе великих архитектонских вредности, међутим, нису 
сви ови квалитети на основу којих конкурс представља 
значајну манифестацију увек пропраћени адекватним 
решењима специфичних техничких проблема, које је 
програм захтевао. Жири је као најбољи прогласио про-
јекат данског архитекте Ханса Дала. Према извештају 
жирија, архитекта Дал је у свом пројекту добро схватио 
важност реке Саве и њених обала, тако да је у први план 
ставио све карактеристичне визуре. Иако је зграда Опе-
ре смештена близу реке, остављено је довољно просто-
ра за шетњу и мали трг поред обале. Својим фоајеима, 
терасама и ресторанима грађевина гледа на Саву и ста-
ри Београд. Волумени и висина објеката добро су ук-
лопљени у простор који формира река. Жири је сматрао 
да савремена техника климатизације унутрашњих про-
стора може омогућити реализацију оваквог пројекта и 
сматрао је да је реч о решењу произашлом из тежње за 
достизањем израза који превазилази своју епоху и упи-
сује се у ред великих остварења. Према историчарки 
уметности Дијани Милашиновић-Марић, предложена 
идеја је за савременике представљала израз будућности, 
пројекат који естетиком и употребом материјала прева-
зилази своју епоху. Конкурс за зграду Опере расписан 
је периоду када су конгреси CIAM-а већ престали са се 
одржавају. За већину ставова и закључака се знало, али 

су чланови CIAM-а престали да се окупљају и заједнич-
ки раде, мада није престао њихов индивидуални рад 
на пољу архитектуре. Зграда Опере, услед недостатка 
финансијских средстава и других разлога, никада није 
реализована, али за оваквим објектом и даље постоји 
потреба у граду. Конкурс оваквог програмског каракте-
ра одржан почетком седамдесетих година назначио је 
да модерна у свету полако залази и да наступа време 
постмодернизма.

Анализа радова двају конкурса за зграду Опере, 
одржаних у размаку од преко двадесет година, веома 
добро указује на разлике у идејама и њихов развој, пре 
свега у обликовању и материјализацији зграда. Ту ево-
луцију можемо посматрати са више аспеката:

са већ поменутог аспекта односа према елемен- -
тима архитектуре: материјализацији, обликовању, 
променама у идејама о схеми кретања у згради, и 
самим тим промени распореда и хијерархији про-
сторија, односу према природном и вештачком ос-
ветљењу итд.;
са аспекта сагледавања самог програма (у основи  -
непромењених) конкурсних задатака, он је реде-
финисан према потребама осавремењивања техно-
логије и технике која прати објекте овакве намене, 
те се генерално доста променио;
са теоретског аспекта сагледавања поступног пре- -
ласка из модерног у постмодерни начин схватања 
архитектонског простора, као и решавања детаља 
и односа према локацији и традицији.
Компаративна анализа награђених радова доводи 

до закључка да се у уметности наговештавају постмо-
дерни приступ и нови елементи архитектуре.

Сходно политици и друштвеном уређењу, знатна 
средства су се улагала у образовање на које су сви има-
ли право и које је пре свега било бесплатно, па самим 
тим и свима доступно. Такав приступ школовању имао 
је за циљ да постигне прогресивни образовни систем 
и утисак отвореног друштва без класне, расне, родне, 
верске, националне или генерацијске дискриминације. 
Велики број високообразовних установа основан је на-
кон Другог светског рата, као нормалан процес развоја 
науке и разгранавања научних дисциплина, те је од-
ређени број факултета и виших школа имао проблема с 
недостатком простора.

Електротехнички факултет основан је 1951. годи-
не и смештен је у згради техничких факултета код Ву-
ковог споменика. Десет година након оснивања указала 
се потреба за изградњом новог објекта, јер капацитети 
старе зграде нису задовољавали све веће потребе наста-
ве и све већег броја студената, те су били само привре-
мено решење.
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У вези са организационом структуром и специ-
фичностима појединих одсека, као и с перспективом 
организовања научних института у оквиру факултета и 
могућношћу прерастања Електротехничког факултета 
у универзитет или високу школу, а одсека у факулте-
те, и с обзиром на велику развијену површину – распи-
сом конкурса био је индикован систем изградње у виду 
павиљона.53 

Факултети уметности који су до тада постојали 
у Београду тридесетак година, по процени архитека-
та и урбаниста имали су изузетно лош смештај. Осим 

Музичке академије, остале су функционисале у више 
раштрканих зграда у граду, по привременим „барака-
ма“, или лоше саграђеним, непримереним послератним 
административним зградама. Најбољи положај имала 
је Академија ликовних уметности, која је адаптирала 
мајсторске радионице из година после рата, али је и ту 
велики недостатак била просторна разбијеност. Пош-
то су за све четири академије потребе проширења про-
стора биле хитне, јавила се идеја да се њихов проблем 
реши у једном комплексу.54 Изузев Академије за ликов-
ну и Академије за примењену уметност, које имају до-
ста заједничког, остале академије нису имале већих до-
дирних тачака и њихово груписање није имало дубљег 
оправдања. С друге стране, њихово груписање могло је 
бити повољно из више разлога, нпр. да се створи ближи 
контакт студената разних уметности и да се заједнички 
користе разни друштвени објекти, спортски и рекреа-
тивни терени. У Америци, Европи и другим деловима 
света све чешће су почели да ничу кампуси, као одраз 
идеје да је такав вид организације становања, рада, рек-
реације – све на једном месту – веома добро решење.

За овај комплекс одређена је локација у близини 
бившег аеродрома, површине 6,5 ha, после чега је био 
расписан конкурс. Према датом програму, задатак је 
био доста неуобичајен и компликован, јер је обухватао 
решавање проблема почевши од ликовних атељеа и ра-
дионица, са осетљивим питањем осветљења, па све до 
позоришне и концертне дворане и филмских студија. 
Свакако, није било лако саставити један тако сложен и 
разноврстан програм. Углавном је састављен студиоз-
но, али је и имао извесних слабости и непотпуности. 
Најнејаснија је била концепција Академије за позори-
ште, филм, радио и телевизију, што је вероватно била 
последица тога да за једну овакву формулу академије 
нема довољно искуства. Највећи значај овог конкурса 
јесте провера самог програма. На овим конкурсима, 
више него на конкурсима за стамбене намене и адми-
нистративне зграде, примећује се синтеза с најновијим 
технолошким могућностима.

Могућности запажања аналогија и повлачења 
паралела између програма и пројеката 
анализираних конкурса
Конкурсне пројекте стамбених зграда, објеката 

административног карактера, културе и спектакла, реп-
резентативног хотела и зграде факултета могуће је упо-
редити као различите програмске задатке. Ако издвоји-
мо пет принципа Ле Корбизјеове архитектуре (објекат 
на стубовима, издигнут у односу на тло; кровна башта 
као еквивалент простору испод објекта; хоризонталне 
прозорске траке; скелетни конструктивни склоп зграде 

Сл. 21. Међународни конкурс за решење зграде 
београдске опере крајем 1968. године:
Прва награда, рад под шифром „102102“ 

Сл. 22. Међународни конкурс за решење зграде 
београдске опере крајем 1968. године:
Друга награда, рад под шифром „006930“, макета 
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и фасадни зид ослобођен ношења), можемо запазити 
извесну аналогију између њих и пројектног задатка. 
Наиме, послератни ентузијазам и стамбена политика 
захтевали су убрзану реализацију, а извесна ограниче-
ност буџетских средстава већу економичност и уште-
ду простора, материјала и средстава градње. Тако се 
може закључити да су архитекти из целе Југославије 
стицајем околности у великој мери пројектовали у духу 
функционализма, поштујући организационо и економс-
ко схватање архитектуре, где је сврсисходност простора 
примарни чинилац. Негирајући традицију „салонских“ 
станова, који су у великом броју постојали у Београду до 
Другог светског рата, пројектанти нових стамбених је-
диница не поништавају естетику, али су принципијелно 
против свих субјективности и произвољности, а норма-
ма дају особеност с могућностима њихове типизације. 
Архитектонски конкурси за зграде административног 
карактера су такође били релативно чести. Ново држав-
но и друштвено уређење имало је и реорганизовани 
државни апарат, па су били неопходни објекти за њихо-
во функционисање. Тако је расписан конкурс за зграде 
ЦК КПЈ и Председништва владе ФНРЈ, које су изведене 
у духу модернизма. Углавном су сви поднети конкурсни 
радови имали великих сличности са административним 
и пословним зградама које су реализоване у Бразилији, 
Чандигару, или некој другој земљи. Може се, такође, 
препознати тежња архитеката, чланова жирија, утицај-
них особа у политици које су одобравале финансирање 
извођења радова да се прате тенденције у свету.

Занимљиво је анализирати програм за конкурсни 
задатак репрезентативног хотела на Новом Београду. 
Ако се узму у обзир неки елементи програма, свеча-
на дворана, комфор апартмана, јасно је да је хотел био 
предвиђен за боравак еминентних гостију, вероватно 
важних личности из света културе, политике и еконо-
мије, у чему се може препознати циљ тадашњих вла-
дајућих структура да Нови Београд, између осталог, 
има административни значај, као и  да буде спољнопо-
литички центар ширег региона. 

Током тридесет година одржана су три архитектон-
ска конкурса за зграду Опере, први пре Другог светског 
рата у Београду (на Славији), а два на територији Новог 
Београда. Премда је програм двају конкурса за Оперу 
(1948. и 1970) био доста сличан, а и локације нису биле 
далеко једна од друге, уз обалу реке, интересантно је ко-
лико се конкурси међусобно разликују. Наиме, конкурс 
из 1948. био је слабог одзива и резултати нису били за-
довољавајући, те није стечена подлога за израду идејног 
пројекта. Конкурс из 1970. имао је међународни карактер 
и постојале се велике амбиције да пројекат заиста буде 
изведен, међутим, стицајем околности није дошло до 
његовог остварења. С обзиром на време када је конкурс 

одржан, представља период напуштања модернистич-
ких идеја и почетак постмодернизма. Анализирањем на-
грађених пројеката, те идеје се у малим назнакама могу 
препознати у њиховим елементима, нарочито када је реч 
о поновном преиспитивању градитељских традиција и 
односа према контексту средине у којој се гради.

С временом се показало да бројне образовне инсти-
туције – факултети и академије немају адекватне зграде 
за рад, па су конкурси за пројектовање и реализацију 
оваквих објеката постали неопходни. Може се приме-
тити, с обзиром на то да је педесетих и шездесетих го-
дина подигнут Студентски град у Блоку 34 на Новом 
Београду, да је код београдских урбаниста и архитеката 
заживела идеја формирања кампуса, универзитетских 
насеља и груписања факултета и академија на једном 
месту. Та замисао се не може поистоветити са идејом ко-
лективизма у социјалистичким земљама, јер су кампуси 
присутни у свим земљама света, без обзира на њихово 
друштвено-политичко уређење.

Резултати – нове идеје и препознатљиви 
репери урбаног пејзажа Новог Београда 
Као главна вредност архитектонских конкурса ис-

тиче се велики број нових идеја. Сва решења пристигла 
на конкурс представљају личну интерпретацију задатог 
проблема. С обзиром на то да је време када су пред-
стављени конкурси организовани било период снажног 
утицаја идеологије и дефинисаних политичких циљева, 
настали пројекти у највећем броју одсликавају ту идео-
логију. На различитим примерима и пројектима можемо 
сагледати у ком смислу су те начине материјализације 
архитекти примењивали у свом раду – да ли акцентом 
на монументалности, да ли економичношћу и уштедом 
материјала, простора или елемената конструкције, или 
униформношћу у обликовању. Ова тема отвара простор 
за анализу флексибилности модела и могућности раз-
личитих интерпретација организације простора, обли-
ковања, распореда функција. Стамбена архитектура је 
добар пример за то. 

Уочљиво је да одређен број конкурсних пројеката 
никада није изведен. Наиме, од анализираних конкур-
сних пројеката реализоване су стамбене зграде, адми-
нистративни објекти ЦК КПЈ, зграда Председништва 
владе, репрезентативни хотел – касније назван хотел 
„Југославија“, Музеј савремене уметности и један обје-
кат Универзитета уметности – Факултет драмских умет-
ности (стицајем околности уско везаних за политичке 
тенденције и појаву црног таласа у кинематографији). 
Неизведени конкурсни радови су пројекат Народне 
банке на Новом Београду, Музеј револуције, зграда 
Радио-телевизије Београд, Електротехнички факултет 
на Новом Београду и остали факултети Универзитета 
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Нови Београд је физичка мегаструктура, с много 
недефинисаних делова. Технолошка и економска огра-
ничења у пројектовању, разради пројеката и њиховом 
остварењу нису била реткост, зато се на многим кон-
курсима инсистирало на економичности. С друге стра-
не, ова ограничења су често била главни разлози због 
којих зграде нису изведене.

Нови Београд је после Другог светског рата пла-
ниран као типичан модернистички град, међутим, ве-
лики број његових блокова предвиђен у стамбеној из-
градњи није реализован, као ни центар Новог Београда, 
планиран на потезу од зграде Председништва владе до 
Железничке станице. У илустрацијама архитектонс-
ких пројеката види се да је већина архитеката прихва-
тила концепт града модерне, и пројектовала у његовом 
контексту.

„Како је Нови Београд растао, динамика његове 
изградње постајала је све мање прилагођена могућ-
ностима друштва. Савремени урбанистички трендови 
изражени кроз културолошки приступ граду, поклопи-
ли су се хронолошки са кризним периодом економског 
развоја Југославије. Потребе и планови стално су пред-
стављали искорак испред реалних могућности.“56 С вре-
меном је тај проблем сагледан, па је направљен покушај 
да се нове урбане целине идентификују по својим ур-
банистичким решењима или архитектонским формама. 
Међутим, економски разлози су се мало-помало погор-
шавали и нису омогућавали довољан квалитативни на-
предак; стамбене структуре у оквиру једног блока раз-
ликовале су се од структура у суседним блоковима, али 
су међусобно остајале исте или веома сличне.

„Морфолошка монотонија објеката, као и одсус-
тво човекомерности урбаног простора, утицали су до-
датно на отуђење људи и града. Ипак, с временом се 
показује све већи степен адаптације Новобеограђана 
на свој животни простор. Потреба за идентификацијом 
са стаништем манифестује се све више, првенствено 
код млађих становника, који на себи својствен начин 
граде имиџ Новог Београда.“57 Појавили су се и први 
репери у виду јавних зграда, али су они представљали 
врло штуру информацију, с обзиром на њихову међу-
собну удаљеност. Зграда ЦК, Палата СИВ-а, Општинс-
ко здање и Фонтана, као пунктови на централној ново-
београдској трансверзали – Булевару Лењина (Булевар 
Михајла Пупина). Грађевине изведене током разматра-
ног периода махом су својом формом постале репери 
урбаног окружења на Новом Београду. Тиме оне до-
бијају једну вредност, решавају проблем идентифика-
ције дела неког насеља и у томе лежи једна од главних 
вредности конкурсне праксе и разлог због којих теко-
вине архитектонских конкурса можемо третирати као 
градитељско наслеђе. Без обзира на то што је задата 
локација модернистички град и што се очекивало да 

уметности, зграда Опере и осам јавних објеката у цент-
ралној зони Новог Београда. Не могу се са сигурношћу 
детерминисати разлози зашто одређени конкурсни про-
јекти и планови нису изведени, а неки јесу. Међутим, 
може се приметити да је код конкурса где није пронађе-
но задовољавајуће решење, које би служило као база за 
формирање идејног пројекта, реализација текла знатно 
спорије, или објекат није изведен према плановима и 
предлозима конкурсних радова. Други разлог, поред 
непроналажења адекватног решења, јесте недостатак 
финансијских средстава, или друге техничке немогућ-
ности. Време је показало да добра воља и ентузијазам 
нису одлучујући, већ само иницијативни фактори про-
гресивних кретања. Сходно тумачењима др Љиљане 
Благојевић у поглављу Идеологија: могућа тумачења, у 
делу Нови Београд: оспорени модернизам, алтернатив-
но читање неуспеха реализације појединих конкурсних 
пројеката указује да се они могу видети и као репрезен-
ти једног, условно названог „идеологизованог функци-
онализма, у којем су сталне промене концепта, дикти-
ране променом социополитичких услова и идеолошких 
аспирација, претпостављене једној јасној и дугорочној 
и хегемоној стратегији урбаног развоја“.55

Сл. 23. Општи југословенски анонимни конкурс 
за осам јавних објеката у централној зони Новог 
Београда 1970. године 
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пројекти буду економични и флексибилни, конкурсни 
радови, пре свега својом формом, у себи носе тежњу за 
оригиналношћу и специфичношћу. Током седамдесе-
тих и осамдесетих година, аутори су покушали да сва-
ком новом блоку дају специфичан лик и тиме развију 
такозвани иконични систем.

„Стварање идентитета насеља сложенији је 
програмски задатак и могао би се систематизовати 
у следеће елементе: стварање центра насеља, ства-
рање елемената симболичке идентификације (препоз-
натљивост насеља, његов идентитет, ознаке и сл.), те 
на изградњу везаности грађана са насељем помоћу 
различитих процеса.“58 На нивоу блока, овај процес 
тече аутономно, навикавањем становника на друга-
чију урбану структуру, у којој од традиционалне град-
ске улице функцију окупљања преузима унутрашњост 
блока. Вероватно би даља организација конкурса и ре-
ализација конкурсних решења донела нове просторне 
репере и допринела квалитету грађене средине Новог 
Београда. С временом, у блоковима Новог Београда 
форме постају разнолике, улична мрежа човекомерна, 
јавни садржаји преплетени. Чест пример је и покушај 
реинтеграције услужних делатности, нарочито кроз 
специфичне стамбене типове и пројекте афирмисане 
архитектонским конкурсом за урбанистичко решење 
центра Новог Београда (шест блокова насупрот палате 
Председништва владе).

Из исцрпне анализе и компарације тема везаних 
за архитектонске конкурсе, рађају се различите идеје 
и велики број могућих аспеката из којих би било мо-
гуће посматрати ову проблематику. Кроз архитектонске 
конкурсе, између осталог, постепено су се кристалиса-
ле поједине тежње у друштву. Не само као извор ве-
ликог броја снажних идеја, конкурси су и врхунац раз-
воја у обликовању и тендеција у архитектури. Из тога 

произилази и интерпретација облика за које је сматрано 
да су оптимални. У приказу архитектонских конкурса 
за Нови Београд после Другог светског рата запажају 
се вредности у:

разноврсности идеја (у обликовању зграда, унут- -
рашњег простора, организацији основа, односу 
према урбанистичком контексту итд.);
појединачним архитектонским елементима (тех- -
ничке и технолошке иновације у конструкцији, у 
материјалима; естетски квалитети читљиви у про-
јектима и цртежима);
потенцијалима архитектонских пројеката који су  -
евентуално послужили као инспирација или узор 
за обликовање неких других објеката.
Флексибилност пројектовања и организације про-

стора веома се добро очитује у организацији стамбе-
ног простора. На конкурсима за стамбену архитектуру 
императив је био пројектовати простор са могућношћу 
што већег броја модификација у распореду просторија, 
користећи расположиве преградне индустријски произ-
ведене елементе стандардизованих димензија. Развојем 
архитектуре стамбених зграда развијају се и идеје о 
идеалној организацији стамбеног простора. Код објека-
та јавне намене, премда се и овде у великој мери пред-
виђала реализација индустријски произведеним компо-
нентама, обликовање је указивало на намеру архитека-
та да се искажу у оригиналности и жељи акцентовања 
простора, као и у доброј функционалној организацији и 
идеалном систему комуникација у простору.

Свака од идеја представљених на архитектонским 
конкурсима за Нови Београд после Другог светског рата 
неодвојиво је везана за временски и просторни контекст 
у којем је настала и проучавањем и промишљањем ових 
конкурса сагледава се једна епоха и специфичности које 
са собом носи. 
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Summary: DRAGANA MECANOV

ARCHITECTURAL COMPETITIONS FOR NOVI BEOGRAD (NEW BELGRADE) FROM 1947 TO 1970

Designs submitted to competitions are, in part, a result of the evolution and achievement of the previous generations, 
which makes it possible for us to understand the evolution of the art of building. The principles of urban planning set forth 
in the Athens Charter were taken into account in all competition entries, whether their focus was on urban, architectural 
or combined architectural and urban design. The paper analyzes the architectural competitions for Novi Beograd launched 
between 1947 and 1970 and explains how they constitute a heritage and whether they should be seen as expressive of the 
values of their epoch.

The architectural competitions produced unexpected results in many respects. According to the available data and the 
texts that kept track of them and recorded their results, they obviously predominated, but it cannot be inferred if there was 
a uniformity of solutions or a direct influence of the prevailing styles of urban and architectural design. Nor is it possible to 
generalize about the similarity among the designs for buildings serving the same purpose. Also, after the Second World War 
architectural projects show a greater formal and functional diversity than urban design projects. It is interesting to analyze 
the competition entries because competitions usually reflect the latest trends and ideas in architectural practice.

The focus of the analysis is on detecting the influence of the CIAM and its conclusions and the immediate influence of 
the domestic CIAM members. It seems best to group the many architectural competitions by theme: housing, governmental 
architecture, and architecture for communal participation (recreational, educational), because such division is reflected in 
the then prevailing division of the city into functional zones. There are many possibilities of drawing parallels between the 
competition programmes and the submitted designs. Different examples and projects also offer the possibility of observing 
how the architects implemented the modes of materialization: by an emphasis on monumentality, by economizing on the 
material, space or structural elements, or by formal uniformity. This subject matter creates room for analyzing the flexibility 
of models and various interpretations of spatial organization, form shaping, differentiation and arrangement of functions. 
It is unrewarding to categorize the competition entries or to determine the reasons and rules behind the fact that some were 
executed and others were not. The designs submitted to the architectural competitions for Novi Beograd after the Second 
World War are inseparable from the context in which they originated and therefore the study of the competitions provides 
an insight into an epoch and its distinctive characteristics. 

ILLUSTRATIONS

Fig. 1 Design Competition for Standard House in Belgrade, 1947: 
Perspective view
Fig. 2 Design Competition for Standard House in Belgrade, 1947: 
Ground-floor and upper-floor plans
Fig. 3 Design Competition for Standard House in Belgrade, 1947: 
Housing unit – two-room flat
Fig. 4 Design Competition for Residential Blocks 61 and 62 in Novi 
Beograd 
Fig. 5 Design Competition for the CPY Central Committee Building, 
1947: Architect Edvard Ravnikar, front of the building
Fig. 6 Design Competition for the CPY Central Committee Building, 
1947: Second version of the design by architect Edvard Ravnikar
Fig. 7 Design Competition for the CPY Central Committee Building, 
1947: Second version of the design by architect Edvard Ravnikar, 
ground-floor plan and standard upper-floor plan
Fig. 8 Architect M. Janković, 3D model of the CPYCC building. 
Janković’s design was not awarded, but it was it that was executed
Fig. 9 Design Competition for the FPRY Government Presidency 
Building, 1947: 2nd Prize
Fig. 10 Design Competition for the FPRY Government Presidency 
Building: 3rd Prize
Fig. 11 Design Competition for National Bank in Novi Beograd: 2nd 
Prize, ground-floor and basement plans 
Fig. 12 Design Competition for Yugoslav Opera in Belgrade, 1948: 1st 
Prize, axonometric projection

Fig. 13 Design Competition for Yugoslav Opera in Belgrade, 1948: 1st 
Prize, 3D model

Fig. 14 Design Competition for Yugoslav Opera in Belgrade, 1948: 2nd 
Prize, 3D model 

Fig. 15 Design Competition Military Museum in Novi Beograd, 1950: 
1st Prize, entry code “13131”, 3D model

Fig. 16 Design Competition for Museum of Contemporary Art at Ušće, 
1960: 1st Prize, photograph of the executed design

Fig. 17 Design Competition for Museum of Contemporary Art at Ušće, 
1960: 1st Prize, ground-floor plan 

Fig. 18 3D Ušće site model envisaging a concentration of various 
museums

Fig. 19 Design Competition for Museum of the Revolution of the 
Peoples of Yugoslavia in Novi Beograd, 1961: Shared 2nd Prize, entry 
code “13131”, 3D model

Fig. 20 Design Competition for Museum of the Revolution of the 
Peoples of Yugoslavia in Novi Beograd, 1961: Shared 2nd Prize, entry 
code “27341” 

Fig. 21 International Architectural Design Competition for Belgrade 
Opera, late 1968: 1st Prize, entry code “102102” 

Fig. 22 International Architectural Design Competition for Belgrade 
Opera, late 1968: 2nd Prize, entry code “006930”, 3D model

Fig. 23 Anonymous Yugoslav Design Competition for Eight Public 
Buildings in the Central Zone of Novi Beograd, 1970
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ЗГРАДА ВОЈНОГЕОГРАФСКОГ 
ИНСТИТУТА У БЕОГРАДУ

МАРЕ ЈАНАКОВА ГРУЈИЋ

УДК 727.5(497.11)

J
Увод

 едно од најранијих послератних архитектонских ос-
тварења у српској и београдској средини, дело изра-
зитo модернистичког карактерa интернационалног 
типа, којим се бескомпромисно обрачунало с тада 
актуелним соцреалистичким назорима у градитељс-
тву, представља зграда Војногеографског института 
са штампаријом у улици Мије Ковачевића у Београду. 
Осмишљено је током 1950. године, грађено до 1954. 
године и, коначно, опремљеног ентеријера, усељено 
1956. Његов творац јесте архитекта Милорад Мацу-
ра, који је идејни и главни пројекат започео у окриљу 
Пројектантског завода НО Београда, а након тога га је 
финализовао на новом радном месту – у свом приват-
ном бироу, „Атељеу архитектура и урбанизам“. Зграда 
данас представља изузетно вредно сведочанство своје 
епохе, а историјат њене градње сликовито и исцрпно 
говори о заокрету који се у првим годинама након Дру-
гог светског рата догодио на српској и југословенској 
архитектонској позорници.

О аутору зграде Војногеографског института у 
Београду
Међу личностима које су обележиле прве после-

ратне деценије београдског и српског градитељства 
истакнуто место припада архитекти Милораду Мацу-
ри (1914, Скопље – 1989, Београд). Овај српски неимар 
започео је свој професионални пут крајем тридесетих 
година прошлог века у Београду. Природан ток тог 
пута прекинуло је избијање Другог светског рата, на-
кон којег је ауторово стваралачко кретање добило пот-
пуно нов смер и достигло пун интензитет. Послератни 
период на југословенским просторима био је обележен 
невероватном градитељском продукцијом, градови су 
радикално мењали свој архитектонско-урбанистички 
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лик, устројство и габарит, створен је нов тип архитекте 
као неимара заснован на његовој новој, комплекснијој 
улози у друштву, култури и програму развитка држа-
ве. У прву етапу, период обнове и изградње разрушене 
земље, Мацура се активно укључио. Након ње, профе-
сионално делање је наставио махом у Београду, престо-
ници нове социјалистичке југословенске државе, али и 
спорадично у унутрашњости Србије.

За разлику од многих истакнутих српских архите-
ката, Мацура није пролазио кроз фазу лутања у прона-
лажењу сопственог стваралачког израза. Његов плодан 
стваралачки опус кретао се готово искључиво у смеру 
прихватања савремених интернационалних архитек-
тонских токова и њиховом пажљивом интегрисању у 
регионални амбијент. Међутим, дело овог аутора не 
карактерише слепо копирање поменутих узора, већ 
стварање личног израза, заснованог на рационалном, 
прочишћеном и контекстом обојеном архитектонском 
обликовању. Не само као градитељ, Мацура се афирми-
сао и као тумач и теоретичар архитектуре, како у број-
ним критичарским и хроничарским текстовима тако и у 
комплексним научноистраживачким студијама.

Дело архитекте Мацуре, током његовог дугог и 
плодоносног рада на пољу архитектуре, и спорадичног 
на пољу урбанизма, у потпуности је одраз свог време-
на, друштвеног окружења и домаћег простора, у коме је 
читавог радног века делао. У њему се јасно препознају 
утицаји интернационалних градитељских величина, 
посебно Ле Корбизјеа, који су у Мацуриним подухвати-
ма нераскидиво синтетисани са елементима локалног 
поднебља и изражени кроз особену, само за овог аутора 
карактеристичну градитељску идеологију и морфоло-
гију. Милорад Мацура припада кругу личности из наше 
новије историје које су у свом времену активно и пре-
дано утицале на промену свести и духа своје средине, 
утичући тако да се архитектура преоријентише на сав-
ремене, свеже и прогресивне теме.

Архитектонски опус Милорада Мацуре био је у 
целини врло богат, разноврстан и слојевит.1 Посебно 
место у њему припада згради Војногеографског инсти-
тута и штампарије (1950–1954).

Преглед досадашњих истраживања о згради 
Војногеографског института као делу 
архитекте Милорада Мацуре
Објекат Војногеографског института и штампарије 

у Београду представља дело које у нашој стручној литера-
тури поседује најистакнутије место у Мацурином опусу. 
Историјски значај овог остварења, пројектованог 1950. 
године, приметила је и адекватно представила већина ис-
траживача која се бавила приказом или полемичким тума-
чењем послератног развоја наше архитектуре. Најчешће 

је тумачено као својеврсно отелотворење корбизијанс-
ких доктрина у српској и југословенској архитектури, и 
препознато као Мацурин „највиши ниво креације”.2 По-
ред тога, став неких од најистакнутијих српских исто-
риографа одлучно се заснива на томе да је ово дело, као 
један од првих послератних модернистичких објеката 

Сл. 1. Пресек зграде с назначеним делом конструкције 
који је наслеђен првобитном конструкцијом и делом 
који је Мацура саградио као потпуно нов

Сл. 2. Основе приземља и мезанина зграде
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у Србији и Југославији, неприкосновено означило про-
дор модерне архитектуре у београдску и српску среди-
ну, и њену победу над актуелним, конзервативним соц-
реалистичким струјањима.3 Други истраживачи, који 
нотирају значај и вредност овог Мацуриног објекта у 
контексту његове епохе и укупног развоја београдске 
архитектуре, равноправно га придружују и изједнача-
вају са кључним остварењима реализованим средином 
педесетих година као што су: Београдско сајмиште Ми-
лорада Пантовића4, Државни секретаријат за послове 
народне одбране Николе Добровића5, Дом штампе Ра-
томира Богојевића6 и радови Владете Максимовића из 
тог периода7. 

У првом броју београдског часописа Преглед ар-
хитектуре, чија се појава (1954. године) поклапа са из-
градњом објекта Војногеографског института, на удар-
ним странама нашао се приказ пројекта и тока његове 
изградње из пера самог аутора, Милорада Мацуре.8 Тај 
публицистички прилог говори да је савремена архи-
тектонска јавност била у том тренутку обавештена и 
свесна значаја и улоге Мацуриног дела. Такође, појава 
овог објекта поклапа се с публиковањем, у то време за-
паженог, текста архитекте Јована Крунића, иначе нека-
дашњег Ле Корбизјеовог сарадника, Одраз савремених 
стремљења у архитектури на лицу Београда,9 у коме 
је покушај сублимирања београдског градитељства од 
времена кнеза Милоша до тада заснован на перцепцији 
савремених тенденција и стилских израза. „Најновији 
период метаморфозе лица Београда“ аутор схвата као 
доба препуно полета и потенцијала, охрабрујући „ар-
хитектонска дела прожета савременим духом“ на рачун 
спутавања оних у „немодерном духу“, са еклектичким 
и класичним резоновањима. Међутим, у првим огле-
дима о послератној београдској архитектури изостао 

је приказ или чак помен тог објекта.10 Његова улога и 
значај биће нотирани безмало две деценије касније.

Активан градитељ и признати тумач српске савре-
мене архитектуре Урош Мартиновић у свом језгрови-
том прегледу српске послератне архитектуре из 1964. 
године међу пратећим илустрацијама најважнијих 
градитељских остварења уврстио је и Мацурину згра-
ду Војногеографског института и штампарије.11 Конс-
татација важна за валоризацију Мацуриног дела, коју 
аутор износи на почетку овог написа, гласи: „Када бис-
мо покушали одредити време првих значајних реали-
зација наше савремене (послератне) архитектуре, онда 
би највероватније то био период после 1950. године.“12 
Неколико година касније истакнути историограф и кри-
тичар српске архитектуре др Зоран Маневић, у свом 
одговору на Анкету о послератном развоју архитек-
туре Југославије часописа Архитектура урбанизам, 
јасно одређујући преломну годину у послератном ср-
пском градитељству и дефинишући место и значај Ма-
цуриног здања Војногеографског института, одао је и 
прво званично признање том делу и његовом аутору, 
и тако их уврстио у капиталне догађаје који су развој 
београдске архитектуре „упутили унапред“.13 Наиме, 
описујући, историјски и културолошки утемељено, ат-
мосферу београдског архитектонског круга почетком 
педесетих година, Маневић уочава преврат који се 
збио 1954. године, завршетком зграде Војногеографс-
ког института и штампарије, као „једног од објеката на 
којима су прогресивне идеје из 1954. године биле јавно 
истакнуте“.14 Он даље каже: „Ма колико наивно данас 
изгледала Мацурина студија по Ле Корбизјеу, студија 
главне фасаде Војне штампарије, ипак је то прва и у 
оквирима Мацурине генерације безмало једина озбиљ-
на интерпретација једног одређеног и тада прогресив-
ног архитектонског израза. Пропорције целине и поља 
уоквирених брисолејима, а затим општа композиција у 
којој две ослабљене вертикале држе равнотежу елемен-
тима на крову, конципираним доста слободно и доста 
духовито: у свему томе има нечег од Марсејског блока, 
па ипак је Мацурина интерпретација самостална, лична 
и свесна“.15 Међутим, Маневић даље износи да је тај 
преврат у наредним годинама могао одиграти улогу 
„стварног тренутка преокрета“, али развитак београд-
ског градитељства то није показао. Најпре, то је изра-
жено у домену Мацуриних савременика, који су почели 
слепо да копирају поједине елементе композиције, по-
себно брисолеје, услед чега је узела маха и трајала дуго 
тзв. брисолејска манија. Потом, то је уочљиво и у окви-
ру опуса самог Мацуре, који наставком корбизијанских 
истраживања, овога пута у срцу града, по Маневиће-
вом мишљењу барата погрешно одмереним циљевима 
и средствима.16 Овај извор значајан је по томе што је 

Сл. 3. Скица основе високог приземља с наменом 
површина
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први пут у историографији повезано Мацурино ства-
ралаштво с корбизијанским постулатима савремене ар-
хитектуре. Сличне ставове о Мацурином стваралаштву 
Маневић ће износити и у каснијим текстовима пос-
већеним историји српске архитектуре и градитељства, 
а аналогије између швајцарско-француског и српског 
градитеља потенцираће и бројни други аутори. 

Пред крај седме деценије двадесетог века збила 
се важна изложбена смотра савременог српског архи-
тектонског стваралаштва, а организовао ју је архитек-
та Михајло Митровић у Музеју савремене уметности 
у Београду, као прву критичку ретроспективу после-
ратне српске архитектуре, с нагласком на период од 
средине педесетих до краја шездесетих година.17 Међу 
заступљеним експонатима нашло се и дело Милорада 
Мацуре – Војногеографски институт. 

Наредну велику ретроспективну изложбу српске 
новије архитектуре, која је још једном пружила пуну 
афирмацију Мацурином делу у ул. Мије Ковачевића, 
организовао је 1972. године арх. Зоран Маневић и ба-
зирао на амбициозном раздобљу 1900–1970.18 У студи-
озно припремљеном каталогу аутор износи: „Мацурина 
Штампарија саздана је на корбизијеовском волумену и 
корбизијеовском растеру. Била је то једна већ опробана 
формула [мисли се на Ле Корбизјеов Марсејски блок], 
брисолејска подела са паузом у средини, слободно реша-
вање крова, прилазна рампа“, и одмах потом констатује: 
„У српској архитектури појава објекта Војногеографс-
ког института означавала је јасно уношење европског 
духа, једну од тако честих и тако краткотрајних европе-
изација које су од доба класицизма наовамо увек пред-
стављале весник појаве нове националне авангарде“.19 
У истој публикацији заступљена је и илустрација овог 
остварења, репринтован је један од Мацуриних рефера-
та са Дубровачког саветовања 1950. године, Архитект 
и пројектовање, као један од антологијских примера 

архитектонске мисли разматраног периода,20 и дата је 
биографија аутора са богатом библиографијом његових 
радова.21

Везивање Мацуриног дела за Ле Корбизјеово од-
ређивање архитектуре биће истакнуто и у антологијс-
ком прегледу новије београдске архитектуре аутора 
Михајла Митровића из 1975. године, уз закључак да је 
„архитекта Мацура успео да персонализује своје дело, 
да једном формулом, једним фасадним материјалом, јед-
ном бојом, изгради чврсту архитектонску целину“.22 У 
тој антологији новије архитектуре Београда о овом делу 
записано је и следеће: „Штампарија је пројектована под 
специјалним околностима, прилагођавајући се незавр-
шеним деловима раније започете зграде друге намене. 
И поред тога њеном аутору то није била препрека да 
изгради једно од првих значајних архитектонских дела 
у Београду којим се инаугурисао продор архитектуре у 
нашу средину“.23 Изнете позитивне оцене учврстиле су 
позицију Мацуриног дела на културно-архитектонској 
мапи престоничког града, а исте године још један зна-
менити српски градитељ и тумач архитектуре истаћи 
ће и високо вредновати рад Милорада Мацуре – Урош 
Мартиновић, у краћем осврту на период од три деце-
није београдске архитектуре протекле од Ослобођења.24 
Тај осврт представља заправо својеврсни сажетак моно-
графске публикације, која је тих година била у припреми 
а из штампе је изашла 1978. године.25 Значајна пажња 
посвећена арх. Милораду Мацури у овој књизи израже-
на је у форми самосталне, богато илустроване јединице, 
у којој је нарочито истакнуто здање Војногеографског 
института и означено као „највиши степен просторне и 
ликовне креације савременог израза у архитектури“.26 
„Независно од асоцијација које нас враћају Корбизјеу, 
чији су постулати архитектуре, уосталом, постали не-
разлучива својина прогресивне архитектонске мисли 
и праксе света, зграда Војне штампарије носи у себи 

Сл. 4. Макета зграде (није сачувана) Сл. 5. Објекат Војне штампарије и Географског 
института ЈНА (данас Војногеографски институт) 
након изградње 1956. године
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архитектонске вредности истинске инспирације и кре-
ације вишег реда“.27 Дотадашње Мацурино стварала-
штво разматра се у контексту београдске архитектон-
ске школе као пример једног од њена два главна кри-
ла – оног које се базира на „рационалним постулатима 
функционализма“.28 Поред тога, Мацура је по свом по-
зитивном ставу према армираном бетону као основном 
материјалу структуре и експресије, увршћен и у „по-
себну групу београдских ’конструктивиста’“.29

Први текст целовито посвећен животу и раду арх. 
Милорада Мацуре публиковао је 1979. године арх. Анд-
реја Марић, Мацурин дугогодишњи колега из ИАУС-а, 
годину дана након што се Мацура пензионисао у овој 
организацији.30 У поменутом тексту згради Војногеог-
рафског института посвећена је пажња као једном од 
највреднијих корпуса ауторовог опуса.31 Знатно амби-
циознији покушај да се Мацуринa личност и градитељс-
ко дело сагледају монографски и у целини представља 
кратка публикација коју је сачинио др Зоран Маневић 
у едицији Велике награде архитектуре САС-а, поводом 
доделе овог признања Милораду Мацури 1984. годи-
не.32 Карактеришу је језгровитост, богатство у илустра-
тивном смислу, као и пионирски покушај одређивања 
места и улоге Мацуре у српској архитектури. Највећа 
пажња међу делима која се интерпретирају посвећена је 
згради Војногеографског института и штампарије, као 
најзначајнијем Мацурином подухвату. Аутор се упушта 
у краћу анализу архитектонске морфологије, изводећи 
компаративне аналогије са градитељством Ле Корбизјеа 
и његовог Марсејског блока. Маневићево дело до данас 
представља први и последњи покушај синтетичког мо-
нографског приказа Мацуриног стваралаштва.33 Недуго 
затим исти аутор је у преглед српске архитектуре два-
десетог века, објављен 1986. године, уврстио и високо 
котирао Мацуру, посебно истичући Војногеографски 
институт.34 Своје ставове о овом српском неимару Ма-
невић ће заступати и у свим каснијим синтетичким пре-
гледима српске односно београдске архитектуре.35 Дак-
ле, свим наведеним Маневићевим радовима заједничко 
је везивање Мацуриног дела за корбизијански модел, 
приписивање незаобилазне улоге у усмеравању српс-
ке архитектуре путем савремених, интернационалних 
градитељских стремљења, као и одређивање места овог 
неимара у укупној српској архитектури уз Милорада 
Пантовића и Владету Максимовића.

У познатој хроничарској студији о архитектури 
Југославије у периоду 1945–1990, чији је аутор чу-
вени сарајевски архитекта и историчар архитектуре 
Иван Штраус, Мацура се помиње у својству аутора 
зграде Војне штампарије у Београду, која представља 
једно од капиталних остварења у српском архитектон-
ском стваралаштву у периоду 1949–1958, заједно са 

Пантовићевим Сајмиштем и две зграде Алексеја Бркића 
у Београду („Хемпро“ на Теразијама и зграда Социјал-
ног осигурања у Немањиној улици), што је и визуелно 
поткрепљено пригодном илустрацијом.36 

Интересантно је виђење Мацуриног објекта из 
угла Алексеја Бркића, који у свом капиталном писаном 
делу из 1992. године, на крајње индивидуалан и ори-
гиналан начин, сублимира кретања српске модерне ар-
хитектуре у раздобљу од 1930. до 1980. године. Своју 
послератну антологију архитектуре, названу „друга 
ремоделација“, он почиње управо зградом Војногеог-
рафског института. Наиме, на овом објекту Мацура се 
„суочио са идејом инфраструктурне декомпозиције и 
тиме раскинуо са конвенционално модернистичком 
матрицом“.37 Поред тога, као главни квалитет дела 
Бркић види и својеврсну и снажну „просторну потен-
цију“, која је „регулисана двојако, у две експозиције 
делатности простора, две супротне тежње простирања 
и два привидно противречна начина изражавања“.38 
Описујући Мацурино дело, Бркић се оштро противи 
„површним анализама“ које су га проглашавале „кор-
бизијанском репликом“ и сматра да аутор „није остао 
на архитектоници која се исцрпљује функционалним 
квалитетом и пропорцијским квантитетом“, већ је ње-
гова архитектура „измакла обрасцу и одступила од 
дотичне класе“. Као њен најближи пандан, он наво-
ди Злоковићеву Дечју клинику, након које Мацурино 
дело „наставља са исцртавањем контура београдског 
структурализма“.39 

На значај и улогу Милорада Мацуре у периоду 
соцреализма, указао је и историчар Предраг Ј. Марко-
вић 1996. године у монографији о Београду у периоду 
1948–1965.40 Зоран Маневић ће још једном поменути 
ово остварење крајем деведесетих година, у тексту о 
архитектури и градитељству писаном за монографску 
публикацију о Београду Бели град, где га помиње као 
појаву „валоризације корбизијанских начела“ средином 
педесетих година.41 

Последњих година многобројни аутори презентују 
или разматрају архитектуру и историјску улогу објекта 
Војногеографског института. Заједничка црта свих ових 
приказа јесте корбизијанско одређење основне стилске 
и функционалне концепције, као и јасно карактерисање 
овог дела као пионирског подухвата српске архитекту-
ре у првом послератном периоду.

Ревалоризација и реафирмација Мацуриног ства-
ралаштва, па тиме и зграде Војногеографског инсти-
тута и штампарије, које су присутне последњих го-
дина у нашим историографским истраживањима де-
лимично представљају резултат сазревања проблема 
тог раздобља српске архитектуре за научна, историјс-
ко-уметничка истраживања, али и општег повећања 
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интересовања стручњака за први послератни период, 
посебно соцреалистичке стилске етапе у српском гра-
дитељству. У популарном и прегледно конципираном 
Водичу кроз модерну архитектуру Београда, аутора 
Дијане Милашиновић-Марић, презентован је и језгро-
вито описан Мацурин Војногеографски институт, при 
чему је инсистирано на његовој припадности интер-
националном и корбизјеовском усмерењу.42 Арх. Вла-
димир Кулић разматра Војногеографски институт као 
једну од првих модернистичких грађевина подигнутих 
после рата у Београду и у први план истиче чињеницу 
да је она резултат прераде претходног, соцреалистичког 
пројекта, извршене по узору на Ле Корбизјеов Unite’ 
d’habitation.43 У једном од ретких монографских освр-
та на дело Милорада Мацуре, с нагласком на београд-
ским грађевинама које се налазе на подручју Врачара, 
насловљеном Отпор диктатима, интересантно је 
подсећање на ово дело, али и откривање неких нових 
момената везаних за објекат Војногеографског инсти-
тута. Наиме, аутор текста Милан Миловановић наводи 
податак да је Мацурина зграда изграђена на темељи-
ма облакодера намењеног „Информбироу“ и започетог 
према пројекту арх. Павла Крата 1946. године.44 Према 
овом аутору, коначни изглед здања одражава „потпуни 
раскид са соцреализмом и приближавање европским 
токовима“.45 Значајан приказ и тумачење Мацуриног 
градитељског дела у ул. Мије Ковачевића дао је Сло-
бодан – Гиша Богуновић у Архитектонској енциклопе-
дији Београда XIX и XX века,46 након сувише уских и 
сажетих приказа у оквиру одредница о овом архитекти 
у два издања Лексикона српских архитеката аутора др 
Зорана Маневића.47 Наиме, ауторски прилаз проблему 

Богуновић препознаје у „доследном варирању корби-
зијанске потке, поштујући узор како у равни облико-
вања волумена, тако и саставних делова целине“, при 
чему је тумачење истог предлошка „стваралачко, пре 
него епигонско“.48 У оквиру студије Критика соцреализ-
ма из угла савременика архитекте Милорада Мацуре,49 
Дијана Милашиновић-Марић констатује да је управо 
на Војногеографском институту видан „својеврстан 
крај соцреалистичке климе у архитектури“, и карак-
терише га као „прву архитектонску композицију којом 

Сл. 6. Изглед фасаде 
зграде ВГИ из улице 
Мије Ковачевића 
(северни тракт)

Сл. 8. Изглед бочне фасаде зграде ВГИ (југозападни, 
везни тракт)
Сл. 9. Изглед бочне фасаде зграде ВГИ (североисточни 
тракт)

Сл. 7. Изглед фасаде 
зграде ВГИ из 
Булевара деспота 
Стефана, односно из 
парка (јужни тракт)



147

ЗГРАДА ВОЈНОГЕОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА У БЕОГРАДУ

се неприкосновено афирмише модерно грађење при-
лагођено људским потребама и новим естетским схва-
тањима архитекте Ле Корбизјеа“.50 У написима који се 
тичу општих прегледа српске архитектуре двадесетог 
века и који су још увек доступни само у електронској 
варијанти, арх. Слободан Малдини апострофира и Ма-
цурин допринос српском материјалном наслеђу оличен 
у згради Војногеографског института која следи корби-
зијанске узоре.51 Мацурино поштовање корбизијанског 
вокабулара и постулата модула запазиће и др арх. Алек-
сандар Миленковић у својим најновијим теоријским 
радовима.52

У чињеници да је историјски значај Милорада Ма-
цуре и његовог дела – зграде Војногеографског институ-
та – у новије време запажен од готово свих истраживача 
који су се озбиљније и темељније бавили историограф-
ским приказима послератног развоја наше архитектуре, 
постоји и извор који представља јасан изузетак. Реч је 
о опширном синтетичком прегледу српске архитектуре 
двадесетог века аутора Милоша Р. Перовића, објавље-
ном као двојезични приручник 2003. године, у којем је 
изостављен било какав помен Милорада Мацуре и ње-
говог дела.53 

Пројектовање и реализација зграде 
Војногеографског института
Зграда Географског института ЈНА и Војне штам-

парије (данас зграда Војногеографског института), ло-
цирана у улици Мије Ковачевића бр. 5 на Пиониру у 
Београду, идејно је осмишљена током 1950. године,54 
док је Мацура био запослен у Пројектантском заводу 
НО Београда, а грађена у периоду 1950–1954.55 Потпу-
но је завршена и усељена 1956. године.56 Када је Ма-
цура почетком 1950. године добио налог да пројектује 
ову зграду, на терену су већ постојала два изграђена 
сутерена гигантске скелетне конструкције намењена за 
штампарију „Рад“, чија је изградња обустављена 1948. 
године.57 „Започета армиранобетонска конструкција, 
чија је реализација прекинута 1948, послужила је као 
основа за функционално и композиционо решење згра-
де. Поред фундамента, дубоког 11 m, биле су изведе-
не и међуспратне конструкције. Оне су третиране као 
подрумске, јер је зграду требало засути за шест метара, 
да би се пред њом извео трг у висини улице Мије Ко-
вачевића. То је условљено тереном, који лежи на пади-
ни доминирајућег брега Београда – Звездаре“.58 Прво-
битна конструкција била је пројектована симетрично, 
и постављена под углом од 20 степени према осовини 
улице, јер је тадашњим планом било предвиђено да се 
улица коригује, тако што ће се око будућег објекта оби-
лазити у благом луку. Но, нови урбанистички план је 
ипак задржао постојећи правац ове саобраћајнице, па 

је нелогична диспозиција објекта у простору постала 
врло уочљива. На овој конструкцији, са осовинским 
растојањем стубова 6,40 m x 6,40 m, прозорима распона 
чак 5,30 m и висином од 3,50 m, и међупрозорским ступ-
цима ширине 1,10 m, настале су „пропорције супротне 
људском мерилу сагледања, које су истовремено дело-
вале хипертрофиране и визуелно смањивале димензије 
објекта“.59 Мацурин кратак опис првобитног пројекта 
пружа нам могућност за претпоставку да се радило о 
згради својеврсних соцреалистичких стилских одлика. 
Најпре, неколико елемената недвосмислено упућује 
на њен монументалистички карактер (фундамент ду-
бок 11 m који имплицира гигантске габарите плани-
ране пројектом, велики трг испред прочеља зграде, 
симетрична композиција дефинисана крупним моду-
лом, чиме просторна целина добија наглашен свечани, 
хипертрофирани карактер). Поред тога, део конструк-
ције који је Мацура затекао на терену и који и данас 
постоји и представља северно крило објекта, поседује 
упечатљиву залучено-конкавну форму, па следећи ана-
логије са монументалним „овалним“ фасадама Дома 
синдиката, зграде МУП-а у ул. Кнеза Милоша или пак 
оригиналног пројекта зграде СИВ-а, као најизрази-
тијим представницима соцреалистичке архитектуре у 
београдској средини, и имајући у виду период настанка 
пројекта (између 1946. и 1948. године), претпоставке о 
преради соцреалистичког архитектонског дела бивају 
још оправданије.

Одлучивши се за потпуно нову композицију и 
функционалну организацију простора, Мацури су као 
смерница у пројектантском процесу послужили интер-
национални, западноевропски узори оличени у тада 
неприкосновеној архитектонској величини – Ле Кор-
бизјеу. Ново решење, прилагођено сложеном програму 
и чињеници смештаја две институције у једну зграду, 
остварено је кроз композицију усклађену са људским 
размерама,60 и новим естетским схватањима. Пројектни 
задатак био је да се над постојећим објектом дограде 
две нове етаже, с тим да северни део објекта служи за 
штампарију, а јужни за Географски институт, и да се 
при томе омогући њихово потпуно самостално функ-
ционисање. Мацурине речи: „У току студије програма 
и функционалног процеса сазревала је идеја о компози-
цији објекта“, одсликавају опредељење аутора за кон-
цепцију form follows function,61 као оштрог заговорни-
ка функционализма у архитектури. Тако је фасада ло-
гично и лако проистекла из основе, а у компоновању 
основе уочава се изразита доследност индивидуалним 
постулатима просторне организације. Својим пројек-
том Мацура предлаже да се одустане од предвиђеног 
насипања терена и да се подруми претворе у приземље. 
Према наслеђеном пројекту из четрдесетих година, на 
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северном крилу био је предвиђен подрум с магацинима, 
те је било потребно да нови, Мацурин пројекат укључи 
знатне адаптационе радове за нову намену. Постојећи 
трем, делимично изграђен до Мацуриног преузимања 
пројекта, дубине 6,40 m, будући да је јако засењивао 
просторије, делимично је срушен (спољни ред стубова 
и део плоче до арматуре у горњој зони затезања), а де-
лимично дограђен (тамо где није био изведен).

У доњем приземљу, које лежи у нивоу терена, 
на нижој страни према парку Мацура је дао прилаз у 
штампарију, гардеробе, санитарне блокове, магацине, 
стоваришта и угљару-котларницу. У горњем приземљу 
сместио је радионице штампарије. Да би се омогућило 
кружно кретање материјала, дограђено је ново везно 
крило на југозападном делу, између уличног и парковс-
ког блока. Поред тога, у аспекту фузије објекта с тере-
ном, Мацура је на својеврстан начин моделирао терен. 
Наиме, затечени „конвексни“ профил, због чега би обје-
кат изгледао сабијен у земљу, преиначен је у конкавни, 
тако да прелази у плато на коме се он заснива. Симет-
рична поставка композиције трансформише се у нагла-
шено асиметричну, будући да је то изискивала функци-
онална структура зграде. Уместо првобитно предвиђена 
два нова спрата зграде, намењена смештају Географског 
института, Мацура удвостручује тај број и целокупан 
функционални програм концентрише на улични блок. 
У оквиру последњег, трећег спрата, као и у посебном 
павиљону – мансарди на крову-тераси зграде, органи-
зовани су изложбени простор, магацини и радионице 
Института. Корпус Штампарије и корпус Института 
повезани су мецанином са заједничким друштвеним 
просторијама: салоном за конференције и трпезаријом. 
Просторна концепција овог „међуспрата“, поред тога 
што омогућује везу објекта како у хоризонталном тако 
и у вертикалном смислу, омогућава и његову изолацију. 
У попречном крилу између правог и лучног тракта сме-
штени су магацин и гардеробе у ниском приземљу, а у 
високом приземљу механичке радионице с помоћним 
радионицама, факторатом и коректорима. 

Мацурином опсежном интервенцијом извесна 
асиметрија на грађевини доведена је у склад са затече-
ном конструкцијом, као и са дивергенцијом њене осо-
вине с тереном тј. осовином улице. Прозорски отвори у 
постојећем делу зграде су смањени услед неуклапања 
у новоформирани модуларни систем, док је у новопро-
јектованом делу усвојен осовински размак од 1,60 m 
(уместо постојећег од 6,40 m, до кога се дошло простим 
дељењем на четири дела, 6,40:4=1,60 m). Поред свега 
тога, Мацура је имао да се избори и с превеликом ду-
бином блока од 20,20 m. Њу он практично искоришћава 
тако што између ходника и цртаоница, односно кан-
целарија, поставља гардеробе и оставе за прибор и 

материјал. Како су услови рада у штампарији и инсти-
туту изискивали равномерно природно осветљење од-
ређеног интензитета, усвојени су фасадни, уски и изду-
жени стубови пресека 20 x 90 cm, који испадају упоље 
и врше улогу брисолеја.62 Оваквим елементима, израђе-
ним од префабрикованих гредица и таролита, чија при-
мена представља први у београдској и један од првих 
покушаја у југословенској средини, постојећи прозори 
подељени су на четири дела, чиме је остварен поред 
функционалног и изразит композициони ефекат.63 

Посебну пажњу током пројектовања ове грађеви-
не Мацура је посветио развијеној кровној површини. 
Примена равног крова није била дозвољена у нашој ар-
хитектури првих година након ослобођења, сем у веома 
малом обиму и у изузетним случајевима.64 У време када 
је Мацура пројектовао зграду Географског института и 
штампарије, на којој је био замишљен раван кров-тера-
са од неколико хиљада квадратних метара површине, 
комисија за ревизију пројекта одобрила је предложено 
решење под условом да пројектант лично одговара за 
квалитет и трајност равног крова.65 Мацура је то при-
хватио „под пуном моралном и кривичном одговорно-
шћу“, 66 што га је навело да проблему посвети посебну 
пажњу. Након исцрпних студија настало је својеврсно 
и оригинално техничко решење крова-терасе, које се 
показало не само као једноставно за извођење и еконо-
мично за одржавање већ током времена и као трајно.67 
Систем је са успехом примењен и на још неким згра-
дама које су потом пројектоване у оквиру Мацуриног  
„Атељеа архитектура урбанизам“. Кровна површина 
зграде Војногеографског института организована је као 
плато – тераса, која поред своје техничке улоге посе-
дује и могућности за слободне активности корисника. 
По читавом свом обиму ограђена је ланчаном оградом. 
Главну улогу у општем ликовном изразу имају кућице за 

Сл. 10. Оригинални пројекат адаптације улазног хола 
зграде из 1978. године (делимично изведен, арх. Д. 
Петковић)
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лифт-машине, димњак за централно грејање, павиљон 
за помоћни излаз и лође-балкони испред одговарајућих 
одељења. Сви ови елементи представљају важна функ-
ционална чворишта пројекта и делове конструкције и у 
обликовању су третирани као својеврсне скулптуре. 

Поред свих наведених чињеница, постоји још је-
дан важан моменат у историјату пројектовања и реали-
зације ове зграде. Наиме, на путу између њеног идејног 
осмишљавања и материјализације постојала је још јед-
на незаобилазна етапа, за аутора необично мукотрпна 
и дуга, а односила се на комисијски преглед и ревизију 
идејног решења. Она је започела одмах након што је 
зграда била пројектована у првој половини 1950. го-
дине, покушајем прибављања грађевинских дозвола за 
изградњу. Како се Мацура сећа, и како кажу сачувани 
извори, пут до тога био је трновит и одужио се све до 
1952–1953. године, када су усвојене последње измене 
на пројекту.68 Према Мацуриним сећањима, првобитни 
пројекат је чак три пута одбијан на ревизионим коми-
сијама и враћан на прераду. „Али није одбијен заслу-
гом председника Војне ревизионе комисије, пуковника 
инж. Бенчића. Увек незнатно мењан, на крају је, услед 
изгубљеног времена, доспео заједно са макетом, пред 
министра Народне одбране ФНРЈ, генерала Ивана Го-
шњака. Кад је пажљиво саслушао објашњења пуковни-
ка Бенчића, инвеститора и пројектанта, он је наредио 
да се пројекат одобри.“69 На слично неразумевање Ма-
цура је наилазио и од стране својих колега у Пројек-
тантском заводу током процеса пројектовања објекта,70 
са можда јединим изузетком у арх. Николи Добровићу, 
који га је „од почетка до краја подржавао у идеји, као и 
да истраје на том пројекту, без обзира што су рушени 
сви рокови“71.

Зграда је 1954. године била завршена, 1956. ком-
плетно опремљена и усељена, а током времена вршене 
су извесне преправке и адаптације, које су се међутим,  
готово искључиво односиле на ентеријер и у целини 
нису значајније утицале на изглед и просторни распо-
ред.72 Једина значајнија интервенција извршена је 1978. 
године и представљала је адаптацију и осавремењивање 
свечане сале и улазног хола, чиме се настојало не само 
унапредити функционалност и намену тих простора 
него и увести савременији и свечанији ликовни израз.73 
Поред тога, у високом приземљу северног крила, нека-
дашње спаваонице са санитарним блоком и купатилом 
у новије време су преиначене у војне станове.

Архитектура зграде Војногеографског 
института
На објекту су јасно диференциране две главне це-

лине, некада намењене двема корисничким институ-
цијама – Географском институту и Војној штампарији. 

Оне су конципиране независно – као северно (Штампа-
рија) – према парку, и јужно крило (Институт) – према 
улици Мије Ковачевића, с посебним улазима и пратећим 
јавним просторима, и повезане чврстом попречном ве-
зом. У ниском приземљу, према ограђеном економском 
дворишту, налази се још један улаз са холом. За разлику 
од јужног крила с праволинијском фасадом са укупно 
шест надземних етажа, северно је залучено и састоји 
се само од две, широко отварајући на тај начин поглед 
према парку. 

Прави, јужни тракт према улици Мије Ковачевића у 
свом надземном делу био је комплетно намењен Војно-
географском институту, што је углавном и данас.74 Анекс 
с приступним просторијама смештен је у мецанину, као 
и велика свечана сала и библиотека, док су први, други, 
трећи спрат и мансарда намењени различитим радним 
просторијама Института и Војне логистике, уз малу пос-
ловну салу на првом и музеј на другом спрату. У ман-
сардном делу је смештен архив. По подужној оси ових 
спратних етажа простор по средини просеца ходник, 
дуж чије се обе стране равномерно нижу одаје.

Залучени, северни тракт зграде Мацура је пројек-
товао за потребе друге институције – Војне штампарије 
„Србија“. Организација садржаја и намене просто-
ра укључивала је све потребне радне и помоћне про-
сторије. Током времена ова штампарија је исељена из 
објекта и у њене просторије смештена је Штампарија 
Војногеографског института.

Ентеријер зграде Војногеографског института у 
својој суштини следи рационалистичко-функционалис-
тички концепт организације екстеријера. Два најнижа 
нивоа зграде, чије је габарите и просторну организацију 
Мацура наследио првобитном конструкцијом, будући 
да су намењена магацинским и помоћним просторима, 
обрађени су крајње скромно. Слично је и с просторијама 
Штампарије у северном крилу. Ентеријер обилује свет-
лошћу, пријатан је за рад и успешно функционално 
организован. Просторне јединице на спратовима Инс-
титута осмишљене су једноставно и комуникативно, у 
крупним потезима, уз принцип рационализације повр-
шина; ходника, холова и степенишних простора. Овим 
поступком, као и општим начелом негирања раскоши, 
луксуза, помпезности створен је утисак строгости и 
озбиљности какав је и доликовао корисничкој инсти-
туцији и уопште војном карактеру објекта. Одсуствује 
полихромија и било каква декоративност. Последње 
наведено ликовно-обликовно опредељење добро се 
може уочити на примеру степенишних ограда и ручки 
улазних врата – њихов дизајн је крајње једноставног и 
строго антидекоративног типа и базира се на простом, 
функционално али ефектно и оригинално осмишљеном 
геометријском мотиву. Материјализација се заснива на 
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једноставним материјалима (дрво, метал, бетон, стакло, 
малтерне партије и сл.), који су често природног порек-
ла и редовно прворазредног квалитета и солидне фи-
налне обраде. Обрада подова је од венецијанског тераца 
(свечанији заједнички простори) или класичног тераца, 
односно паркета у канцеларијама.

У секундарној пластици зграде, која је наглашеног 
асиметричног устројства, главну улогу имају ритмич-
ки фасадни растер са брисолејима, пета фасада са сло-
бодно обликованим деловима конструкције и масивни 

носећи стубови „V“ облика. Те елементе Мацура је 
примењивао и на другим својим делима, те они пред-
стављају уобичајен део ауторовог вокабулара. Зграда 
је изведена од армираног бетона скелетне конструк-
ције, који као нескривен фасадни материјал, заједно с 
претходно поменутим карактером конструкције и обра-
дом њених завршних елемената, приближава ово дело 
поставкама бруталистичке школе. Ова аналогија изво-
ди се превасходно у контексту „интелектуалне јасноће 
и исправног коришћења и представљања конструкције 

Сл. 11. 
Војногеографски 
институт, данашњи 
изглед – југозападни 
бочни изглед с везним 
трактом

Сл. 12. 
Војногеографски 
институт, данашњи 
изглед објекта - јужна 
фасада са главним 
улазом
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и материјала“ присутних у архитектури Ле Корбизјеа и 
Миса ван дер Роа.75 Монументалне размере здања оли-
чавају значај институција којима је објекат намењен. 
Утисак достојанствености и строгоће којима оно зрачи 
алудирају на војни карактер намене грађевине. У овом 
контексту објекат својом архитектуром верно прати 
суштину и идејност своје намене.

Објекат се налази на истакнутом положају Београ-
да и видљив је с разних тачака града. Овакав положај је 
јасно искоришћен као један од квалитета његове архи-
тектуре, при чему је развијени кров-тераса третиран као 
етажа с функцијом шеталишта и видиковца са кога се 
пружају импресивне и широке визуре на околину – по-
ред тога што се град сагледава готово у целини, поглед 
досеже и до дела Земуна с кулом Гардош, Панчевачког 
рита, Фрушке горе, Иришког венца, Вршачког брега и 
Вишњичког брда. Објектом се завршава парк код Про-
фесорске колоније, с којим је у време када је саграђен 
чинио јединствену целину. У оваквом амбијенту, у са-
мом парку испод објекта Војногеографског института и 
штампарије, саграђена је у првој половини осме деце-
није двадесетог века Спортска хала „Пионир“,76 а 1978. 
године, у непосредном суседству Мацуриног објекта, и 
Студентски дом „Карабурма“ са две куле велике виси-
не.77 Јаком полихромијом, односно израженим вертика-
лизмом, у односу на потпуно монохроматски тоналитет 
и претежно хоризонтални карактер Мацуриног дела, 
новосаграђени корпуси су се поставили као доминант-
ни просторни и ликовни атрибути окружења. Међутим, 
они нису значајније нарушили просторни контекст, до-
живљај и вредности овог здања.

Порекло стилско-композиционог решења 
зграде Војногеографског института и 
аналогије у европским и националним 
оквирима
Будући да је у нашој историографији објекат 

Војногеографског института и штампарије најчешће 
помињан у контексту аналогија с корбизијанским гра-
дитељским постулатима, као незаобилазан сегмент сва-
ког проучавања овог дела поставља се логично питање 
његовог односа с корбизијанским и интернационалним 
архитектонским искуством, односно проблем порекла 
стилско-композиционог устројства зграде.

По извесним поступцима и елементима, Мацури-
но дело недвосмислено асоцира на Корбизјеов Мар-
сејски блок: у слободном приземљу, карактеристичном 
облику стубова, касетираној фасади са брзим ритмом 
брисолеја уз повремене паузе, конструктивним елемен-
тима на кровној тераси који су скулптурално облико-
вани, брит-бетоном као доминантним и нескривеним 
материјалом. Међутим, др Зоран Маневић је с правом 
приметио да се овде ради о сличности у идејном али 
не и у формалном погледу. „Док су стубови Марсејског 
блока укопани у терен, овде су се нашли у цезури која 
нам се услед денивелације терена само визуелно чини 
’приземном’. Вертикала која Корбизјеову главну фа-
саду дели на два неједнака дела у Мацурином објекту 
постоји тек као наговештај, изведен уз помоћ кратких 
и уских перфорираних хоризонтала, подржаваних бал-
конима при крају фасаде. Корбизјеова композиција је 
централизована, с једним вертикалним елементом као 
осовином климакса. Мацурина је грађена на равнотежи 

Сл. 13. 
Војногеографски 
институт – данашњи 
изглед зграде у 
амбијенту
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двају вертикалних елемената од којих се један покла-
па са улазом, док је други на крају објекта.“78 Ипак, у 
разматрању Мацуриног дела Маневић редовно потен-
цира његову идејну зависност од корбизјеових марсејс-
ких поука као његову главну вредност и прекретничку 
улогу у историји београдског градитељства. Аналогије 
које с правом примећујемо на екстеријеру зграде, међу-
тим, потпуно изостају у домену ентеријера. Наиме, у 
унутрашњости објекта остварена је композиција која се 
строго заснива на рационалним, функционално детер-
минисаним императивима. Њен општи израз одговара 
карактеру јавне пословне зграде и у том смислу нема 
ничег заједничког са стамбеном темом на Марсејском 
блоку. Комуникациони трактови, просторне јединице, 
степеништа и друге целине не поседују сличност у ви-
зуелно-обликовном смислу с марсејским прототипом, 
већ се базирају на оригиналној визији српског аутора.

Ако се још једном вратимо на екстеријер зграде и 
постојећи корбизијански фасадни растер, брисолејску 
поделу зидног платна, слободно решење кровне рав-
ни, прилазну рампу, скулптурално обликоване стубове, 
слободан приземни део који се развија по терену, пре-
познајемо елементе који, шире сагледани, припадају во-
кабулару интернационалне школе. Међутим, они су на 
овом објекту дефинитивно комбиновани и апликовани 
на индивидуалан, ауторски начин. Мацурина отворе-
на склоност модернизму на овом делу у потпуности је 
досегла једну од основних идеја композиције модерне 
– идеју реда и хармоније односа хоризонталног и вер-
тикалног ритма архитектонских елемената. 

Приликом покушаја успостављања аналогија у 
временском, односно стилском смислу, овог Мацуриног 
дела са градитељством на српским просторима, долази-
мо до капиталних подухвата који су обележили педесе-
те године у београдској архитектури. Завршетак градње 
Војногеографског института поклапа се са почетком 
изградње комплекса Београдског сајма (1954–1957), 
првог домаћег неимарског остварења, чија је вредност 
призната у европским размерама.79 Док Мацурино дело 
носи корбизијанске премисе, комплекс сајамских хала 
ослања се на Нервија и послератну инжењерску архи-
тектуру. Као таква, оба ова дела су „кроз велика врата“ 
увела српску архитектуру у европске токове. Из истог 
раздобља потичу два објекта на Теразијама које је сагра-
дио архитекта Владета Максимовић, поштујући корби-
зијански композициони предложак: зграда „Југословен-
ске књиге“ са Безистаном на Теразијама бр. 27 (1949–
1952) и, посебно, зграда Југословенске инвестиционе 
банке на Теразијама бр. 7 (1957–58). Ликовни израз 
објекта Банке заснован је, као и Мацурино дело, на рит-
мично поређаним брисолејима, као и на континуираној 
фенетрацији, повученом приземљу с масивним стубо-
вима, равном „лебдећем“ крову, и у својој композицији 

снажно асоцира на Ле Корбизјеову школу. Студиозно 
тражење целовите композиције и израз заснован на де-
ловању целине а не појединачних својстава објекта ка-
рактеришу дела оба српска градитеља и представљају 
новину у дотадашњој архитектонској пракси Београда. 
Разликује их употребљени фасадни материјал, који је 
на Максимовићем примеру скупљи и богатији, што је у 
складу са економским просперитетом земље касних пе-
десетих година и уопште са чињеницом да је објекат на-
мењен банци, а своје стилско порекло вуче из монумен-
талистичког искуства касне предратне модерне крајем 
тридесетих година. Године 1951. осмишљено је, и већ 
наредне реализовано, још једно дело које се снажно 
супротставило дотадашњој соцреалистичкој традицији 
– Споменик јеврејским жртвама фашизма у Београду, 
архитекте Богдана Богдановића. Уместо наративног и 
академског начина изражавања, на овом меморијалу 
присутно је симболичко и апстрактно, што представља 
идеју која је у коначном исходишту најближа модерној 
уметности. Сва дела која су поменута у смислу анало-
гија са зградом Војногеографског института, са изузет-
ком „Југословенске књиге“, пројектована су касније у 
односу на Мацурин подухват с почетка 1950. године, 
али и након одржавања Дубровачког саветовања крајем 
исте године, те ова хронолошка чињеница недвосмис-
лено говори о значају Мацуриног дела у београдској и 
српској архитектури.

Место и улога зграде Војногеографског 
института у српској архитектури
По свим својим одликама, сагледаним у контексту 

историјског тренутка када су осмишљене и реализова-
не, зграда Географског института и штампарије припа-
да опусу једне зреле пројектантске личности. Стога се 

Сл. 14.  Војногеографски институт – детаљ објекта 
са стубовима
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може констатовати да са идејним пројектом овог дела, 
1950. године, Мацура суверено улази у своју зрелу фазу. 
Крајем исте године, када је већ започела реализација 
овог дела, одржано је чувено Саветовање архитеката и 
урбаниста Југославије у Дубровнику, на којем су управо 
два Мацурина реферата узбуркала страсти присутних, 
прећутно подељених у два табора по питању уметнич-
ких назора у архитектури.80 Превагом антидогматских 
и прогресивних схватања над соцреалистичким, југо-
словенска архитектура се од тог тренутка усмерила ка 
новом и полетном путу независности од политичког и 
идеолошког устројства.81 Само пет година после окон-
чања Другог светског рата, у јеку Првог петогодишњег 
плана и периода када су све уметности па и архитектура 
трпеле утицај соцреалистичких идеја, изградња овако 
значајног друштвеног објекта с препознатљивим пос-
тулатима корбизијанске, дакле европске архитектуре, 
била је показатељ слободног продора интернационал-
них идеја у Србију и наговештај новог архитектонског 
процвата. И сама чињеница да пут до одобрења овог 
пројекта није био нимало лак, као и Мацурина сећања 
и анегдоте везане за сам ток пројектовања, говоре о ду-
ховној и културно-архитектонској клими тог периода, 
и симболично одсликавају преокрет у архитектонском 
развоју Београда и Србије.

У контексту Мацуриног стваралаштва разматраног 
у целини зграда Војногеографског института је оства-
рење које на најбољи начин представља овог аутора као 
личност прогресивних побуда и као архитекту најсав-
ременијих схватања која су у то време била присутна 

на европској градитељској сцени. Као дело којим је 
овај аутор ушао у своју зрелу стваралачку фазу, оно 
најављује наставак експериментисања и нова ликовна 
стремљења, како према разради постулата корбизијанс-
ке школе, тако и према индивидуалним истраживањима 
у архитектонској теорији и пракси. С обзиром на то да 
је идејно решење зграде било завршено у првој полови-
ни 1950. године, Мацура се њиме обрачунао са соцреа-
лизмом и пре одржавања чувеног Дубровачког савето-
вања крајем те године. А на самом саветовању Мацура 
је своја прогресивна уверења потврдио, након цртежа и 
започетог објекта, и писаном и усменом речју.

Подухват пројектовања и изградње зграде Војно-
географског института представља најрепрезентатив-
нији пример превазилажења соцреализма у послерат-
ном току српске архитектуре. Ако имамо у виду го-
дину његовог идејног настанка (1950), он представља 
први београдски монументални објекат јавног значаја 
конципиран у прогресивним и свежим, проевропским 
архитектонским начелима, која ће потоња српска архи-
тектура јасно прихватити, заступати и интерпретирати. 
Ово дело се и по много чему другом истакло као пио-
нирско у нашој послератној градитељској продукцији: 
по први пут примењеним брисолејима, стапању њихо-
ве функционалне и естетске улоге, доследној примени 
модуларног односно пропорцијског система како на 
фасади тако и у ентеријеру. Стога се оно поставља као 
незаобилазан и безрезервно вредан сегмент у сваком 
проучавању и презентовању београдске и српске пос-
лератне архитектуре.
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НАПОМЕНЕ:

1] Мацурин целокупан стваралачки опус није до сада био сис-
тематски проучаван, а ни детаљно представљен. Већина писаних 
радова о њему обухвата само његова најпознатија и најрепрезента-
тивнија дела из области пројектовања и критичарског рада. Такође, 
нису забележени покушаји који би његов пројектантски, теоријски 
и научноистраживачки рад обухватно анализирали као јединствену 
целину.

Имајући у виду заокружено и целовито познавање Мацуриног 
стваралаштва, могуће је у његовом пројектантском раду сагледати 
и дефинисати одређене фазе. Прва, рана предратна фаза обухвата 
архитектонске радове настале од студентских дана до почетка Дру-
гог светског рата, односно период од непуне деценије (1934–1941, 
у којој је Мацура професионално стасао, кренуо пут градитељске 
праксе и изборио се за своје место у струковним организацијама. 
Друга, рана послератна етапа Мацуриног стваралаштва каракте-
рише прве послератне године, које су, због постојећих друштвено-
економских околности, испуњене пропорционално обимним радом 
који је у свом већинском делу остао на нивоу пројекта. У своју зрелу 
стваралачку фазу Мацура улази 1950. године, пројектом за зграду 
Географског института и штампарије, који је исте године ушао у 
реализацију, као и својим учешћем са два истакнута реферата у пре-
кретничком догађају у југословенској архитектури – Саветовању ар-
хитеката и урбаниста у Дубровнику. Већи део овог периода провео 
је радећи у оквиру самосталног пројектног атељеа „Архитектура и 
урбанизам“, остваривши пуну афирмацију у београдским стручним 
круговима. Позни период делања овог аутора везује се за почетак 
његовог рада у Институту за архитектуру и урбанизам Србије 1962. 
године и завршава се постепеним престанком професионалних ак-
тивности након пензионисања (1978). Уз овакву, временску поделу 
Мацуриног опуса, могуће је извршити и тематску поделу, и поред 
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протекли век српске архитектуре: Miloš R. Perović, Istorija srpske 
arhitekture XX veka. Od istoricizma do drugog modernizma, у: Наслеђе, 
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не подобности објекта резултат доброг пројекта. Иако се овакав 
став може окарактерисати као један од фундамената архитектуре 
одвајкада, први пут су га јавно прокламовали Виоле ле Дик и још 
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Саопштења, изд. ИАУС, бр. 1, Београд, 1966, 47–48.
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Живот посвећен архитектури. Милорад Мацура, прекуцани текст 
Мацуриног предавања у ИТ Галерији у Београду из 1983. године, 
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се пројекат прихвата и да се одобрава изградња. И ја мислим да 
генерала Гошњака исто тако треба запамтити као једног од људи 
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председништво и постоља за бисту у свечаној сали, изради сећија за 
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THE BUILDING OF THE MILITARY GEOGRAPHICAL INSTITUTE IN BELGRADE

The paper offers a monographic consideration of the building of the Military Geographical Institute in Belgrade 
constructed in 1950–54 to the design of the prominent Serbian post-war architect Milorad Macura (1914–1989). Macura’s 
design was carried out on the existing foundations laid down in 1946–48 for a structure intended for a different purpose 
and presumably designed in the soc-realist style, and therefore the building’s final appearance has been looked at from that 
perspective as well. In addition to offering an overview of the earlier research, an account of the design and construction 
process, and a description of its architecture, the paper deals with the issue of the origin of its style and composition, 
European and domestic analogies, and its place and role in Serbian architecture. 

ILLUSTRATIONS

Fig. 1 Cross-section with the pre-1950 and newly-built portions 
indicated

Fig. 2 Ground-floor and mezzanine plans

Fig. 3 Sketch ground-floor plan with differentiated functions

Fig. 4 3D model (lost)

Fig. 5 Military Printing House and the YPA Geographical Institute 
building (today’s Military Geographical Institute) in 1956

Fig. 6 Front view of the MGI building facing Mije Kovačevića Street 
(north wing)

Fig. 7 Front view of the MGI building facing Bulevar Despota Stefana 
or the park (south wing)

Fig. 8 Side façade of the MGI building (southwest connecting wing)

Fig. 9 Side façade of the MGI building (northeast wing)

Fig. 10 Original remodelling design for the entrance hall, 1978 (by D. 
Peković, partially executed)

Fig. 11 Military Geographical Institute, current exterior view, southwest 
side elevation with the connecting wing

Fig. 12 Military Geographical Institute, current exterior view, south 
façade with the main entrance

Fig. 13 Military Geographical Institute, current situation view

Fig. 14 Military Geographical Institute, columns, detail 



159

АРХИТЕКТУРА МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

АРХИТЕКТУРА МУЗЕЈА 
САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ

У БЕОГРАДУ

МИЛАН ПОПАДИЋ

I

УДК 727.7(497.11)

    деја о оснивању установе која ће адекватно баштини-
ти (прикупљати, чувати, изучавати, презентовати) дела 
српске и југословенске уметности двадесетог века, ре-
ализована је 1965. године изградњом Музеја савремене 
уметности (МСУ) у Београду, на левој обали ушћа Саве 
у Дунав. Поред вредне уметничке збирке, нова инсти-
туција је – кроз сопствено здање – добила и карактерис-
тичну просторну артикулацију, оригинално ауторско 
дело архитеката Ивана Антића и Иванке Распоповић.1 

Чињеница да је за збирку српске и југословенс-
ке модерне уметности подигнута посебна зграда, и то 
на проминентној локацији, указује на специфичну по-
зицију ове установе, нарочито ако се зна да је зграда 
МСУ била једна од првих, наменски пројектованих 
музејских грађевина на територији некадашње СФРЈ.2 
Разлози за овакво стање леже, чини се, у природи са-
мог појма музеја модерне уметности и њему блиских 
феномена. Музеј модерне уметности, иако примарно (а 
наизглед и искључиво) припада сфери културе и умет-
ности, показао се, међутим, као веома битан елемент у 
моделовању различитих идеолошких стратегија. „Као 
један од најизузетнијих модерних европских изума, 
’уметност’ је најефикаснији идеолошки инструмент за 
ретроактивно писање историје људског друштва“, каже 
Доналд Прециози, расправљајући о односу уметности 
и музеја.3 Изградњом Музеја савремене уметности у 
Београду задовољени су (или су у њој барем учествова-
ли) разнородни интереси: уметнички – за промоцијом, 
културни – за баштињењем, државни – за репрезента-
цијом. Такође, у општој сфери друштвене стварности, 
успостављена је комуникација с јавним мњењем (ло-
калним и интернационалним), а циљ те комуникације, 
чини се, било је преношење поруке о нарочитом сис-
тему вредности прокламованом у социјалистичкој Југо-
славији.4 Захваљујући карактеристичном градитељском 
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Сл. 1. Иван Антић, Иванка 
Распоповић, Конкурсно 
решење за зграду 
Модерне галерије у Новом 
Београду, 1959, основа 
приземља, основа спрата, 
елевација, перспектива 
(Архитектура-урбанизам, 
1, 1960)
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решењу, могло би се рећи да је један од значајних кана-
ла ове комуникације остварен управо кроз „привилего-
вани естетски језик“ , односно – архитектуру.5 

Од модерне галерије до музеја савремене 
уметности
Модерна галерија пре и после 1951. године
У првој, оснивачкој, монографији Музеја савре-

мене уметности као почетна тачка историјата ове ин-
ституције наведена је 1951. година.6 Међутим, идеја о 
оснивању Модерне галерије у Београду, која ће у пос-
ледњим етапама своје реализације бити преименована 
у Музеј савремене уметности, није била потпуна нова у 
том тренутку. О томе сведочи, поред повремених и не-
конзистентних залагања уметника и историчара умет-
ности, неколико конкретних података из домена архи-
тектонско-урбанистичке праксе. 

Модерна галерија је, уз здања Савезног извршног 
већа, Централног комитета Комунистичке партије Ју-
гославије и хотела високог стандарда (хотел „Југосла-
вија“), један од првих објеката предвиђених на Новом 
Београду.7 Тако је већ 1948. године расписан први (ужи) 
конкурс за Модерну галерију на левој обали реке Саве, 
а на основу Добровићевих урбанистичких концепција 
уређења Великог, односно Новог Београда – новопла-
ниране југословенске престонице.8 

Непосредно по окончању Другог светског рата, 
пред новом југословенском влашћу нашли су се зада-
ци везани за преобликовање државног уређења, јасно 
дистанцирање од традиције предратне Југославије, те 
спретно балансирање и тактично удовољавање инте-
ресима ратних савезника. У симболичкој и идеолошкој 
географији, новој држави је, суштински, била потребна 
препознатљива престоница – место управљања и реп-
резентације, структура неоптерећена хипотеком про-
шлости а погодна за пројектовање жељене стварности. 
Ступање на властити пут, крајем четрдесетих година 
двадесетог века, само је увећало потребу за етатистич-
ком репрезентативношћу. Будући да предратни буржо-
аски Београд, руиниран нацистичким и савезничким 
бомбама, није одговарао „ствари, њеној актуелној и 
менталној слици“, репрезентативно је, дакле, нужно 
значило ново.9

У суштини, Нови Београд је конципиран у духу 
функционализма и Атинске повеље, а пре свега, по узо-
ру на Ле Корбизјеов пројекат за Озарени град (La Ville 
Radieuse) из 1930. године, да би у каснијим етапама био 
приметан и утицај пројекта за нову престоницу Брази-
ла – Бразилију Лучија Косте из 1957.10 Већ је идејни 
план Новог Београда из 1948. године, који је израдио 
Никола Добровић, најавио основне елементе будуће 
структуре.11 Монументално здање Председништва вла-
де (касније преименованог у Савезно извршно веће) 

позиционирано је готово на саму обалу Дунава. Од њега 
полази централна градска оса која се завршава главном 
новобеоградском железничком станицом. Простор из-
међу ова два маркера (својеврсног градског „Капитола“ 
и наглашеног саобраћајног чворишта) постаће, могло 
би се рећи, носилац идентитета нове урбане структуре. 
Другим речима, централна зона Новог Београда поста-
ла је поље сукобљавања будућих урбанистичких кон-
цепата, који су се – од почетних демијуршких замисли 
Николе Добровића – полако претварали у „канонизова-
не клишее већ превазиђеног модернизма“.12

Нови Београд конципиран је тако као полигон 
државне репрезентације. Отуда чињеница да се међу 
првим планираним објектима на овом терену нашло 
здање галерије указује на карактер тадашње државне 
културне политике, која се номинално – без препоз-
натљивог институционалног оквира – залагала за под-
ршку модерној уметности. Стога, конкурс из 1948. за 
зграду Модерне галерије, чини се, треба разумети пре 
као облик презентовања државне стратегије у доме-
ну културе, него као истинску тежњу за реализацијом 
објекта овог типа.13

У Урбанистичком плану Новог Београда из 1950. 
године, који је израдио архитект Видо Врбанић, такође 
се налазе трагови промишљања варијаната реализације 
музејске установе намењене југословенској и савреме-
ној уметности. У овом плану могу се идентификовати 
чак два објекта овог типа: зграда Музеја југословенс-
ке уметности, те Модерна галерија са изложбеним па-
виљонима.14 Зграда Музеја југословенске уметности 
лоцирана је у централној зони Новог Београда, уз велик 
манифестациони трг и проспект, на главној оси која по-
везује зграду Савезног извршног већа и новобеоградс-
ку железничку станицу. Осмишљен као монументални 
објекат у форми зигурата, овај пројекат указује на блис-
кост с Ле Корбизјеовим раним концепцијама у домену 
архитектонске артикулације музејских зграда.15 Објек-
ти Модерне галерије и изложбених павиљона планира-
ни су, као и у претходном случају, на левој обали реке 
Саве, наспрам старобеоградског Савског амфитеатра у 
коме је, на основу конкурса из 1948. године, требало да 
буде смештена зграда Велике југословенске опере.16 У 
односу на монументалност, али и локацију Музеја ју-
гословенске уметности, Модерна галерија, онако како 
је конципирана у овом плану, оставља утисак скром-
нијег и знатно мање репрезентативног објекта. Такође, 
дистинкција у називима институција (музеј/галерија, 
југословенско/модерно) симптоматична је и указује на 
тежњу да се направи разлика између југословенске и 
модерне уметности.17

Индикативно је, међутим, да се у званичном ис-
торијату Музеја савремене уметности ти ранији про-
јекти уопште не помињу. По питању архитектонске 
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он и писац историјата МСУ, те његов главни и темељ-
ни хроничар, који ипак у своју генеалогију Музеја не 
укључује раније тежње за подизањем Модерне галерије. 
Разлози овог специфичног damnatio memoriаe нису до 
краја јасни. Један од њих може бити тежња М. Б. Про-
тића и његових сарадника да своју концепцију Модерне 
галерије дистанцирају од претходних предлога. То је, на 
пример, очито и у жељи да зграду Модерне галерије ло-
цирају у старом делу Београда, што ни у једном претход-
ном примеру није био случај. Још један од разлога могла 
би бити свест и антиципација стратега будућег МСУ о 
томе да, заправо, нису постојали друштвенополитички 
услови да било који од претходно наведених пројеката 
буде заиста и реализован.21 

Локација (1955–1959)
О непостојању одлучности званичне културне по-

литике за остварење аутохтоног и аутономног простора 
за музеализацију дела српске и југословенске уметнос-
ти двадесетог века говори још један податак. Поред но-
вобеоградских управних зграда, друштвенополитичке 
потребе у овом периоду налагале су изградњу и дру-
гих монументалних објеката попут, на пример, Дома 
синдиката (1947–1955), Војногеографског института и 
штампарије (1950–1953) и комплекса Београдског сај-
ма (1954–1958).22 У таквом контексту зграда Модерне 
галерије није се могла сматрати приоритетом. Тако је 
1954. године објављена намера да се за потребе сме-
штаја збирке модерне српске уметности дозида спрат 
на згради Народног музеја, односно на Хипотекарној 
банци, у чију је зграду Народни музеј био усељен.23 Ос-
тварење такве намере значило би крај концепта Модер-
не галерије као самосталне институције. Стога је рад 
на реализацији ове установе – после периода мировања 
због реорганизовања републичких органа за културу 
(1951–1954) – настављен с појачаном активношћу, а ње-
гов несумњиви spiritus movens био је М. Б. Протић, који 
је, према сопственом сведочењу, у том тренутку осећао 
личну одговорност према пројекту Модерне галерије.24 
Први корак (у коме се препознаје свест о значају јав-
ног мњења у осетљивим друштвеним питањима25) био 
је ангажовање културне елите у циљу промовисања 
потребе да српска и југословенска модерна уметност 
добију своју засебну установу. С тим разлогом, 1954. 
године спроведена је анкета Одсека за културу Савета 
за просвету и културу о потреби установљења Модерне 
галерије.26 Сви анкетирани подржали су идеју.

Уз овакву подршку и уз изналажење компромиса 
с Народним музејем, већ 1955. именован је, по одлу-
ци Савета за просвету и културу, Одбор Модерне гале-
рије27. Један од задатака Одбора, поред организовања и 

Сл. 2. И. Антић, И. Распоповић, Музеј савремене 
уметности у Београду, 1965, основа приземља

реализације будућег МСУ истиче се тек да је 1951, те 
нулте године у званичној историји Музеја, отпочело 
„тражење одговарајуће зграде“.18

Миодраг Б. Протић и културна политика
Оно што је 1951. година суштински донела исто-

ријату Модерне галерије било је укључивање у оснивач-
ки процес Миодрага Б. Протића, сликара, ликовног кри-
тичара и теоретичара, у то време запосленог у Савету за 
просвету, науку и културу Републике Србије. Управо са 
Протићем су 1951. обављене иницијалне консултације о 
потреби оснивања нове музејске институције, a он je и 
у каснијем периоду био назначен као главни заступник 
стратегије за подизање зграде Модерне галерије.19

Југословенска културна политика педесетих годи-
на двадесетог века, пратећи званичну државну доктри-
ну, била је заснована на равнотежи двеју струја: „модер-
ниста“ и „реалиста“.20 Културне организације биле су 
углавном конципиране тако да у кадровској структури 
одржавају овај баланс. Тако је улога заступника идеје о 
Модерној галерији у државном апарату била додеље-
на М. Б. Протићу управо због његовог препознатљивог 
модернистичког опредељења.

Миодраг Б. Протић је свој задатак схватио амби-
циозно, свестан одговорности која му је дата. Управо је 
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концептуализације галерије, био је да „предложи одго-
варајућу зграду“. Јасно је, дакле, да и даље није било 
могућности за изградњу нове зграде за потребе Модер-
не галерије. Подизање новог здања било је схватано не 
само као скупо већ и као „нелогично и провокативно“.28 
Одбору су тако нуђене већ постојеће, мада не увек и 
потпуно довршене зграде.29 Одбор је одбијао ове пред-
логе, правдајући свој став високом ценом одржавања и 
адаптације која би превазилазила цену новог објекта.30 
Ипак, циљ да се за ново здање добије локација у старом 
делу града није остварен. 

Године 1959. локација за нову зграду Модерне га-
лерије одређена је, на основу одлуке Извршног већа 
Србије, на левој, новобеоградској обали ушћа Саве у 
Дунав, на рубу магистрале, преко пута зграде Централ-
ног комитета. Локација је, међутим, још једном помере-
на. На молбу М. Б. Протића, сада управника званично 
установљене Модерне галерије31, извршена је невелика 

интервенција, али симболички и просторно веома зна-
чајна. Место за здање је померено ка самом ушћу Саве 
у Дунав, одмичући се на тај начин и од прометне ма-
гистрале и од зграде ЦК. Тако је извршен, рекло би се, 
успешан компромис: биле су задовољене и политичке 
структуре које су егзистенцију Модерне галерије усло-
виле новобеоградском локацијом32, а нова установа је 
добила, показаће се, ексклузиван просторни домен. 

На Генералном урбанистичком плану Новог 
Београда, који је 1958. године израдио архитект Бранко 
Петричић, може се идентификовати првобитно додеље-
на локација за зграду Модерне галерије.33 Но, на овом 
плану може се, пре свега, уочити дислокација здања 
ЦК, помереног са самог шпица ушћа Саве у Дунав на 
трасу булевара који се надовезује на правац Бранко-
вог моста, поставши тако „уводни мотив у комплекс 
Новог Београда при доласку из старог дела града“34. 
Овом интервенцијом омогућена је диспозиција нових 
садржаја у приобалној зони Ушћа. Тако се и промена 
локације Модерне галерије одиграла у контексту новог 
урбанистичког осмишљавања овог простора. Подручје 
дефинисано ушћем Саве у Дунав, трасом Бранковог 
моста и локацијом зграде ЦК претворено је у музејску 
зону, у којој су се поред Модерне галерије, нашли још 
и Етнографски и Музеј револуције с пратећим резерва-
тима, као и објекат партијске школе.35 Међутим, како 
овај план није реализован, будуће здање Музеја остало 
је усамљено на широком потезу од Ушћа до Бранковог 
моста.36 Таква ситуација претила је да готово потпуно 
изолује нови објекат од остатка урбане структуре, пре 
свега због ограниченог колског и неадекватног пешач-
ког приступа.37 Ипак, и поред потенцијалног отуђења, 
ова локација – оплемењена визурама на историјски део 
града и бременита симболиком и драматиком ушћа – 
била је плодно тле за настанак новог објекта.

Конкурс за пројекат зграде Модерне галерије 
(1959–1960)
Одређивањем коначне локације, стекли су се ба-

зични услови за подизање здања Модерне галерије. Са-
вет за културу Народне Републике Србије 1959. именује 
Одбор за израду програма изградње Модерне галерије38, 
након чега је расписан и конкурс за идејни пројекат 
зграде. Пројектним програмом тражена је „максимална 
еластичност и адаптабилност изложбеног простора“, 
као и „варијације у висинама и волуменима појединих 
простора“.39 Следеће, 1960. године, завршен је конкурс, 
а жири је донео одлуку о наградама и откупима.40 Прву 
награду освојило је решење архитеката Ивана Антића и 
Иванке Распоповић, другу је добио рад архитекта Риста 
Шекеринског и студента архитектуре Петра Павлића, 
док трећа награда није додељена, већ су уместо ње од-
ређена три откупа.41 

Сл. 3. И. Антић, И. Распоповић, Музеј савремене 
уметности у Београду, 1965, основа првог спрата

Сл. 4. И. Антић, И. Распоповић, Музеј савремене 
уметности у Београду, 1965, основа другог спрата
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У образложењу жирија истакнуто је да се конкур-
су не могу приписати нарочито велики резултати, да је 
приближно једна трећина пристиглих радова потпуно 
безвредна, док су остали предлози углавном солидне 
студије на бази познатих и опробаних решења. Запаже-
но је и да они који су пробали да избегну конвенцио-
налне путеве при том нису остварили реалан креативан 
допринос.42 

Првонаграђени рад, међутим, оцењен је као „нешто 
више од доброг и коректног функционалног решења, 
од исправне примене система осветљења и прегледног 
вођења кретања посетилаца“. Жири такође наглашава 
„свежу, оригиналну, изнијансирану просторну концеп-
цији унутрашњости“, као и „интересантне могућности 
са пластично разиграним масама“ у спољашњем обли-
ковању, примећујући „најзад, и мало бизарне, криста-
ласте форме кровова“, које ипак „могу бити од доброг 
визуелног ефекта са моста и Калемегдана“. Жири своје 
образложење рада Антића и Распоповић завршава кон-
статацијом да ово решење треба схватити као идејну 
концепцију која тек треба да се развије.43 

Иван Антић, Иванка Распоповић и 
архитектонска артикулација зграде Музеја
Конкурсно решење идејног пројекта Модерне га-

лерије у Новом Београду први је заједнички пројекат 
ауторског тима Антић–Распоповић.44 Њихова сарадња 
се у наредним годинама наставила реализацијом Музеја 

на Ушћу, потом радом на пројекту за Музеј у Шумари-
цама у Крагујевцу (1968–1975), као и ангажманом на 
два нереализована хотелска објекта, у Задру (1960) и 
у Оберхофу у Немачкој (1969), о којима нису сачувани 
ближи подаци.45 Током педесетих година, пре конкурса 
за Модерну галерију, Антић је стекао професионалну 
афирмацију и знатно пројектантско искуство, о чему 
сведочи већи број реализованих објеката разноврсних 
намена. Иванка Распоповић, на јавну архитектонску 
сцену, међутим, ступа управо конкурсним пројектом за 
Модерну галерију. 

Конкурсно решење идејног пројекта Модерне га-
лерије архитекти Антић и Распоповић конципирали 
су као композитну структуру, у којој се могу уочити 
три конститутивна елемента: поље партерне зоне, цен-
трални корпус грађевине и издвојени кубус намењен 
сали за предавања.46 Поље партерне зоне, у функцији 
парка скулптуре, дефинисано је употребом примарних 
геометријских форми – круга и правоугаоника, те њи-
ховом специфичном материјализацијом. Тај елемент је с 
централним корпусом грађевине повезан дугом, наткри-
веном рампом, која посетиоца директно уводи у унут-
рашњи простор, али омогућава и бочну комуникацију 
с партером. Приземље објекта је правоугаоно. Предња, 
улазна зона је транспарентна, док је са задње стране 
смештен низ канцеларијских јединица. Централно мес-
то заузима степениште, које повезује приземље са спрат-
ним постројењем изведеним из квадратне модуларне 

Сл. 5. И. Антић, 
И. Распоповић, 
Музеј савремене 
уметности 
у Београду 
(фотографија 
Бранибора 
Дебељковића, 1965)
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матрице, заротиране за 45 степени у односу на нижи 
ниво. Ова ефектна, а конструктивно логична ротација47 
произвела је оригинални ликовни и просторни мотив. 
Тако је изнад правоугаоног приземља остварено спрат-
но постројење чији се габарит конзолно надноси над 
габаритом приземља. Спратни корпус се састоји од пет 
јединица изведених из заротиране квадратне матрице 
(четири имају основу квадрата, а једна, настала уд-
вајањем, има основу правоугаоника). Ти елементи су 
завршени зарубљеним четвороводним кровом, чије су 
бочне стране транспарентне и омогућавају специфич-
но зенитално осветљење.48 Такође, таквим кровним 
завршетком остварен је и карактеристичан кристало-
морфни изглед објекта. У ентеријеру, међутим, ови 
елементи генеришу јединствени простор, прекинут 
тек у централној и бочној зони смештањем вертикал-
них комуникација и техничких просторија. Јединстве-
ност и прегледност простора остварена је не само у 
хоризонталној равни већ – захваљујући каскадном об-
ликовању спратних нивоа – и у вертикалној. Елегант-
но су решене и наизменичне бочне просторије између 
кристаластих модуларних елемената. У ове невелике 
троугаоне пасаже пројектанти су сместили просторе 
интимне атмосфере, из којих се отварају широке визу-
ре ка окружењу објекта. На тај начин остварена је ви-
зуелна веза са околином, омогућујући инкорпорирање 
калемегданских и старобеоградских урбаних пејзажа 
у ентеријер.49 

Изградња (1961–1965)
На основу модификованих и разрађених планова 

првонаграђеног конкурсног рада Ивана Антића и Иван-
ке Распоповић, као и инжењерско-конструкторског ре-
шења Едмонда Балгача, 1961. године отпочела је реа-
лизација зграде Модерне галерије. Заступник инвести-
тора (Савета за културу и Извршног већа Србије) била 
је Дирекција за изградњу Новог Београда, грађевинске 
радове извело је предузеће „7. јул“ из Београда (са више 
коопераната), а пројектовање је завршено у пројектном 
бироу грађевинског предузећа „Рад“.50

Радови су завршени, уз извесна задоцњења у од-
носу на план, 1965. године, четири године од почетка 
градње, што се ипак може сматрати веома успешним 
роком извођења.51 Најкритичнија година у периоду из-
градње била је 1963, када је због уштеда планирано 
да се племенити материјали (венчачки мермер, каме-
не подне облоге, храстов паркет) замене јефтинијим. 
Захваљујући ефикасној акцији М. Б. Протића, и њему 
блиских у политичким круговима, до ове замене – која 
је схваћена и пропагирана као „уништење зграде“ – 
није дошло.52 

Дошло је, међутим, до једне значајне терминолош-
ке измене. Савет Модерне галерије 1965. године, уз са-
гласност Савета за културу града, усвојио је нов назив 
установе: Музеј савремене уметности.53 Тако је на Дан 
Београда, 20. октобра 1965, под новим именом и у новој 
згради, ова институција свечано отпочела с радом. Отва-
рање Музеја дочекано је у јавности „као празник култу-
ре“, а његово здање проглашавано „знаменом епохе“.54 
Истог дана, архитекти Иван Антић и Иванка Распоповић 
награђени су Октобарском наградом града Београда.55

Од пројекта до простора
Пројекат на основу којег је реализовано здање 

МСУ разликује се у неколико елемената од конкурсног 
решења из 1959. године. Извршена је потпуна модула-
ција, тј. изведено је шест једнаких кубуса са засеченим 
кровним равнима, структурално заснованих на армира-
нобетонској конструкцији. Такође, дошло је до извес-
них померања у функционалној организацији.56 Веома 
значајна измена учињена је, међутим, на нивоу мате-
ријализације фасаде. Уместо опеке, која је планирана 
пројектом из 1959. године, фасада је обложена венча-
чким бледосивим мермером.57 Уз овакву материјализа-
цију, те потпуно поштовану модуларну схему, знатно је 
појачан кристаломорфни утисак грађевине, који је тако 
постао носилац њеног визуелног идентитета.

У унутрашњој организацији простора маестрал-
но је реализована идеја о претапању каскадних нивоа, 
зачета још у пројекту из 1959. године. Посетиоцима је 
омогућено кретање без замора58, остварени су простори 
различитих спратних висина (од 3,10 m до 7 m), који 
пружају адекватан амбијент за различите уметничке 
формате, а све je додатно оживљено сукцесивним визу-
рама ка окружењу Музеја. Тако је остварен изложбени 
простор од укупно 3.600 m2, у који је могло да буде сме-
штено 700 експоната, слика и скулптура.59 

Апстракција плана
Један од јасно уочљивих елемената архитектуре 

зграде МСУ јесте модуларност, која је видљива како у 
њеном плану тако и у елевацији. Међутим, тај форма-
тивни чинилац није настао пуком апропријацијом пре-
познатљивог елемента архитектонског језика модерне 
архитектуре.60 У потрази за адекватним модулом, који 
би задовољавао конструктивну и функционалну схему, 
архитекти МСУ дошли су до веома специфичног, а мог-
ло би се рећи и јединственог, решења.61 На оптимални 
квадратни растер конструкције, дефинисан са 24 (6 х 4) 
стуба на аксијалном растојању од 9,5 метара, суперпо-
нирана је дијагонална матрица од осам квадрата, стра-
нице 9,5 х √2.62 На тај начин, спајањем две квадратне 
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матрице различитих димензија и међусобно заротира-
них под углом од 45 степени, формирана је дијаграмска 
структура из које је настао архитектонски план МСУ. 

У историји модерне архитектуре дијаграм, однос-
но дијаграмски архитектонски план, прихваћен је као 
знак који уједно обележава и естетику рационализма 
и ауторитарност функционализма.63 У периоду после 
Другог светског рата, дијаграм упућује, међутим, и на 
тенденцију ка строгом геометријском модернизму, где 
се пре свега трага за чистом и стабилном формом.

Преточен у архитектонски план, дијаграм заправо 
представља апстракцију апстракције64, односно све-
дену линеарну концептуализацију апстрактних про-
сторних релација. Тако архитектонски план постаје 
својеврсна шифра, тј. кôд разумљив у оквиру струке, 
али потенцијално херметичан за друге. Дијаграмски 
план отуда представља феномен близак математичкој 
формули, за чије је разрешење потребан висок степен 
апстрактног, односно ненаративног мишљења. 

Ако имамо у виду изнесене напомене, не чуде речи 
Оливера Минића, који о здању МСУ говори као о апс-
трактном, трансцендентном, насталом готово по „мате-
матичким законима“.65 У дијаграму који стоји у основи 
архитектонског плана МСУ заиста се могу уочити број-
ни елементи који антиципирају будући изглед грађеви-
не. Љиљана Благојевић такође примећује да правилна 
композиција објекта, заснована на принципима геомет-
ријске повезаности композицијских елемената, полази 
управо од пропорцијског дијаграма заснованог на квад-
рату.66 Употреба квадрата, те његова мултипликација и 
модификација, проузроковала је пропорцијску правил-
ност, геометријску јасноћу и визуелну рационалност и 
економичност. Постављањем овакве архитектонске под-
логе, И. Антић и И. Распоповић омогућили су креирање 

плана, чијим промишљањем и апстраховањем долази 
до структурално логичног прелаза у следећу фазу реа-
лизације пројекта.

Теорија форме
Дијаграмска структура и чистота архитектонског 

плана МСУ – иако веома репрезентативне – нису, међу-
тим, саме себи циљ. Оне су, пре, полазна основа за фор-
малну артикулацију. Другим речима, рационална и гео-
метризована основа омогућила је појаву оптималне ко-
личине формално-архитектонских мотива у елевацији. 

„Једино што сам увек желео било је да имам гео-
метријску форму, чисту. Неку рационалну форму.“67 Иза 
ових Антићевих речи могу се назрети јасан теоријски 
назор и одлучна пројектантска доктрина. Језик којим се 
архитекти МСУ служе јесте језик форме: геометријске 
и рационалне. 

Теорија форме која стоји иза пројекта здања МСУ 
није, међутим, ригидна и стерилна. Иако заснована на 
геометрији и рационализму, она није лишена виспре-
ности духа и обликовне луцидности. Тако је остварена 
извесна парадоксалност, иначе иманентна мултивален-
тним делима.68 С једне стране, може се стећи утисак 
хладне, артифицијелне и платонистичке атмосфере, с 
друге, доживљај органске структуре која природно на-
стаје на месту и из места на ком се налази.69 

У литератури се форме МСУ незаобилазно описују 
као кристали, кристаломорфне структуре, или као крис-
талографске морфеме. Основни обликовни модул здања 
МСУ генерисан је из елементарног кубуса и спретном 
пројектантском интервенцијом прераста у експресив-
ну форму кристала. Могло би се рећи, као парафраза 
једног Шербартовог куплета, да у случају архитекту-
ре МСУ форма оживљава у кристалу.70 Тако су поред 
пластичких остварене и метафоричне вредности.71 Са 
другог, формално-пластичког аспекта, оваква одређења 
приближавају зграду Музеја ономе што је Артур Лоеб 
назвао архитектуром кристала.72 То је архитектонс-
ки склоп заснован на „градитељским блоковима“ који 
формирају ћелијаст систем, сличан саћу, а упоредив са 
структуром кристала. Отуда се у разради форме, умно-
жавање и мултипликација базичног елемента намећу 
као логично решење произашло из ћелијастог система. 
На тај начин се остварује концепт „непрекидног раста“ 
– модуларне прерасподеле структуре – назначен још у 
дијаграмској фази плана, а који ће антиципирати логику 
кретања и просторну артикулацију.73

Међутим, мултипликација форме у случају здања 
МСУ такође садржи потенцијал парадоксалности. Иако 
шест кристаломорфних елемената, који чине групну 
форму74 МСУ, a priori препознајемо као идентичне, они 

Сл. 6. И. Антић, И. Распоповић, Музеј савремене 
уметности у Београду, 1965, пресек
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су истовремено и међусобно веома различити. Иденти-
фикујемо их на основу геометријског концепта, арти-
фицијелне идеје о кристалном облику, али их и разли-
кујемо по оријентацији, позицији и материјализацији. 
Стога се може рећи да то нису апсолутне, платонске 
форме које „претендују да открију ред у космосу“,75 већ 
облици стављени у службу архитектонске структуре и 
употребљени у реалности свог окружења.76

Логика кретања
Везе међу формалним структурама остварене су 

путем визуелних и физичких комуникација. Међутим, 
улога овог аспекта у обликовању грађевине ни у ком 
случају није секундарна, напротив. Промишљање кре-
тања посетилаца било је од формативног значаја за 
постављање функционалне схеме МСУ.77 Захваљујући 
каскадном обликовању унутрашњег простора, логика 
комуникација у Музеју савремене уметности у Београ-
ду, у суштини, заснована је на принципима спиралног 
кретања. То нужно доводи у везу овај објекат са архе-
типском формом спирале, а уједно и с неким од најзна-
чајнијих музејских грађевина у оквирима модерне 
архитектуре.

У низу музејских пројеката које је од 1928. годи-
не осмишљавао Ле Корбизје – а који ће бити окончан 
Музејем уметности Запада у Токију 1959. године – у 
више наврата среће се спирална структура у функцији 
регулације кретања.78 Ле Корбизјеова намера била је за-
право да успостави типско решење музејских објеката, 
који су базирани на, већ поменутим, принципима „не-
прекидног раста“. Тај принцип организован је управо 
на основу центрипеталног спиралног кретања, од цен-
тра објекта ка његовим рубовима, тако да је омогућено 
и непрекинуто, модуларно ширење. Корбизје је таквој 
форми придавао многострука значења, илуструјући је 
на различите начине – од приказа органске структуре 
пужеве кућице до математичког графикона формуле ло-
гаритамске спирале.

Још један великан модерног покрета Френк Лојд Рајт 
искористио је логику спиралног кретања у прославље-
ном Гугенхајмовом музеју у Њујорку (1959).79 Конципи-
рајући свој објекат као монументалну грађевину с ку-
полом у форми поетизованог инверзног зигурата, Рајт 
је као оптимални и органски адекватан облик кретања 
замислио спиралну путању, која креће с највишег ни-
воа и спушта се ка приземљу. На тај начин, поштујући 
сопствену стваралачку концепцију а и жеље наручиоца, 
Рајт је организовао импозантан процесијски простор, 
својеврсну трасу еволуције модерне уметности.80

Спирала, у суштини, означава кружно кретање из 
изворне тачке, повезивање два постојања; то је отворени 

и оптимистички мотив који симболише ширење, раз-
вој, еманацију.81 Такође, спирална структура форми 
даје елеганцију и специфичан енергетски потенцијал. 
Међутим, најзначајнији допринос који спирала уноси у 
архитектонску структуру јесте категорија времена.82

Супремација простора
„Архитектура је, са естетичког гледишта, уметност 

времена, сукцесивна, мобилна и динамична...“, писао је 
Милутин Борисављевић, залажући се за естетичко по-
имање архитектуре као уметности времена.83 Међутим, 
оно чему је модерна архитектура тежила било је да ре-
чену сукцесивност, мобилност, и динамичност изрази 
управо кроз – простор.84 То је и исходишна категорија 
архитектуре Музеја савремене уметности у Београду.

Простор је, дакле, медијум у којем долази до мо-
дификације свих претходних елемената. Дијаграмску 
рационалност, геометризам и експресивност форме, 
функционалност и симултаност комуникацијских токо-
ва – све то довршава и апсорбује изграђени простор.

Међутим, овде се не ради о тиранији простора, 
како би то назвали Вентури, Скот Браун и Ајзенур, од-
носно о моделу модернистичког обликовања зарад „ек-
спресионистичког акробатског простора за ново доба у 
архитектури“.85 Иако је остварен импресиван спацијал-
ни ефекат, у архитектури МСУ нема „акробатике“ нити 
сличних волуменских егзибиција. Реч је о промишље-
ној употреби простора, који и поред свих пластичких 
разнородности, чини се, ипак није прешао на страну 
самодовољности.86

Оваква просторна објективност и уравнотеже-
ност управо је последица формативних елемената ус-
постављених на нивоу плана, обликовне структуре, те 
комуникацијске логике. Како сматра Алексеј Бркић, 
правац који су Антић и Распоповић изабрали јесте 
пут медијације и креће се „негде између брашованов-
ске суперструктурне и злоковићевске инфраструктурне 
анализе.“87 Одмереност и нормативност,88 засновани 
на рационалности и геометрији, уочени у претходним 
нивоима, омогућили су да се у овој крајњој инстанци 
успешно и ефектно одигра завршни архитектонски 
чин. Оно што су Антић и Распоповић остварили јесте, 
у суштини, маестрално реализован текући простор, је-
динствен у српској архитектури двадесетог века.89 

Неколико је категорија простора умрежено у спа-
цијалну структуру здања МСУ: конструисани простор 
грађевине, физички простор амбијента и имагинар-
ни простор уметности. Симултани доживљај разли-
читих просторних инстанци омогућава специфичну 
надградњу корбизијанског принципа „архитектонс-
ке шетње“ (promenade architecturale), изведеног из 
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концепта просторног тока.90 Не само да се доживљај 
унутрашњости МСУ мења кретањем посетиоца већ 
се променом положаја пред посетиоцем отвара читав 
спектар нових просторних сензација. Тако је остварен 
хетеротопијски утисак који се најбоље може исказати 
речима позајмљеним од Мерло-Понтија: „Ја могу бити 
и негде другде, док боравим овде“.91 И управо се у овој 
позицији крије, помало неочекиван, хуманоцентрични 
потенцијал архитектуре Музеја савремене уметности. 
Онај који бира у којем ће се простору наћи и како ће про-
сторне доживљаје повезати јесте управо – посетилац.92

Од тумачења до синтезе
Здање Музеја савремене уметности у Београду до-

живело је признања готово истовремено са окончањем 
изградње.93 О томе пре свега сведочи већ поменута 
Октобарска награда за архитектуру и урбанизам, која 
је, за пројекат и реализацију здања МСУ, додељена ар-
хитектима Ивану Антићу и Иванки Распоповић. У об-
разложењу жирија који је доделио награду истакнуто 
је да објекат карактеришу хармонично сложена функ-
ционална, конструктивна и композициона својства.94 
Ипак, као на посебан квалитет, указано је на „визуелно 
повезивање унутрашњих простора и изложених дела са 
Калемегданом и савским падинама Београда, чиме се 
уметнички садржаји употпуњују и чине снажнијим“. 
Међутим, било је и критика и то, пре свих, од стране 
уметника. Упућиване су примедбе да је због карактера 
унутрашњег простора отежано концентрисано посмат-
рање појединачних дела, да разлике у материјализацији 
зидних површина утичу на квалитет перцепције, те да 
архитектура сама тежи да постане експонат.95 У сушти-
ни, радило се о различитим концепцијама разумевања 
изложбеног простора. Снага и изражајност архитектон-
ског исказа здања МСУ биле су сучељене са репрезен-
тационом димензијом уметничких дела. Стога се, зарад 
потпунијег разумевања архитектуре МСУ, мора искора-
чити из ужег, архитектонског, домена и ступити у поље 
културних и дискурзивних форми, прожетих друштве-
ним и стваралачким силама.

Мапирање значења
Шездесете године двадесетог века биле су веома 

специфично раздобље у историји бивше Југославије и 
Београда.96 То време означено је као период конституи-
сања демократског, либералног или lаissez fairе соција-
лизма, а на моменте је називано и „златним годинама“ 
– синтагмом митолошко-утопијског призвука.97 „Моја 
домовина је заиста ’мала земља међу световима’, [...] и 
то је земља која брзим етапама, по цену великих жртава 
и изузетних напора настоји да на свим подручјима, па и 

на културном, надокнади оно што јој је необично бурна 
и тешка прошлост ускратила“, истакао је Иво Андрић, 
у свечаном говору приликом уручења Нобелове награде 
за књижевност 1961. године, индиректно указујући на 
полазишта и програмске циљеве југословенске држав-
не и културне политике.98 Као један од предуслова ис-
пуњења тих циљева наметнуло се и уређење Београда, 
са амбицијама да југословенска престоница досегне 
квалитете европске метрополе.99 

Метрополизација Београда подразумевала је, пре 
свега, реализацију раније промовисане идеје о форми-
рању нове урбане структуре на левој обали Саве, интер-
полиране између два историјска градска језгра, Земуна 
и старог Београда. Тако је шездесетих година коначно 
отпочела материјализација ранијих пројеката за Нови 
Београд. То је било време, како истиче Бранко Бојовић, 
најинтензивнијег, најпродуктивнијег и најсвестранијег 
развоја Београда у протеклих двеста година.100 Лик 
Београда – који се пре само десет година чинио ни до-
вољно одређен ни довољно јасан – задобијао је обрисе 
метрополе.101

У синтезном прегледу српске архитектуре од 
1900. до 1970. године, Зоран Маневић период након 
1950. године означава синтагмом „архитектура вишег 
стандарда“.102 Тим термином, у коме су – по речима 
самог аутора – садржане више социјалне него ликовне 
карактеристике103, обележено је раздобље у којем није 
недостајало материјалних средстава за градњу, али је 
недостајало снажних ликовних идеја које би архитекту-
ру тог привредног прогреса адекватно репрезентовале. 
У том контексту, појава здања Музеја савремене умет-
ности средином седме деценије дочекана је као „кон-
солидација“ општих искустава европске модерне архи-
тектуре. Њен ненаративни, безорнаментални карактер 
препознат је као наставак архитектонских тенденција 
зачетих у Брашовановој Штампарији или Злоковићевој 
Дечјој клиници.104 На тај начин зграда МСУ стављена 
је у исту раван с најзначајнијим остварењима предрат-
не београдске модерне.105 Ова позиција значила је и 
инаугурисање здања Музеја у баштиника и промотора 
општих архитектонских вредности које, иако настале у 
специфичним условима, превазилазе локални карактер 
и манифестују дух савремене европске архитектуре.

Поред наведене архитектонско-историјске пози-
ције, за мапирање значења архитектуре МСУ од посеб-
ног значаја је њена социокултурна инстанца у тренутку 
изградње. Наиме, у периоду након 1950. године, у српс-
ком уметничком и културном миљеу уочен је један спе-
цифичан феномен. Реч је о појму социјалистичког ес-
тетизма, који је у историографију српске архитектуре 
увео Милош Р. Перовић.106 За разлику од књижевности 
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и ликовних уметности, у којима се концепт социјалис-
тичког естетизма исцрпљује током седме деценије, Пе-
ровић га у архитектури прати све до средине осамдесе-
тих, па чак, у неким сегментима, и до почетка деведесе-
тих година двадесетог века.107

Као једно од ремек-дела из периода архитектуре 
социјалистичког естетизма, Перовић препознаје управо 
здање Музеја савремене уметности. Међутим, јасно је 
да се оно не веже за ово раздобље искључиво својим 
архитектонским квалитетима и вредностима. Оно по 
чему га Перовић идентификује као дело архитектуре 
социјалистичког естетизма јесте, пре свега, социјална 
конотација Музеја, коју овај аутор препознаје у цере-
монијалној и протоколарној улози Музеја као окупља-
лишта нове друштвене елите.108 Ефектна архитектонска 
материјализација здања МСУ могла би ићи у прилог 
оваквој тврдњи.

Естетски доживљај зграде Музеја био је предмет 
брижљивог промишљања у фази реализације. Наиме, 
у односу на конкурсно решење, где су фасадни зидови 
били решени у опеци, Музеј је у финалној реализацији 
обложен венчачким мермером. Разлози за ову измену 
били су естетског карактера. Опека је, према речима М. 

Б. Протића, замењена мермером због његових тактил-
них, колористичких и амбијенталних квалитета.109 На 
тај начин је избегнуто да Музеј буде перципиран као 
кућа, сојеница на обали реке – што је била делимична 
инспирација пројектаната110 – и претворен је у апстрак-
тни пластични израз у коме је препозната форма крис-
тала.111 Другим речима, направљен је суштински прелаз 
с тематског на пластичко – са предметног мотива на 
естетски предмет, што је у литератури означено као 
препознатљиво обележје социјалистичког естетизма. 
Друштвена конотација ове естетске интервенције сва-
како је у функцији репрезентативности институције 
Музеја, али може бити перципирана и као материјализа-
ција државне стратегије у домену културне политике.

Компликованост питања социјалистичког естетиз-
ма има корене у разумевању естетичких концепата 19. 
века и соцреалистичких идеја 20. века. Естетизам запра-
во крије, како то истиче Хаузер, необјашњиви парадокс 
уметничког дела – оно је истовремено и самодовољно 
и репрезентативно.112 На тај начин уметност одржава 
своју аутономију, али и активну позицију у друштвеној 
стварности, позицију која по правилу има либерални, 
грађански, карактер.113 Насупрот томе, у тоталитарним 

Сл. 7. И. Антић, 
И. Распоповић, 
Музеј савремене 
уметности у Београду 
(фотографија 
Бранибора 
Дебељковића, 1965)
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режимима одређени аспекти естетског језика бивају 
инструментализовани – будући да је сам режим врхун-
ска мера лепоте114 – а аутономија уметности одбачена 
као неутилитарна и антидржавна.

Наведену парадоксалност баштини и здање МСУ. С 
једне стране, несумњиво је да је у друштвеном уређењу 
какво је имала Југославија шездесетих година двадесе-
тог века овакав објекат могао настати само уз подрш-
ку политичких структура, те да је нужно био елемент 
државно-политичког система репрезентације.115 С дру-
ге стране, високи архитектонски домети зграде МСУ 
чине да она буде посматрана као објекат који надила-
зи потенцијалну државну инструментализацију и то, 
пре свега, у домену типологије и естетских решења.116 
Сличну позицију здања Музеја савремене уметности 
уочила је и Љиљана Благојевић.117 Она истиче значај 
оригиналне ауторске концепције засноване на општим 
и савременим законима пропорције и обликовања унут-
рашњег простора. Захваљујући оваквом стваралачком 
поступку, направљен је уочљив напредак ка спознаји 
општих законитости архитектонског дела. На тај начин, 
сматра Благојевић, ово здање излази из детерминанти 
одређеног правца и стила и стиче, превасходно, карак-
тер савремености.118

Музеј као „јединство уметности, природе и 
живота“
Музеј савремене уметности у Београду, према 

речима М. Б. Протића, није замишљен као од живо-
та отуђен храм, место поклоњења нишчег појединца 
трансцендентним уметничким светињама. Како смат-
ра Протић, „већ и његова архитектура говори о новом, 
модерном схватању, о јединству уметности, природе и 
живота: у оквирима његових прозора стално се нижу 
секвенце са ушћа Дунава и Саве – вода и небо, дрвеће и 
светлост – док на његовим зидовима цветају слике“.119 
Протићева идеја о музејској поставци која представља 
еволутивни развој српске и југословенске уметности од 
1900. године, али која се не сагледава само линеарно 
већ и ретроспективно, у потпуности је нашла артику-
лацију у логици кретања коју су осмислили аутори Ан-
тић и Распоповић. Захваљујући каскадној организацији 
полунивоа у ентеријеру и доследно спроведеног при-
нципа просторног тока, посетиоцу је омогућено да са 
истог места може да сагледава појединачно дело и више 
експоната. Тако је архитектонским средствима потен-
цијално остварен принцип органске целине и дијалек-
тичког схватања историје, на које је Протић указивао 
као на формативне факторе поставке.120 

Сл. 8. Поглед са 
Калемегдана на Музеј 
савремене уметности 
(фотографија 
Бранибора 
Дебељковића, 1965)
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Могло би се рећи да је прва стална поставка МСУ 
представљала својеврсну кристализацију југословен-
ског модернизма, који је прилику за своју промоцију 
добио у ексклузивном, наменском простору.121 Томе се 
не треба чудити, будући да је, како сматра Ричард Бре-
тел, модернизам – и сам производ доба музеја – пос-
тао први период у историји западне уметности који је 
укључио идеју музеја у сопствени пројекат одређења и 
промовисања.122 Међутим, противречје настаје у односу 
уметничког и архитектонског дела који скупа чине му-
зејску институцију.123 И у случају МСУ, као што је већ 
напоменуто, долази до оваквих тензија. Оливер Минић 
је забележио да: „Оно што ја као архитект сматрам за 
иновацију и аутентични проналазак, они [уметници] у 
томе виде недостатак. Они замерају недостатак концен-
трације на одређену слику... Због разуђености просто-
ра сматрају да слике нису равноправно изложене.“124 
Међутим, Протићева концепција је била да оствари 
синтезу, јединство различитих ентитета. Сврха таквог 
концепта јесте да се значењско довршавање слике – која 
је сама по себи институционално недовршен симбол125 
– оствари у једном ширем контексту. Тај контекст јесте 
– савременост. 

Тиме се може објаснити и увођење визура на 
околни амбијент и стари део Београда у визуелну 
структуру Музеја. Захваљујући тој карактеристичној 
сценографији, експонати постају део савремене цели-
не дефинисане естетским концептом означеним као 
овде-и-сад.126 У перцепцију уметничких дела изложе-
них у Музеју унесена је промењива (осавремењујућа) 
димензија природног и урбаног пејзажа која констан-
тно индукује нове естетске сензације, утичући тако да 
уметност постане интегришући елемент спознаје.127 С 
друге стране, може се рећи да стари Београд, изложен 
кроз прозоре Музеја, представља још један уметнички 
експонат, својеврсни ready-made. То се пре свега одно-
си на Калемегдански гребен и ушће Саве у Дунав, два 
елементарна фактора (genitor urbis) у формирању лика 
и морфологије Београда.128 На тај начин, у визуелни код 
Музеја јасно је уписан појам града. Тако се остварује 
још један ступањ синтезе. Као што је слика Београда 
присутна у визуелној структури Музеја, здање Музеја 
савремене уметности представља битан елемент у сли-
ци града. Могло би се рећи, сингуларан.129 

Сингуларност у контексту слике града, по Кеви-
ну Линчу, представља збир квалитета којима се неки 
елемент одликује, те постаје уочљив, живописан, ис-
такнут. Неки од тих квалитета су контрасти облика, 
интензитета, сложености, величине, намене, простор-
не локације.130 Утопљено у зеленило, здање МСУ из 
новобеоградске перспективе готово да се и не назире, 

међутим, оно је јасно уочљиво са Калемегдана. Упра-
во у контрасту са својим окружењем, беле кристалне 
форме Музеја долазе до изражаја. Чак и очигледна из-
двојеност, односно просторна диспозиција здања у од-
носу на околне објекте, делује интригантно. Посматрач 
се мора запитати о намени ове необичне грађевине, а 
може се и, једноставно, препустити богатству асоција-
ција које настају на левој обали Ушћа. Архитектура 
МСУ омогућава тако „уживање у контрастима и изу-
зетностима које оживљавају сцену“, а то је још један 
од препознатљивих квалитета сингуларног елемента у 
слици града. Другим речима, поглед с Калемегдана – 
тај аутентични визуелни ужитак Београда – са здањем 
МСУ добија нову вредност.

* * *
Историја зграде МСУ након њене изградње могла 

би се условно поделити на три раздобља. Први период, 
од 1965. до 1993. године, био би период стабилности, 
док би други, од 1993. до 2000. године, представљао 
раздобље деградације како зграде тако и институције. 
Трећи период, отпочет 2000. године, период је консоли-
дације, ревитализације и реконституције. 

Одређење „период стабилности“ за раздобље од 
1965. до 1993. заправо значи да није било никаквих про-
мена на згради. Оно што се у Музеју смењивало биле су 
бројне релевантне домаће и светске изложбе, као и уг-
ледни гости и посетиоци из домена уметности, културе 
и политике. Музеј савремене уметности је постао цен-
тар елитног културног и уметничког живота, државног 
и дипломатског протокола, образовних активности, али 
и део свакодневице Београђана и њихових гостију.131 
Свест о значају овог објекта институционализована је 
проглашењем Музеја за непокретно културно добро 
1987. године.132

Трауматичне деведесете године двадесетог века 
оставиле су битне последице и на живот и здање Му-
зеја. Други период тако започиње доласком нове управе 
1993. године, у току процеса означеног као „кадровско 
чишћење институција културе“.133 За историју зграде, 
поред стручне и институционалне девастације, посебно 
су битна два момента. Први је, могло би се рећи, симп-
томатичан, други – трагичан. Тридесет година након от-
варања Музеја, раздобља у којем се изузетно поштовала 
архитектонска чистота МСУ,134 нова управа је одлучила 
да постоји потреба да се на фасади зграде истакну ве-
ома уочљиви натписи МУЗЕЈ/MUZEJ. Овим наивним 
гестом, који је пратио и типографски дилетантизам,135 
угрожена је базична концепција архитектонске пре-
познатљивости објекта. Међутим, права девастација 
објекта догодила се током бомбардовања Београда од 
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стране НАТО-а, 27. априла 1999. године. Од последи-
ца детонација бомби бачених на здање бивше ЦК, ош-
тећена су готова сва стакла на згради МСУ. Пропадање 
објекта настављено је и по окончању сукоба, будући да 
се застакљивању приступило тек на јесен исте године. 
У том периоду здање је било отворено, незаштићено 
и препуштено спољним атмосферским и физичким 
утицајима.136

После промене власти на српској политичкој сце-
ни, на јесен 2000. године, промењена је и управа Му-
зеја. Убрзо је организована и нова стална поставка.137 
Ипак, последице бомбардовања нису се могле тако 
брзо надоместити. Такође, техничке музејске инста-
лације – које су у време изградње објекта одговарале 
највишим светским стандардима138 – биле су дотрајале 
и застареле. Зато се у периоду од 2002. до 2006. године 

приступило изради студија у домену техничко-техно-
лошких и архитектонско-грађевинских интервенција, 
а 2008. отпочели су радови на реконструкцији и адап-
тацији.139 Завршетак радова планиран је за крај 2009. 
године.

Списак скраћеница
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МИЛАН ПОПАДИЋ

Summary: MILAN POPADIĆ

THE ARCHITECTURE OF THE MUSEUM OF CONTEMPORARY ART IN BELGRADE

The building of the Museum of Contemporary Art in Belgrade, erected after a design of Ivan Antić and Ivanka 
Raspopović, occupies a prominent place in the Serbian architecture of the second half of the twentieth century. It drew 
public attention even during construction (1961–65), and its opening on 20 October 1965 was seen as a feast of culture. 
Thus in the mid-1960s on the city-engendering site at the confluence (Ušće) of the Sava and Danube rivers opposite the 
centuries-old Fortress of Belgrade yet another monument grew – a singular architectural work and an outstanding institution 
of culture.

The MCA building testifies to the intermingling of various influences, artistic and cultural trends, social and economic 
forces. The story of the Museum, originally named Modern Gallery, begins in the early 1950s. The state leadership and 
relevant departments endorsed the idea of founding an institution competent to collect and study twentieth-century Yugoslav 
and Serbian art, and the search for a suitable building began. The search proved fruitless and it was only in the late 1950s 
that Miodrag B. Protić, a painter, art critic and administrator – the main champion of the idea of founding the Museum 
and its first director – succeeded in securing the outstanding location at the confluence of the two rivers, and the design 
competition for the Modern Gallery building was soon launched. In 1961 construction began after the revised winning 
design of Ivan Antić and Ivanka Raspopović. The building was renamed Museum of Contemporary Art a few months before 
its completion in 1965.

The MCA building has been appraised as one of the worthiest and most interesting works of recent Serbian architecture. 
Antić and Raspopović’s inventive creation, apt manner of connecting, transforming and modifying plastic elements resulted 
in a recognizable and inspiring architectural work. The MCA building is a clustered form consisting of six upright two-
storey cuboids – reinforced concrete frame construction – rotated at an angle of 45o in relation to the oblong-shaped 
ground-floor. This rotation and the obliquely truncated upper corners of the cuboids produce a distinct crystallomorphic 
impression which is additionally enhanced by the white-grey marble facing. An original contribution in the interior is the 
cascading rhythm of half-storeys and intermediate levels enabling easy circulation, producing spaces of various heights, 
and additionally enriching the interior with successive panoramic views of the exterior surroundings. Architectural qualities 
of the building are observable at various levels: from the diagrammatic structure of the plan, rational geometric forms and 
carefully studied logic of movement to an effective spatial solution. By virtue of being a high architectural achievement, the 
MCA building has been designated immovable cultural property.

One of the most difficult tasks the building faced was how to balance diverse, complex, even contradictory requirements 
imposed by the complexity of architectural articulation, an ambitious museum conception and the representation strategy 
of modern and contemporary art. As a result, it happened that where architects saw extraordinary qualities and original 
contributions, artists tended to see shortcomings prone to demean the exhibits or distract the viewer’s attention. At once 
an architectural, artistic and museum structure, the MCA building tends to elicit intricate, even contradictory responses. 
In addition, the distinctive view from Kalemegdan makes the MCA building an essential element of the cityscape, just 
as Belgrade is an exhibit in its collections. This never-ending and intriguing process of discovering new relationships, 
meanings and syntheses incessantly produced by the MCA building is its finest quality.

ILLUSTRATIONS

Fig. 1 Ivan Antić and Ivanka Raspopović, Competition design for the 
Modern Gallery building in Novi Beograd, 1959, ground-floor plan, 
floor plan, elevation, perspective (Arhitektura i urbanizam 1, 1960) 

Fig. 2 Ivan Antić and Ivanka Raspopović, Museum of Contemporary 
Art in Belgrade, 1965, ground-floor plan

Fig. 3 I. Antić and I. Raspopović, Museum of Contemporary Art in 
Belgrade, 1965, first floor plan

Fig. 4 I. Antić and I. Raspopović, Museum of Contemporary Art in 
Belgrade, 1965, second floor plan

Fig. 5 I. Antić and I. Raspopović, Museum of Contemporary Art in 
Belgrade (photo Branibor Debeljković, 1965)

Fig. 6 I. Antić and I. Raspopović, Museum of Contemporary Art in 
Belgrade, 1965, cross-section 

Fig. 7 I. Antić and I. Raspopović, Museum of Contemporary Art in 
Belgrade (photo Branibor Debeljković, 1965)

Fig. 8 View of the Museum of Contemporary Art from Kalemegdan 
(photo Branibor Debeljković, 1965)
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ВАЛЕНТИНА БРДАР

I

УДК 72.071.1:929 Куртовић И.

 во Куртовић (1910–1972), архитекта, професор на Ар-
хитектонском факултету у Београду и сликар, припада 
најзначајнијим представницима српске послератне ар-
хитектуре, међу којима се издвајaо својом амбивален-
тном личношћу архитекте и сликара, комплексним, ак-
тивним односом према градитељском амбијенту, као и 
широким опсегом уметничких тема.1 За нешто више од 
тридесет и пет година радног стажа, радио је на пројек-
тима за грађевине стамбене, управне, пословне, саоб-
раћајне, туристичке, образовне, културне и мултифунк-
ционалне намене, ентеријере, намештај, као и урбанис-
тичка решења појединих градова. 

Пореклом са Брача, Куртовић је радни и животни 
век провео у Србији, у Београду, где је био запослен у 
Министарству грађевина, потом у „Југопројекту“, Са-
везној дирекцији за грађевинарство из које је настало 
предузеће „Србија-пројект“ у којем је је радио до 1958. 
године. Свој педагошки ангажман на Архитектонском 
одсеку Техничког факултету у Београду Куртовић је 
започео 1954. године као асистент професора Милана 
Злоковића на предмету Пројектовање зграда. У јуну 
1961. године постао је доцент, 1963. године ванред-
ни професор, а пет година након тога шеф Катедре за 
пројектовање.

Куртовић се активно бавио архитектонским про-
јектовањем током тридесетих година, за време студија, 
а свој стваралачки узлет започео је крајем пете деценије. 
Припадао је средњој генерацији београдских послерат-
них архитеката, која је након ослобођења, радећи у нај-
већим пројектантским бироима, преузела најважније 
задатке градитељске обнове. Заједно са својим колега-
ма, као што су Милорад Пантовић и Милорад Мацура, 
међу првима је у нашој средини уносио идеје светских 
великана и у великој мери утицао на развој српске ар-
хитектуре педесетих и шездесетих година двадесетог 
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века. Пуну афирмацију и зенит свога рада остварио је 
шездесетих и почетком седамдесетих година, на врхун-
цу развоја београдске школе модерне архитектуре.

Куртовићеве грађевине налазе се широм Србије, у 
Новом Саду, Кладову, Деспотовцу, Земуну, Трепчи, за-
тим у Хрватској, у Хвару и Сплиту, али их је највећи 
број управо у Београду. Београдски опус архитекте 
Куртовића показује развој његове архитектуре од краја 
четрдесетих година и показујe све њене битне одлике. 
Многе зграде су накнадним адаптацијама промениле 
свој првобитни изглед, чиме је изгубљена њихова ау-
тентичност и у знатној мери могућност историјског 
вредновања.

Након завршене средње школе у Сплиту и године 
проведене у Љубљани на студијама рударства, Курто-
вић је уписао студије архитектуре на Београдском уни-
верзитету. Редовно је студирао до 1933. године, када је 
апсолвирао, али је услед тешких материјалних услова 
живота и интензивног бављења сликарством дипло-
мирао тек 1950. године. Наставни кадар Архитектон-
ског одсека Техничког факултета у Београду тада су 
чинили истакнути српски градитељи: Димитрије Леко, 
Александар Дероко, Милан Злоковић, Богдан Несторо-
вић.2 Знатан утицај на личност Иве Куртовића и ње-
гово схватање архитектонског пројектовања извршио 
је његов професор и ментор Милан Злоковић, за кога 
га је везивало медитеранско порекло, али и склоност 
ка уметности и интересовање за традиционално гра-
дитељство, као и научне принципе архитектонског 
пројектовања. Злоковић је између два светска рата ус-
пешно учествовао на великом броју архитектонских 
конкурса, што је вероватно утицало и на младог Курто-
вића да се и сам често окушава на њима. Према тврдњи 
архитекте Зорана Б. Петровића, учествовао је чак на 
око 108 конкурса.3

Пратећи збивања на светској архитектонској сце-
ни, Куртовић је током читаве каријере усвајао прогре-
сивне архитектонске идеје и прилагођавао их амбијен-
ту и градитељској традицији у којој је живео и стварао. 
Тридесетих година примењивао је интернационални 
функционализам модерне архитектуре, у четрдесетим 
концепт куће која лебди, а брутализам и концепт на-
родне куће у другој половини шездесетих година.

Куртовићева архитектонска делатност током три-
десетих година углавном је везана за Далмацију, а крај 
Другог светског рата провео је у избеглиштву у Египту 
(1944–1945), где је држао предавања из свих предмета 
везаних за архитектуру. Након ослобођења земље, вра-
тио се у Београд, где је учествовао у пословима обнове 
и изградње земље разрушене ратом.

Адаптација куће Алексе Крсмановића за 
Протокол СИП-а СФРЈ
Међу првим Куртовићевим пројектним задацима 

било је уређење куће Алексе Крсмановићa на Тера-
зијама 3 за потребе државног протокола. Кућа позна-
тог београдског трговца, коју је Јован Илкић пројекто-
вао 1885. године4, имала је бурну историју. У њој је 1. 

Сл. 1. Цртеж капије пројектоване за кућу Алексе 
Крсмановића, Теразије 3, 1945.
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децембра 1918. године проглашено уједињење Срба, 
Хрвата и Словенаца, била је краљевска резиденција, а 
после Другог светског рата зграду је више од три деце-
није користио Протокол СИП-а СФРЈ. 

У тој малој господској вили, чије је раскошне ефек-
те Илкић осмислио инспирисан малим европским двор-
цима, Куртовић је реконструисао изглед велике сале за 
потребе дипломатског кора, одмерено, у дворском, све-
чаном стилу. Китњасту капију с класичним декоратив-
ним репертоаром уклопио је уз барокну фасаду. 

Типски пројекти за стамбене објекте
Од 1945. године Куртовић је поново активно учес-

твовао на архитектонским конкурсима и то највише за 
типске пројекте зграда, који су тада најчешће расписи-
вани. Раздобље обнове српске архитектуре (1944–1955) 
било је пре свега период физичког обнављања гради-
тељског фонда након страховитих ратних разарања, а 
тек потом и период у коме су учињени покушаји да се 
створе основе будућег архитектонског стила.5 Радило 
се пре свега на индустријализацији земље, на типским 
стамбеним објектима, на првим регулационим плано-
вима градова и насеља. За потребе брзе обнове стамбе-
ног фонда грађена су читава насеља типских ниских и 
вишеспратних објеката најнужнијег стандарда и крајње 
поједностављене просторне организације.6 

Пројекти с којима је Куртовић конкурисао на Опш-
тем анонимном конкурсу за типове станова НО града 
Београда 1947. године откупљени су, а исте године на 
Општем југословенском међузаводском конкурсу за ра-
ционалне типове станова освојио је три прве награде 
и три откупа. Највише награда радећи на послератној 
обнови и типским објектима освојио је на Општем ано-
нимном конкурсу за типове рационалних станова у са-
радњи са архитектима Ђорђем Стефановићем и Иваном 
Антићем. 

 Акцију за израду ових типских пројекта покренуо 
је Савет за грађевинарство и комуналне послове НР Ср-
бије, у жељи да се радницима, службеницима и другим 
градитељима малих породичних зграда пружи могућ-
ност да користе рационалне и јефтине пројекте. Циљ 
је био супротставити се дивљој градњи или градњи на 
основу неовлашћено издатих, нерационалних и скупих 
пројеката, а пружена је и помоћ градитељима да брзо и 
уз мало трошка дођу до добрих пројектних решења. Од 
краја 1952. године ову акцију је преузео и даље водио 
Економски институт НР Србије.7 

Институт је приступио изради нове серије тип-
ских пројеката спратних зграда са један, два, три, че-
тири и пет до осам станова. Тај посао je поверен по-
себној стручној комисији, у којој су, поред сарадника 

Института Душана Стефановића, архитеката Радмиле 
Недић и Војислава Вељковића, учествовали и: Бран-
ко Алексић, Мате Бајлон, Богдан Богдановић, Угљеша 
Богуновић, Слободан Јањић, Јован Крунић, Иво Курто-
вић, Милорад Мацура, Бранислав Миленковић, Дејан 
Настић, Зоран Петровић, Миладин Прљевић, Владис-
лав Твртковић и Никола Шерцер.8 

Критеријуми којима се комисија руководила у 
оцењивању радова били су, између осталих: добра орга-
низација живота у кући за рад, боравак и спавање; омо-
гућавање удобности становања, која је подразумевала 
одређену величину и облик просторија, добре комуни-
кације, осунчаност и распоред намештаја; оптимална 
техничка својства зграде, као што су избор материјала, 
рационалност, санитарни објекти; општа економичност 
решења и архитектура зграде, стана и просторија.9 Кон-
курс је предвиђао да скоро све зграде буду изведене у 
две различите фазе – прву, без инсталација, канализа-
ције и водовода, а другу са њима.10 

На конкурс је пристигло 106 радова и оцењено је 
да тек незнатно мали број изражава специфичне усло-
ве, као и да је мало оних који су донели корисне но-
вости, док их је највише стереотипних. Награђени су 
радови за које се сматрало да доприносе развоју домаће 
стамбене архитектуре, који су се могли без прераде 
разрадити у пројекте за извођење, јер су у свему одго-
варали функционалним, конструктивним и техничким 
захтевима. Од пролећа 1953. године, када је почела про-
даја, па до краја 1957. године, продато је укупно 6.507 
разних типских пројеката, односно саграђено је близу 
2.000 кућа.11

Куртовић је у сарадњи са Ђорђем Стефановићем 
и Иваном Антићем пројектовао једанаест решења и до-
био трећу награду за засебну приземну зграду с једним 
станом, прву и другу награду за засебну једноспратну 
зграду с једним станом, прву награду за приземну згра-
ду у низу с једним станом и прву и другу награду за 
једноспратне зграду у низу с једним станом.12 

Са својим колегама, Куртовић је пројектовао при-
земнице и једноспратнице с једним или више станова. 
За све станове је било карактеристично да су све про-
сторије имале директан прилаз из улазног предсобља. 
Флексибилни пројекти омогућавали су извесне промене 
у зависности од датих услова. У кухињи је била пред-
виђена ниша за кување, која се могла одвојити завесом 
тако да се кухиња могла користити и као дневна соба. 
Купатило је у првој фази изградње – без водовода и ка-
нализације – могло служити као перионица или остава, 
и у том случају имало је излаз преко покривеног спо-
редног трема у двориште и подрум. Кухињски простор 
је такође имао споредан излаз у двориште и подрум, 
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уколико је предвиђен. Зграде најчешће имају основну 
оријентацију север–југ у односу на фасаду са улице, 
али постоји могућност и алтернативне оријентације за-
пад–исток, и супротно. Пробијањем прозора на бочним 
странама, проширује се могућност и других алтерна-
тивних оријентација. Куће су пројектоване у духу мул-
тификованог, типског модернизма, карактеристичног за 
послератни период обнове и изградње. Спољашња об-
рада је једноставна, површине су равне, свака просто-
рија има најмање један прозорски отвор, излаз на трем 
и двориште. Кровови су четвороводни. Ови квалитетни, 
савремени станови саграђени у улици Филипа Филипо-
вића, предвиђени за привремено коришћење, срушени 
су 1983–1984. године.

Конкурсни пројекат за Народну банку у 
Београду
Међу првим Куртовићевим послератним конкурс-

ним радовима налази се првонаграђени пројекат за На-
родну банку на Новом Београду из 1948. године, који 
заједно с њим потписује још шест колега из Савезног 
завода за пројектовање.13 Масивну грађевину чине 
два паралелно постављена тракта, повезана у средини 
трећим, али на једној страни и ходником који води у 
свечану, конгресну дворану, одвојену од главног корпу-
са зграде. Пројектован објекат носи одлике послератне 
монументалне архитектуре.

Конкурсни пројекти за музеје 
Током плодотворне каријере, Куртовић је више 

пута радио на пројектовању музејског објекта. Први 
пут у пројекту за Војни музеј, на којем је сарађивао са 
Ђорђем Стефановићем и Миланом Копшом, с којима је 
освојио прву награду на конкурсу 1949. године14, док је 
за пројекат Музеја ловарства и шумарства у Топчидеру 
освојио трећу награду 1954. године. 

Пројекат Војног музеја евоцира Корбизјеову ку-
тију на штулама у облику неправилног квадрата, про-
сеченог укруг тракастим прозором. Овај основни облик 
се потом разлаже у ниске хоризонтале, а отворено при-
земље обликују слободни стубови. У оквиру симетрич-
ног тока, подржаног строгом квадратном основом, пос-
тоји асиметрична контратема изражена кроз динамику 
кружних облика, стакленика, на крову објекта. Пред-
виђено је да експонати буду изложени и посматрани на 
више различитих нивоа, на зидовима, паноима, као и на 
ниским столовима, чиме је такође омогућено сагледа-
вање изложених предмета из различитих углова. Проје-
кат за Музеј ловарства и шумарства показује грађевин-
ски волумен који се раствара у сложене, хоризонтално 
разведене склопове који његову сликовиту композицију 
изводе из унутрашње артикулације простора. 

Пројекат за Аеродром „Београд“
Иво Куртовић се дуго и врло студиозно бавио про-

блематиком аеродрома и објеката у његовом саставу: 
слетно-полетних стаза, стајанки, пристанишних плат-
форми и зграда.15 Пројекат модерног интерконтинен-
талног аеродрома „Београд“, на којем је Куртовић ра-
дио у сарадњи са инжењером Душаном Крсмановићем 
готово десет година, био је његов хабилитациони рад, а 
претходило му је врло обимно проучавање интерконти-
ненталних авио-пристаништа у свету. Анализирани су 
новоизграђени аеродроми у Лондону, Њујорку, Цириху, 
Марсељу и другим светским метрополама. 

Место за нови аеродром одређено је на бежанијском 
платоу код села Сурчин, 16 километара од центра Београ-
да, на терену који је на подесном одстојању од града а 
опет са њим повезан добрим саобраћајним везама. Про-
јекат је предвиђао два тангенцијална тростазна система 
повезаних рулним стазама са централним простором на 
којем је пристанишна зграда с платформом. Централни 
простор има слободне приступе са севера и југа. При-
станишна платформа, са 34 места за авионе, пружа се од 

Сл. 2. Конкурсни пројекат за Народну банку на Новом 
Београду, 1948.

Сл. 3. Макета Војног музеја у Београду рађена за 
конкурсни пројекат, 1949.
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једног до другог система стаза, чиме се дужина рулања 
од слетне до полетне стазе своди на минимум.16 

Пристанишна зграда је предвиђена да служи је-
дино путничком саобраћају, док је служба теретног и 
поштарског саобраћаја, као и других блиских путнич-
ких линија, смештена са друге стране платформе. Јед-
новремено кретање авиона предвиђено је да се врши 
увек у једном смеру захваљујући диспозицији по којој 
се прилази на слетне или полетне стазе секу у једној 
тачки. Стајанке за авионе и комплекс одржавања сме-
штени су у централном простору, непосредно уз при-
станишну платформу. Иако ово решење није реализова-
но, идеје и искуства ових аутора уграђена су у изведени 
пројекат.17

Адаптација поткровља у Балканској 10, 12 и 14
Једна од успешних Куртовићевих реконструкција 

јесте адаптација поткровља стамбене зграде у Балканс-
кој бр. 10, 12 и 14 у простор за становање. Поткровље је 
првобитно предвиђено за сушионице рубља, али пошто 
су те просторије затворене и правилног облика висине 

2,70 m, с равним плафонима и прозорима на фасадама, 
задовољавале су све потребне предуслове да се преуре-
де у већи број станова. Изнад поткровља постојао је и 
тавански простор, тако да нови станови по квалитету 
решења и опреме нису заостајали за постојећим стано-
вима на нижим етажама.18

У тракту из Балканске улице углавном су задржа-
ни сличан распоред и решења стамбених јединица као 
у нижим спратовима. Извесне измене извршене су код 
мокрих чворова у намери да се боље искористи положај 
нових димњака, који служе уједно и за собе са супротне 
стране зида. Затечена величина прозора, недовољна за 
осветљење, повећавала се редуковањем постојеће виси-
не парапета на одговарајућу меру.19 

За адаптацију дела зграде из Пајсијеве улице пред-
виђено је да се прерада изврши на исти начин као и у 
тракту из Балканске, с том разликом што би се диспози-
ција и решење станова извело независно од постојећих 
у нижим спратовима. Тиме су се добиле две комфорне 
гарсоњере и један једнособни стан, а у тракту из Балкан-
ске улице шест двособних станова и једна гарсоњера. 

Сл. 4. Пројекат за „Аеродром Београд“ 194?.
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Смисао таквог решења био је да се с релативно малим 
грађевинским радовима и ограниченим инвестицијама 
реши проблем изградње већег броја станова на просто-
ру који је био превише драгоцен да би се и даље иско-
ришћавао за потребе сушионице веша.20 

Пословно-стамбена зграда Туристичког савеза 
и Савеза трговинских комора
Пословно-стамбена зграда Туристичког савеза и 

Савеза трговинских комора једна је од првих реали-
зованих Куртовићевих зграда у Београду. Изведена је 
1957. године у сарадњи с колегом Слободаном Михај-
ловићем, а показује битне одлике Куртовићеве архитек-
туре – савремен градитељски поступак, брижан однос 
према окружењу, настављање уличног низа.21 

Зграда се налази на углу Светогорске и улице Сте-
вана Сремца. Део зграде из Светогорске намењен је Ту-
ристичком савезу и садржи подрум, приземље и шест 

спратова с повученим седмим у виду кровне терасе, 
која је делимично изграђена. У приземљу и на првом 
спрату смештене су пословне просторије, док је на ос-
талим спратовима распоређено петнаест станова, као и 
две собе за самце, намењене службеницима Туристич-
ког савеза.22

Део зграде из улице Стевана Сремца, који је на-
мењен Савезу трговинских комора, искључиво је стам-
бени, а обухвата склониште, ниско, високо приземље, 
четири спрата и пети, који је повучен. Високо приземље 
и остали спратови садрже 25 станова са службенике Са-
веза трговинских комора. 

Зидови и под ниског приземља из улице Стевана 
Сремца обложени су мермерним плочама, као и зидови 
улаза у стамбени део зграде у Светогорској улици, док 
су подови тремова пред улазима у пословни и стамбени 
део зграде поплочани каменим плочама од беловодског 
пешчара. Простор између појединих соба и канцела-
рија омеђен је дрвеним преградама и застакљен. У пос-
ловним просторијама на првом спрату, распони између 
средњих стубова искоришћени су за смештај плакара, 
који су формирали поделу простора и према ходнику. 
Зидови сале за конференције делом су решени као биб-
лиотека, а делом обложени ламперијом до плафона. 
Собе у стамбеном делу зграде имају балконе и лође. 
Чела балкона и испад изнад улаза изведени су у белом 
вештачком камену. Кровна тераса из Светогорске улице 
има проходни део.23

Балконске ограде на уличним фасадама израђене 
су од металних оквира гвоздених профила, са ограђе-
ним сировим стаклом, а на истуреном делу су уграђе-
не етернит плоче. На дворишним лођама постављене 
су балконске ограде израђене од профилисаног, гитер 
гвожђа. Степенишне ограде у стамбеним деловима 
зграда имају оквире од гвожђа, а исто су обликоване и 
ограде на кровним терасама.24 

Ова стамбено-пословна зграда постављена је у 
улици у којој се већ мешају архитектонски стилови и 
типови објеката. Кућа уз коју је саграђена показује од-
лике зрелог београдског међуратног модернизма. Иако 
ова два објекта показују различите стилске каракте-
ристике, ипак успевају да остваре међусобну везу и 
то пре свега наглашеним волуменима балкона, који 
стварају добру ритмику и одговарајуће пропорцијске 
односе. 

Стамбена зграда у Хаџи Милентијевој 48
Ову зграду на Врачару Куртовић је пројектовао у 

сарадњи с колегиницом из „Србија-пројекта“ Горда-
ном Шиљак. Инвеститор пројекта била је Дирекција за 
изградњу станова НО Београда и Урбанистички завод 
НО, док је корисник зграде била Стална конференција 
градова Југославије.25 

Сл. 5. Типски пројекат за једноспратне зграде у низу 
за четири особе, улица Филипа Филиповића, 1957. 
(срушене 1983–1984)
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Зграда има висину од два спрата и садржи два стана 
за по пет особа – један увећани једнособни за три особе 
и три засебне стамбене јединице за самце у виду мањих 
гарсоњера. Конструктивни систем овог објекта урађен 
је на бази пуних носећих зидова од опеке. Међуспратне 
конструкције су углавном монтажне, а чине их армира-
нобетонска ребра са испунама од шупљих тела. Кров је 
раван. Чела лођа и балкона, избачене серклаже и завр-
шни кровни венац обрађени су у вештачком камену. Ог-
раде на лођама и балконима су гвоздене, а ограда терасе 
на другом спрату израђена је од армираног стакла.26

Грађевина је прошле године добила још један 
спрат и омалтерисана је у наранџасто, чиме је знатно 
изменила свој првобитан изглед. Дворишне фасаде, за-
тим западна и источна, завршене су забатно, уличној је 
истакнут средишњи део, који је нешто виши од бочних, 
док северна фасада сада има три мала забата. 

Стамбена зграда на углу Шолине и улице 
Владимира Гаћиновића
Ова стамбена зграда на Дедињу, коју је Иво Кур-

товић пројектовао 1959. године опет у сарадњи с коле-
гиницом Горданом Шиљак, садржи четири стамбена 
блока – А, Б, Ц, и Д. Грађевина је двоспратна, а у при-
земном анексу, на крајњој десној страни, уз Шолину 
улицу, има једну продавницу. Стамбени блокови су по-
везани степеништима, пројектовани у слободном низу, 

смакнути по дубини парцеле и по висини, прилагођа-
вајући се паду терена.27 Блок А има два, а остали по 
три спрата. Кровна тераса над блоком Б обрађена је као 
простор за одмор и освежење. Продавница је решена с 
малим млечним рестораном на галерији.28

Као конструктивни систем предвиђени су носећи 
масивни зидови од опеке, попречни или подужни, док 
су међуспратне конструкције монтажне, од армираног 
бетона. Кров је раван. Степеништа, спољашње и унут-
рашње, обложена су терацом. Сокл је од ломљеног ка-
мена до висине серклажа изнад подрума, осим код Д 
блока, где се на фасади појављује ломљени камен до 
висине парапета. Од ломљеног камена су изведени и 
обимни зидови локала. Ограда на лођама и балконима 
израђена је од бетона и гвоздених профила једноставне 
израде.29 

Узбуркан ритам стамбеног блока стварају наизме-
нично увучени, тј. истурени блокови, али и вертикалне 
траке застакљених степеништа са белим металним ок-
вирима која су додатно увучена у зидну масу. Зграда је 
у знатној мери изменила првобитан изглед непримере-
ним доградњама у новијем периоду.

Стамбена зграда у Доситејевој 13
Подигнута за потребе Стамбене задруге „Вук Ка-

раџић“, ова грађевина узидана је у већ постојећи 
улични низ, на месту где је раније постојала зграда. 

Сл. 6. Пословно-        
-стамбена зграда 
Туристичког савеза и 
Савеза трговинских 
комора, цртеж фасаде, 
угао Светогорске и 
Стевана Сремца, 1957.



СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ 186

ВАЛЕНТИНА БРДАР

Петоспратница коју је пројектовао Иво Куртовић ви-
сински се повезала са суседном зградом у броју 15.30 

Објекат садржи подрум, приземље намењено про-
сторијама потребним занатској делатности, пословне 
просторије у мезанину и станове на осталим спратови-
ма. Знатан пад Доситејеве улице искоришћен је за поди-
зање већег капацитета корисне површине зграде тако да 
су спратне етаже денивелисане, а једна редукована ме-
занинална етажа интерполирана је изнад улаза у зграду. 
С обзиром на знатан број станова различитог капаци-
тета и на релативно малу ширину слободних фронтова 
зграде, а у намери да се ти фронтови што више искорис-
те за стамбене просторије, сва помоћна одељења и тех-
нички сервиси смештени су у језгро објекта, у средњи 
конструктивни травеј.31

Конструктивни систем објекта решен је као комби-
нација пуних носећих зидова од опеке и скелетног ар-
миранобетонског система. Сви испади у виду балкона, 
надстрешница, еркера и венаца реализовани су арми-
ранобетонским конструктивним елементима. Улични 
део фасаде у целој висини приземља, трем пред улазом 
у зграду и бочни зидови пролаза за дворишта урађени 
су од вештачког камена. Локал у приземљу обложен 
је мермером. Средишњи део уличне фасаде знатно је 
избачен упоље. Вертикалност објекта истичу парапе-
ти, беле хоризонталне траке између прозорских отвора 
које се пружају дуж левог средишњег дела. Балкони су 
концентрисани дуж леве стране, увучени у односу на 
средишњи део зграде.

Идејни пројекат за Грађевинску комору на 
Славији
На конкурсу за зграду Грађевинске коморе на 

Славији пројекат који је Куртовић радио у сарадњи са 
Ђорђем Пиварским 1958. године освојио је другу на-
граду.32 Једноставну двочлану композицију чине нижи 
волумен, који је највероватније тиме требало да се ук-
лопи у висинску регулацију историјских објеката из 
суседства, и петнаестоспратна кула обликована као ске-
летни конструктивни систем. Кула и знатно нижи хори-
зонтални тракт спојени су валерима. 

Зграда Спољнотрговинске коморе 
Једна од најосетљивијих и најсложенијих архитек-

тонских тема којима се Куртовић бавио у својој каријери 
био је рад на пројекту зграде Спољнотрговинске комо-
ре у Београду, која је требало да уобличи трг и затвори 
врло осетљив угао према Кнез Михаиловој улици, као и 
да се уклопи у историјско језгро града и архитектонски 
амбијент.33 За локацију је одабран угао Кнез Михаилове 
и Обилићевог венца. Инвеститор је била Савезна спољ-
нотрговинска комора, а извођач Градитељско предузеће 

Сл. 7. Стамбена зграда у Доситејевој 13, 1963. 

Сл. 8. Конкурсни пројекат за Грађевинску комору у 
Београду, 1958. 
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„Дом“ из Београда. Куртовићев сарадник на разради 
главног пројекта била је архитекта Гордана Шиљак.34

Зграда Спољнотрговинске коморе има два сутере-
на, приземље, мезанин, седам спратова до коте венца 
суседне палате „Риунионе“ и осми, посебно архитек-
тонски обрађен, изнад задатог венца, а у склопу с кров-
ним покривачем суседне зграде. Урбанистичка постав-
ка грађевине условила је, с једне стране, њено повези-
вање са зградом „Просвете“ у Кнез Михаиловој улици, 
до коте 133.30, а са друге, са вишом палатом „Риунио-
не“. Тако да је зграда у конструктивистичком погледу 
подељена на два дела, виши и нижи. Етажна површина 
у нижим деловима увучена у односу на горње спратове 
у знатној мери је предодредила положај главног саоб-
раћајног чвора и диспозицију санитарних просторија. 
Тако су лифтови, степениште и мокри чворови пос-
тављени у извесном смислу у тежиште функционал-
не диспозиције доњих етажа, а у горњим спратовима 
налазе се с краја, остављајући максималан слободан 
простор за смештај потребних радних просторија. За 
позиционирање тог чвора искоришћен је најнеповољ-
нији део објекта, онај према интерном дворишту у су-
седном калкану, па је заузимање повољнијих фасадних 

површина споредним просторима у потпуности избег-
нуто. Увлачењем унутрашњег тракта и проширивањем 
постојећег дворишног волумена омогућено је за све 
просторије боље осветљење из дворишта, а уједно је у 
приземљу осигуран довољан економски прилаз за снаб-
девање. Омогућено је да се у све делове зграде може 
прићи из колског прилаза.35

У приземљу велик део заузима улазни вестибил с 
помоћним просторијама. Остали расположив простор 
предвиђен је за репрезентативне продавнице и степе-
ниште. Испод трема, нижег дела грађевине из Кнез Ми-
хаилове улице, смештен је главни улаз. У мезанину су 
једна већа сала за састанке Управног одбора, две мање 
сале за конференције појединих сектора и библиотека. 
У холу мезанина предвиђен је простор за освежење и 
бифе. Први и други спрат су резервисани за админист-
рацију, док је руководство установе смештено на трећем 
спрату, између општег сектора у доњим етажама и сек-
тора трговачких споразума, секција, пропаганде и сај-
мова у вишим етажама.36

Конструкција објекта је армиранобетонског ске-
лета. Распони и одстојања носећих стубова леже у 
модуларној мрежи осмишљеној као основни модул за 

Сл. 9. 
Спољнотрговинска 
комора, Кнез Михаилова 
10, 1957–1961.
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пословну зграду. Зидови су изведени од опеке, а сви 
калкани, еркери, надстрешнице и венци су од армира-
нобетонских конструктивних елемената. Већина рад-
них јединица има ширину од два модула, тј. 3,64 m и 
осну дубину од три модула, 5,46 m. Величине просто-
рија намењених руководећем особљу повећавају се за 
један, тј. више модула. Веће сале за састанке и проши-
рене пленуме груписане су у посебну етажу.37 

Архитекта је у изради главног пројекта редуковао 
дубину канцеларијског тракта од ранијег распона 6,20 
m, између осе стубова, на 5,46 m, што одговара трос-
труком основном модулу од 1,82 m. Тиме се постигло 
сужавање зграде у приземљу, што је омогућило да се 
формирају интерно двориште за снабдевање котларни-
це, непосредна веза с подрумима, а утицало је и да се у 
горњим основама боље и рационалније искористи рас-
положив простор. На сваком спрату, на страни према 
тргу, предвиђена је по једна просторија, у ствари салон 
– чекаоница, између канцеларија за шефове. То је знат-
но побољшало искоришћавање расположивог простора 
и допринело је већој повезаности у том делу етаже.38 

Главни улаз, бочни зидови, степениште и под хола 
обложени су мермерним плочама. Излог са улазима 
израђен је у облику континуиране стаклене преграде 
у металној конструкцији с пресвлаком од елоксираног 
алуминијума. Свако поље између стубова подељено је 
на три дела, а висина излога је 3,30 m. Делови улич-
не фасаде у приземљу Кнез Михаилове улице и Оби-
лићевог венца који нису застакљени или прекривени 
алуминијумом обложени су мермерним плочама. Цела 
фасада је израђена у модулираном растеру који форми-
рају хоризонтални појасеви потпрозорника и вертикале 
прозорских шамбрана. Прозорске шамбране изведене 
су од глачаног мермера у једној боји, а хоризонтални 
појасеви су од мермера у другој боји. Исечак плоче 
над приземљем, као и главни венац, обложени су мер-
мерним плочама, а парапет изнад прозора таласастим 
елоксираним алуминијумом па се са прозором повезује 
у ред, целину. Профилација зидног платна осмог, по-
вученог спрата израђена је од белог вештачког камена. 
Испуна изнад прозора је од ондулираног акарног лима, 
тако да се са бакарном облогом дела мансарде и над-
вишеног деветог спрата врши потпуни прелаз на кров 
зграде „Риунионе“.39

Куртовић је за зграду Спољнотрговинске комо-
ре пројектовао и ентеријер, као и делове намештаја. 
Свечани али уједно и хумани простори оплемењени су 
умереним пластичним и сликарским декором. Скице за 
лампе потврђују да се овај аутор врло брижљиво пос-
већивао сваком детаљу на задатом пројекту.

Осетљиво питање хармоничног односа новог и 
старог, са циљем да се постигне јединство у дејству про-
сторних целина, овде је решено врло успешно. Објекат 

Спољнотрговинске коморе осмишљен је као савреме-
на монументална градска палата складних пропорција, 
прочишћених детаља, заокруженог, затвореног облика, 
добре игре маса и силуете, чиме се физички уклопила 
у габарите околних грандиозних палата, а доприноси 
утиску свечаности, важности архитектонског амбијен-
та. Ипак, и поред монументалних димензија и затворе-
ног облика, овај објекат не одаје утисак масивности и 
тежине. 

Блиска веза са суседном палатом „Риунионе“ ос-
тварена је понављањем динамике отвора, коришћењем 
дуплог растера на фасади и формом завршног венца и 
кровне капе. Упркос потпуно различитим конструкција-
ма, постигнута је успешна повезаност новог и старог и 
то увођењем промене у карактер зида. Уместо традици-
оналних троделних прозора пробушених у носећим зи-
довима, код нове грађевине армиранобетонска скелетна 
конструкција стуба и греде омогућила је знатно гушћи 
распоред прозорских отвора. Иако се фасаде стилски 

Сл. 10. Спољнотрговинска комора, изглед свечане 
сале, 1957–1961.



189

БЕОГРАДСКИ ОПУС АРХИТЕКТЕ ИВЕ КУРТОВИЋА

разликују, заједничко им је да деле рафинираност де-
таља, пропорције, а сличне су им и визуелне текстуре 
које стварају односи и ритам маса. Зграда Спољнотр-
говинске коморе показује да приступ који уважава ок-
ружење не ограничава пројектантску креативност и 
оригиналност. 

Заједница осигурања имовине и лица „Дунав“
 Јасну, целовиту, визионарску мисао о целини Иво 

Куртовић је показао и на пројекту Осигуравајућег за-
вода „Београд“ (сада Заједница осигурања имовине и 
лица „Дунав“), који је изграђен на истакнутом север-
ном оквиру Трга Републике, који тада још није био ур-
банистички решен.40 

 Да би се блок у коме остају постојеће зграде у Ма-
кедонској, од броја 12 до 16, као и у Дечанској бр. 6 
повезале у целину, вршено је надзиђивање постојећих 
објеката. Све зграде, како постојеће тако и новопројекто-
ване, повезане су са две јаке хоризонтале: плочом изнад 

приземља која излази изван регулације 1,5 m и оградом 
кровне терасе која излази ван регулације за 0,70 m и 
чини заједнички завршетак свих зграда. Све грађевине 
у овом блоку имају колски пролаз из Дечанске улице, 
кроз пасаж зграде број 4, и са те стране предвиђено је 
њихово снабдевање. Пешачки пролаз је из Македонске 
улице кроз пасаж зграде Осигурања, а предвиђено је и 
унутрашње уређење блока за пролаз пешака.41 

Пословна зграда Осигурања има два тракта. Први, 
паралелан са улицом, садржи два подрума, приземље, 
мезанин и пет спратова. Други крак, управан на правац 
улице, садржи један подрум, приземље, мезанин и шест 
спратова. Разлика у висини проистекла је из повези-
вања нове грађевине с постојећом зградом „Југобанке“. 
Из истог разлога је читав низ стубова на петом спрату 
закошен паралелно с косином мансардног крова зграде 
„Југобанке“, а прво поље зграде Осигурања пројекто-
вано је с косим кровом прекривеним етернитом, као и 
суседни објекат.42 

У приземљу зграде су колски и пешачки пролази, 
помоћне просторије, улазни хол са свечаним степени-
штем који води до мезанина. У мезанину су хол, шалтер 
сала и канцеларијски простори. Први, други и трећи 
спрат су канцеларијски простори. На четвртом спрату, 
поред канцеларија, налазе се и свечана сала за конфе-
ренције с просторијама за заседање. На петом спрату 
смештени су канцеларијске просторије, ресторан и ку-
хиња, на шестом су такође канцеларије, затим стручна 
библиотека и читаоница, а изнад је кровна тераса. Вер-
тикална комуникација у згради решена је са два степе-
ништа и три лифта. Два су смештена код главног сте-
пеништа, од којих је један већи за осам особа, мањи за 
четири, док се трећи лифт налази код помоћног степе-
ништа. Пројектом је предвиђен још један особени лифт 
за акта који иде кроз целу зграду.43 

Конструктивни систем зграде је армиранобетонски 
скелет. Међуспратне конструкције су ливене армирано-
бетонске ситноребрасте таванице, а степенишни крак 
је решен као колонаста армиранобетонска плоча. Фун-
дирање дворишног тракта, који има само један подрум, 
на тракастим је темељима испод зидова и солитерима 
испод стубова. Улични тракт који има два подрума, 
где су смештене архиве, а због велике подземне воде, 
фундиран је на плочи како би се извеле све потребне 
изолације.44 

Подови у приземљу су мермерни, а подести од 
тераца. Свечано полукружно степениште које пове-
зује приземље и мезанин такође је прекривено мерме-
ром. Пројектовани су флексибилни преградни зидови. 
Како су и фасада и подужни ред плакара пројектовани 
у модулу од 1,80 m, у том ритму је предвиђено да се 
преградни зидови померају. Сви прозори и излази су 
од алуминијумских профила. Прозори према јужној и 

Сл. 11. Спољнотрговинска комора, цртежи лампи, 
1957–1961.
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западној страни, тј. према унутрашњој страни блока, 
имају споља металну кутију с металним ролетнама. 
Прозорске капице су споља и изнутра од алуминијум-
ског лима.45 

Слободни стубови, ограде кровне терасе и зидна 
платна према згради „Југобанке“ предвиђени су да ос-
тану канелирани у сировом бетону. Према Македонској 
улици, парапети прозора су обрађени мозаик керами-
ком са остављеним узаним хоризонталним појасевима 
од сировог бетона са урезаном касетом. Према унутра-
шњој страни блока парапети су обрађени у вештачком 
камену. Плоча изнад приземља обрађена је са доње 
стране мозаик керамиком, као и плафон пешачког пре-
лаза и делови плафона који се појављују споља услед 
повлачења етаже (изнад мезанина).46 Одлично решен 
пролаз кроз пасаж зграде Осигурања омогућио је кому-
никацију, а касније и сређивање унутрашњих запуште-
них простора.

Једноставно обликована зграда дугачким, хоризон-
талним трактом следи уличну трасу. Фасада је решена 
као мисовско чисто архитектонско платно, али је, да би 
се избегао досадан и беживотан ефекат коришћења стак-
ла на великим површинама, осмишљена као геометри-
зовани пано, у чијем се растеру смењују стакло и бојене 
алуминијумске површине. Униформисани облик компак-
тне зграде с низом идентичних спратова наметнуће се у 
наредном периоду као прототип пословне зграде. 

Конкурсни пројекат за Дом омладине 
Један од многобројних Куртовићевих пројеката 

који нису реализовани јесте пројекат за Дом омладине 
у Београду, али његове основне идеје, пре свега визура 
са Трга Републике, препознају се у изведеном пројекту. 
Од четрдесет и два пројекта која су приспела на овај 
конкурс, Комисија је одабрала седам који су у већој 
мери задовољавали програм и дали добра функционал-
на решења. Комисија је донела 21. фебруара 1960. го-
дине одлуку да се прва награда додели ауторском тиму, 
архитектима Зорану Тасићу и Драгољубу Филиповићу, 
друга награда није додељена, док је трећу добио Иво 
Куртовић.47 

Конкурс је захтевао урбанистичко разрешење од-
носа земљишта у виду троугла на углу улица Дечанске и 
Македонске у односу на Трг Републике, као и стварање 
јединственог јавног простора, који би омогућио много-
бројне садржаје. Између осталог, зграда је требало да 
садржи галеријски простор, дворану за одржавање кон-
церата, конгреса, различитих фестивала. 

Куртовић је у свом пројекту предвидео да се из 
заједничког приземља уздижу кула и два хоризонтална 
тракта, од којих нижи, до улице, комуницира са околи-
ном својом прозрачношћу, као и садржајима: рестора-
ном у приземљу и галеријским простором на спрату. 
Потпуно обликован у стаклу, овај холски простор садр-
жи и велики кружни стакленик на крову.48 

Сл. 12. Заједница 
осигурања имовине 
и лица „Дунав“, 
Македонска 12, 
1957–1961.
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Ентеријер Библиотеке „Ђорђе Јовановић“
Зграда на Студентском тргу 17–19, која је пројекто-

вана као искључиво стамбени објекат49, накнадно је до-
била и пословну функцију, јер је приземље осмишљено 
као библиотека. Пројектовање библиотеке додељено је 
Куртовићу, који је већ тада радио на Народној библио-
теци и био посвећен проблематици библиотеке као јав-
ног, хуманог и културног простора.

Библиотека у броју 17 намењена је самопослужи-
вању, а састоји се из две мање просторије смештене у 
крилу зграде, за запослена лица, и две велике просто-
рије предвиђене за депо, односно читаоницу. Простор 
је рашчлањен помоћу три велика стуба на западној 
страни, који одељују простор са књигама, али и столове 
у том делу. У дну просторије налази се галерија до које 
води мало степениште са дрвеном оградом. Дуж читаве 
западне стране постављени су велики прозорски отво-
ри изведени у виду траке. Испод њих су полице за књи-
ге и столови, чиме је посетиоцима омогућено да седе и 
окренути лицем ка прозорима. Вешто пројектован, при-
јатан, амбијенталан простор ни данас није изгубиo на 
својој функционалности. Слично је осмишљено и Дечје 
одељење Библиотеке. Зид на западној страни потпуно 
је застакљен, чиме се пружа могућност да просторије 
апсорбују природу и зеленило суседног парка. 

Народна библиотека Србије  
Народна библиотека, последње, најзрелије дело 

Иве Куртовића, својом структуром, функцијом и лока-
цијом доноси једно врло широко семантичко поље које 
непромењеном снагом свих ових година подстиче на 
различита, опречна размишљања и вредносне судове.50 

Ова најстарија установа културе у Србији, основа-
на још 1832. године као депозит књига, до краја девет-
наестог века израсла је у националну библиотеку са ос-
новним задацима да помаже неговању науке у Србији, 
олакшава ширење образовања и води рачуна о српској 
библиографији.51 Непроцењивом значају изградње на-
менске зграде за Народну библиотеку доприносила је 
њена несрећна историја, током које је само у Београду 
више од десет пута мењала адресу и расипала свој фонд. 
По завршетку рата, 1920. године Народна библиотека је 
купила зграду картонаже на Косанчићевом венцу, али 
је она шестоаприлским бомбардовањем 1941. године 
изгорела до темеља.52 Трагедија у којој је уништено око 
петсто хиљада књига, часописа, старих рукописа, пи-
сама, карата, гравира, цртежа и слика доделила је Биб-
лиотеци ореол мучеништва, значење Националног сим-
бола, што је утицало на смернице за израду пројекта 
будуће зграде, као и за њену локацију.

Расписивању конкурса претходио је обиман рад. 
Први програм за нову зграду који је изнет у јавност дао 
је тадашњи управник Библиотеке Душан Милачић53. 

Након три године, програм је поверен професору и ар-
хитекти Мати Бајлону да анализира садржај и функције 
будућег објекта, утврди капацитет учионица и магаци-
на, као и подесност предвиђеног земљишта између Кнез 
Михаилове, тадашње 7. јула, Узун Миркове и Рајићеве 
улице.54 Елаборатом је укупан број читалачких места 
предвиђен на око 450, а магацин, који би се градио у две 
етапе, за укупно три милиона књига. У функционалном 
погледу одлучено је да три основне групе просторија: 
просторије за публику, магацин књига и радне просто-
рије сачињавају свака за себе организовану целину, а да 
се везе између самих група остваре само на извесним 
одређеним тачкама. Улаз за публику требало је да буде 
одвојен од улаза за службенике и књиге. После размат-
рања више предлаганих локација за изградњу Народне 
библиотеке, одређен је терен на узвишеном и врло ис-
такнутом месту, на источном углу раскрснице Булевара 
Франше Депереа и улице Кнеза Милоша.

Коначно решење о изградњи донето је 1954. го-
дине, поводом прославе стопедесетогодишњице Првог 
српског устанка, чиме је потенциран историјски и на-
ционални значај изградње Народне библиотеке. Опш-
ти, јавни и анонимни конкурс с правом учешћа свих 
стручњака држављана ФНР Југославије, расписан је 
почетком августа 1957. године.55 Жири, образован да 
утврди коначан елаборат и оцени приспеле радове, чи-
нили су, између осталих: Данило Фирст, архитект из 
Љубљане и представник Савеза друштва архитеката Ју-
гославије; Димитрије Леко и Мате Бајлон, професори 
Архитектонског факултета у Београду; Јахеил Финци, 
професор Архитектонског факултета у Сарајеву; Дра-
гољуб Јовановић, архитект и помоћник директора Ур-
банистичког завода НО Београда, управници Универзи-
тетских библиотека у Београду, Загребу и Београду.56

Савет за културу НР Србије примио је 43 пројекта 
из Београда, Загреба, Љубљане, Скопља и Новог Сада. 
Жири је 9. априла одлучио да се прва награда додели 
архитектима Иви Куртовићу и Слободану Михаило-
вићу из Београда, јер је закључено да рад ових аутора 
најбоље одговара условима конкурса. Сматрало се да су 
нашли најбоља функционална решења и да су са добрим 
осећањем уклопили Народну библиотеку у амбијент 
постојећих зграда, с јасно наглашеном тенденцијом 
стварања спомен-простора Првог српског устанка.57

Првопласирани конкурсни рад показује разуђен 
спратни објекат који се састоји од главног дела и изду-
женог северног тракта. Изнад главног дела, намењеног 
за читаонице, уздиже се двадесетоспратна кула у којој 
је предвиђен смештај магацина. Главни улаз је пројек-
тован са бочне стране главног дела објекта. 

Убрзо је нађена нова локација за изградњу Библио-
теке: плато код Карађорђевог парка, средишњи простор 
и највиша тачка града са изванредним перспективама, 
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Куртовић је у свом идејном пројекту битно изме-
нио архитектуру зграде у односу на конкурсни проје-
кат. Куле више нема, а магацини за књиге сада су пред-
виђени у сутерену, ниском приземљу и у два нивоа 
приземља. Главни део објекта, намењен читаоницама 
и магацинима књига, одвојен је од административног 
дела везним елементом. Главни улаз није више са бочне 
стране, већ са стране трга. Кров је раван, перфориран 
великим бројем застакљених елемената. На главном 
делу грађевине има високу надстрешницу. Вертикал-
ни делови фасада, који су комбиновани с пуним и за-
стакљеним површинама, мирни су, решавани делимич-
но у препустима.59 

Архитектонски део пројекта требало је да ура-
ди архитект Иво Куртовић, а статичко-конструктивни 
архитект Ђорђе Злоковић. Тадашњи управник Народ-
не библиотеке Чедомир Миндеровић радио је на при-
купљању документације о организацији и начину рада 
значајних библиотека у Европи. Током лета 1965. го-
дине, групе стручњака Народне библиотеке Србије, у 
пратњи архитекте Иве Куртовића, обишле су библиоте-
ке у Риму, Паризу, Бону, Стокхолму.60 

Сл. 13. Народна библиотека Србије, Скерлићева 1, 1957–1972.

падинама према Карађорђевом парку и Скерлићевој 
улици. Географско средиште града у чијој се близини 
сустичу готово све значајније саобраћајнице задовоља-
вао је захтев новијег времена да објекат овакве врсте 
буде у жижи кретања и живота. 

Куртовић се сада нашао у деликатној ситуацији да 
удовољи захтевима нове локације, која је топографс-
ки била блиска претходној, али је носила специфична 
амбијентална и просторна својства, која су сугерисала 
другачија решења. Особеност амбијента карактерисале 
су монументалне зидине започетог храма и мале црк-
ве. Плато није био урбанистички ближе дефинисан, 
тако да су оквири који дају простору одређена својства 
делимично остали отворени и препуштени интуицији 
архитекте да их процени и успостави параметре за кас-
није оформљење целине. У делу грађевине Храма све-
тог Саве, који је започет пре Другог светског рата, било 
је смештено транспортно предузеће које је изгледало 
врло ружно и запуштено, те је Куртовић у току рада био 
под притиском да као аутор Народне библиотеке изјави 
како онај део грађевине Храма смета згради Народне 
библиотеке и да сугерише рушење тога.58 
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Институт је добио урбанистичко-техничке услове 
4. јануара 1965, а протокол регулације тек крајем априла 
исте године, што је условило израду новог идејног про-
јекта. Накнадно добијени техничко-урбанистички усло-
ви и протокол регулације траса трансверзале знатно су 
се разликовали од раније добијених. Пример је удаље-
ност од Светосавског храма, која је раније износила 50 
m, а сада је сведена на 25 m, са битним одступањем од 
ранијег правца. Куртовић је тако морао да изврши знат-
не промене унутар основне концепцијске замисли. На-
стојећи да у границама новонастале ситуације заврши 
основну диспозицију главних маса објекта, морао га је 
прилично сузити у попречном правцу, што је постигао 
смањењем растојања између стубова, од ранијих 7,20 
m на 6,60 m. Редукција укупне ширине објекта износи-
ла је око 5 m, укупна просечна дужина објекта 80 m, а 
смањење развијених површина на просечних пет стаза 
износило је око 2.000 m2. У подужном правцу је ревиди-
рао ранију дужину објекта, укупно 4.500 m2 у односу на 
раније идејно решење. То је утицало да се и унутар са-
мог објекта, у распореду просторија и функционалној 
диспозицији појединих одељења, изврши одговарајуће 
прегруписавање.61 

Најзначајнија промена извршена је у организацији 
пријемног одељења, обради књига, распореду прируч-
них магацина и радионица, као и смештају управно-
административног дела, који се сада налази у високом 
приземљу. Пројектант је на потпуно нов начин облико-
вао и изглед зграде. Израдио је скицу нове фасаде са 
кровом у нагибу, што је била коначна прекретница у 
пројекту.62

Коначно одобрење главног пројекта издато је 22. 
новембра 1966. године. Најважније промене у њему, 
у односу на идејни пројекат, урађен за инвестициони 
програм од 1960. до 1962. године, јесу напуштање конс-
труктивног модула 7,80 m x 7,20 m и усвајање новог 
од 7,80 m x 6,60 m, затим увођење широког трема око 
целог високог приземља. Измењен је главни улазни 
хол и организација простора око њега, тако да је сада 
изложбени простор у саставу хола. Хол и главна чита-
оница на првом спрату пројектовани су са галеријом, 
док читаоница сада целом површином има висину две 
етаже. Главни каталог је добио ново место, а и све ос-
тале просторије конципиране су на нов начин. Делови 
поткровља у којима нема инсталационих водова, про-
јектовани су за поједине збирке.63 

Камен темељац нове зграде Народне библиотеке 
положен је 20. октобра 1966, а Библиотека је званич-
но отворена за рад са публиком 6. априла 1973. годи-
не.64 Зграда је функционално, структурално и ликовно 
рашчлањена на два основна волумена – главни, наткри-
вен четвороводним кровом у којем су концентрисана 

складишта и читаонице, и други у облику издуженог 
тракта намењеног администрацији и техничкој обради 
библиотечког материјала. Ова два основна волумена 
спојена су везним делом у којем су смештени санитар-
ни чвор, гардероба и лифтови.65 

У сутерену главног дела грађевине налази се 
складиште књижевног фонда, а изнад су улазни хол, 
амфитеатар и гардероба. Преко степеништа, галерије, 
подеста, поред атријума, замишљеног по угледу на ја-
пански врт, стиже се у главну читаоницу. Поред ње, на 
спрату су читаоница периодике и новина, просторије 
за информације, пријемну службу и издавање фондова, 
службу информатора, главни каталог, салон и тераса. У 
оквиру групе посебних фондова обухваћена је збирка 
отисака гравира и фотографија, Музеолошко одељење, 
Одељење географских карата и планова. На галеријама 
су предвиђени простори за легате – завештања истакну-
тих личности из науке и ликовног живота.66

У сутерену подужног тракта, десно од улаза, сме-
штени су: пријемна одељења, одељења за рестаурацију 
и конзервацију, фотолабораторија, књиговезница, штам-
парија, магацини. Лево од улаза налазе се такође при-
јемна одељења, радионице, простор за домара, радио-
нице за одржавање зграде. Простор високог приземља 
резервисан је за управу. У њему су, поред антикварнице 
и књижаре, смештени још хол, сала за конференције и 
канцеларије намењене управнику, његовом помоћнику, 
секретару, референту, рачуноводству, администрацији. 
На спрату су: Археографско одељење, дактило-биро, 
просторије намењене разговорима, обради каталога, 
радни матични каталог, Техничка служба, просторије 
намењене издавачкој делатности, матичној служби, 
курсевима и семинарима.67 

Смештање главних магацина у сутерен главног 
дела објекта, испод читаоница, омогућило је – уз при-
мену текућих трака, пнеумо-поште, специјалних лифто-
ва са касетама и других уређаја за вертикални саобраћај 
– брз и ефикасан проток књига. Добро функционално 
решење грађевине и примена савремених уређаја обез-
бедили су потребну сигурност, оптималне хигијенско-
техничке услове смештаја, као и ослобађање простора 
присуства надземног волумена смештајних капацитета. 
Тиме су се створили и добри предуслови за даље архи-
тектонско-урбанистичко уобличавање целокупне ком-
позиције. Пројектом су предвиђени и допунски мага-
цини за старе књиге и рукописе, гравире, као и посебан 
трезор за обавезан примерак.68 

Трећа група просторија, читаонице, смештене су 
на првој етажи и галеријама с намером да се просто-
рима пружи потребна интимност и утицаји амбијента. 
Централни каталог је назначен денивелацијом катало-
га и хола, промењивим ритмовима у ситним детаљима. 
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Централна читаоница се положајем, димензијама, 
токовима и просторним варијацијама отвара и тече 
преко галерија. Централни простор се расипа у мање, 
бочне читаонице. Библиотеку чини жив, флексибилан, 
адаптабилан простор. Читаонице и радне просторије 
смештене су на спрату, док су у приземљу мултифун-
кционални простори заједно са амфитеатром (250), 
предвиђеним за одржавање разних манифестација – 
семинара, предавања, изложби, концерата. Визуелне 
границе интерних простора приземља померају се и 
отварају према екстеријеру. Унутар везног дела офор-
мљен је простор са експресивном симболичком скулп-
туром Лидије Мишић. Испод главног степеништа реа-
лизован је јапански врт.69

Конструктивни систем грађевине је армиранобе-
тонски скелет у пројектној мрежи 7,8 m x 6,6 m, чија 
је примена омогућила спровођење рационалног пос-
тупка на ширем плану, од линеарних до просторних 
компонената свих врста. Централни волумен је решен 
у димензијама 83 m x 46 m без дилатације, јер би тра-
диционалним решењима, применом зглоба и двојних 
стубова, неизбежно била деформисана идеја аутора. 
Због разноврсности облика и функционалних потреба, 
објекат садржи готово све врсте армиранобетонских 
конструкција: плоче с ребрима, крстасте плоче, наборе, 
зидне носаче, греде, носаче великих распона, а поред 
стубова и бетонских платана ту су и вешаљке, којима су 
о кровне носаче обешене етаже у главном блоку.70 

 Аутор је импозантан унутрашњи простор и његове 
токове оплеменио с неколико интервенција. Ослободио 
је садржаје приземља у односу на спратну масу, свес-
но тежећи елеганцији и лакоћи, анулирајући схематску 

поделу спратних хоризонтала и сводећи организам 
објекта на примарну масу, ношену витким стубовима 
приземља, и снажни, експресивни кровни покривач са 
упечатљивом надстрешницом. Кров је складних про-
порција, а да би избегао осећање пасивне једнолич-
ности обимне површине, Куртовић је подужну страну 
кровне равни покренуо низом од три набора, којима је 
истовремено решио и проблем осветљења интерних 
простора. 

Функционални склоп грађевине задовољава ос-
новне принципе савремено организоване библиотеке: 
јасну одељеност основних група и ефикасно стизање 
књиге до корисника. Простор је континуалан, флекси-
билан, архитектура се мења, прилагођава, еволуира. 
Наглашен је осећај компактности целине и ширине 
грађевине. Обиље светлости допире кроз кровне лан-
терне и бочне прозоре. Простори који се прожимају по 
различитим правцима – хоризонтали и вертикали – де-
лују спонтано, ненаметљиво, човек их прихвата као део 
свог природног окружења. 

 Огроман кров, лајтмотив овог здања који прекрива 
површине веома великих распона, побуђује бројне асо-
цијације. Широко препуштен кров над ниским, разли-
веним формама био је типичан за куће преријске школе 
почетком двадесетог века71, а јасне су асоцијације и на 
тада врло утицајну јапанску архитектуру, која се враћа-
ла својој градитељској традицији, уз примену нових ар-
хитектонских поступака у површинској обради сировог 
бетона на фасади. Јапанска архитектура је усвојила де-
лове, логику простора, народних, пучких кућа, као што 
је и архитектура преријске школе за узор имала тради-
ционалну кућу са америчког Средњег запада. 

Сл. 14. Народна библиотека Србије, 
главни пројекат: основа спрата, 
1957–1972.



195

БЕОГРАДСКИ ОПУС АРХИТЕКТЕ ИВЕ КУРТОВИЋА

Тешко је закључити да је на Куртовића утицала ја-
панска архитектура, јер је она у домаћој средини имала 
утицаја тек током седамдесетих година. Ипак, могуће 
је утврдити паралеле у обликовању Куртовићеве На-
родне библиотеке с начином обликовања и организо-
вања унутрашњих простора јапанске традиционалне 
куће, чији су покретни зидови омогућавали разнолику 
употребу унутрашњих простора, повезивање делова, 
укидање граница између соба, али и њихово спајање. 
Кров који великим надстрешницама, хармоничним ре-
дом, органски прекрива тело објекта, снажно призива 
стару архитектуру балканског поднебља.72 Традици-
онална балканска кућа, наглашене хоризонталности, 
најчешће има високо приземље са широким зидним 
површинама и један спрат. У спољашњем архитектон-
ском облику изражен је низак кров са дубоком стре-
хом, испод које се нижу спратни прозори. Спољашње 
површине, обрађене у малтеру и кречене, немају де-
корацију, нити било какав архитектонски, скулпторски 
или сликарски мотив, тако да се веома избачена стреха 
са дубоком сенком још више истиче на зидном платну. 
Зидне масе су мирне и уравнотежене, са уједначеним 
ритмом отвора као последицом логичног распореда и 
конструкције. 

Традиционалне куће у различитим културама на 
различитим континентима имале су многе заједничке 
карактеристике које су читљиве и на здању Народне 
библиотеке. Њихова једноставна, прегледна, јасна ар-
хитектура повезана је с природом, а идеја смирености 
и унутрашњих догађања важнија је од спољашњег де-
кора. Сведени, хармонични кровови симболишу дом, 
окупљање, место сусрета светова, простор симболично 

посвећен прецима, веровањима, добрим кућним бо-
жанствима, чиме је архитектура преузела на себе за-
датак да сачува многе одговоре о смислу живота.73 Тај 
мотив који симболише традиционалне вредности, дом 
и окупљање, често се користио седамдесетих година у 
југословенској архитектури, нарочито оној споменич-
ког карактера.74

Куртовић je пројектујући Библиотеку уважавао 
пре свега проблеме интегрално схваћеног просто-
ра. Желео је да оствари слободне просторне токове у 
којима се прожимају екстеријер и ентеријер. Ширина 
спољашњег простора и неопходна интимност унутра-
шњег у сталном су активном односу, тај захтев није 
спроведен доследно једино у партеру. Вероватно је из-
мештање књига у сутерен зграде (у првобитном про-
јекту у кулу) довело до извесних супротности које је 
било тешко измирити ако је аутор желео да очува и 
афирмише конкурсни пројект. Тако је највећи део сре-
дишњег дела приземља затворен зидним платном, које 
је онемогућило прожимање унутрашњих и спољашњих 
простора партера. Као недостатак може се навести и 
квалитет извођења мобилијара. 

Структурална организација библиотеке одликује 
се одсуством тензија, јер су конструктивне компонен-
те усклађене с функцијом грађевине. Дело плени кла-
сичном мирноћом, ритмом, мером. У функционалном, 
структуралном и ликовном погледу објекат зрачи логи-
ком и јасноћом у концепту и поступку његовог конач-
ног уобличавања. 

На Светосавском платоу, у непосредној близини 
парцеле одабране за будућу Народну библиотеку, нала-
зиле су се почетне структуре Храма светог Саве које су, 
по пројекту Богдана Несторовића и Александра Деро-
ка, подигнуте у периоду између 1935. и 1941. године.75 
Изградњу грађевине прекинула је окупација, током које 
је Храм служио као гаража. За послератну власт, Храм 
је био неугодни подсетник на хришћанску Србију. Кон-
курси за Славију (1951, 1968, 1977) одражавали су ту 
идеологију, јер програми нису ни урбанистички ни са-
обраћајно дотицали Врачарски плато. Недефинисана 
намена руине Храма деценијама је одржавала status quo 
читавог платоа и околног подручја и ометала је опти-
мално решење Славије.76

Након шестоаприлске трагедије 1941. године, Биб-
лиотека се уздигла у ранг националног симбола, умес-
то Храма. Његова изградња настављена је 1987. године 
под протомајстором Пешићем, а тек када је завршена 
купола, било је јасно да је Народна библиотека упала 
у његов широки параметар. Незадовољници због лоше 
локације дисквалификују архитектуру објекта, при чему 
се заборавља да је библиотека изграђена у време систе-
матског елиминисања Храма и сећања на хришћанску 
Србију.77

Сл. 16. Народна библиотека Србије, део подужног 
пресека, 1957–1972.

Сл. 15. Народна библиотека Србије, попречни пресек, 
1957–1972.
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И поред незадовољства због урбанистичке пос-
тавке Библиотеке, стручна јавност се слаже у вреднос-
ној оцени дела. Куртовићев колега и савременик Иван 
Антић приметио је да је зграда Библиотеке могла бити 
подигнута само у Београду, оцењујући као врхунски 
сензибилитет Куртовићеву способност да своју архи-
тектуру тако добро уклопи у постојећи амбијент. Архи-
текта Милан Раонић је констатовао да су Куртовићеве 
визије простора који се прожима и тече биле испред 
свог времена.78

Архитектура Народне библиотеке повезује у јед-
ном простору и месту, у једној новој синтези, неколико 
хиљада година историје архитектуре, али и историје 
једног народа. Куртовић је пројектовао објекат који је 
требало да досегне трајне и универзалне идеје и вред-
ности људи и културе, изнад непосредне функције за 
коју је подигнута. Попут многих канонских, значајних 
дела, ослања се на контрасте елемената и целина, идеја 
и ставова, на дијалектичку међуигру, преплитање опш-
тег и регионалног, традиционалног и авангардног, јав-
ног и приватног, свечаног и обичног. 

Иво Куртовић је био председник Друштва архите-
ката Београда (1968–1971), Савета Урбанистичког за-
вода, учествовао је у жирију за награду „Борбе“. Умро 
је 1972, на врхунцу своје архитектонске делатности, не 
дочекавши да исте године прими Октобарску награду 
града Београда за своје последње дело – Народну биб-
лиотеку у Београду.

Током своје каријере, Куртовић је примењивао раз-
личите обликовне дијапазоне, зависно од градитељског 
и природног амбијента у који је уклапао своју грађеви-
ну, као и од њеног типа и садржаја које је требало да 
обухвата, Ипак, у сваком случају, присутна је идеја ар-
хитектуре као комуникације, отвореног простора који 
тече. Такође, доминира и идеја органске архитектуре, 
по којој се простор формира тако што се прво обликује 
централно језгро, које се затим шири и развија у свим 
правцима. 

Отворена приземља применом слободних стубова, 
као и проходне кровне терасе, према идејама Ле Кор-
бизјеа, такође је могуће уочити на великом броју Курто-
вићевих грађевина. Током пројектовања типских кућа, 
прибегавао је концепту еластичне куће, која предвиђа 
и неколико покретних зидова кулиса да би се станару 
дало што више слободе, а стан уређивао према сопстве-
ним могућностима и потребама. Овакве флексибилне 
унутрашње зидове, које је први пут пројектовао Мис 
Ван дер Рое у својој кући за становање на изложби Вер-
кбунда, у насељу Висехоф код Штутгарта, Куртовић 
је предвидео и у грађевинама јавне намене, Осигура-
вајућем заводу.

Куртовићеви објекти грађени су у виду армирано-
бетонског скелета. Распони и одстојања носећих стубо-
ва леже у модуларној мрежи. Зидна платна су најчешће 
грађена од опеке, стакла, алуминијума, док су испади 
– еркери, надстрешнице и венци углавном извођени од 
армиранобетонских конструктивних елемената. 

Једна од најмаркантнијих ознака и вредности дела 
Иве Куртовића, у целини и појединачно, јесте контек-
стуализам, слојевит, активан однос према већ изграђе-
ном простору, појединачним кућама из различитих 
епоха, постојећој урбаној ситуацији и традицији.79 Та 
филозофија била је блиска његовој личности и његовом 
поимању архитектуре, али су његов студиозан однос 
према контексту подстакли и врло осетљиви гради-
тељски задаци којима се бавио. Неколико пута се сус-
рео с проблемом складног уклапања нових објеката у 
већ постојеће, делимично или потпуно дефинисане и 
изграђене, градске просторе и то на неким од најваж-
нијих градских тачака у Београду – на Тргу Републике 
и Врачарском платоу, као и у градском језгру, уличним 
низовима које су чинили објекти из различитих исто-
ријских периода. 

Промене које су његове грађевине донеле у урба-
нистички, архитектонски амбијент вишеструко су зна-
чајне, али ипак ненаметљиве. Такав исход омогућио је 
студиозан приступ проблему интерполације, дубоко ра-
зумевање архитектонског и историјског контекста. Уз-
буркани ритам површина Куртовићевих дела дискрет-
но скреће пажњу на себе, не чини напетим простор, не 
ремети композиције околних објеката. Свака грађевина 
је органска целина, ентитет, али то представља и зајед-
но са својом околином. Она постаје део окружења тако 
што је усвојила део енергије, формалних карактерис-
тика, историје тог окружења. Куртовићеве грађевине – 
Спољнотрговинска комора, зграда „Дунав осигурања“, 
Народна библиотека у Београду – не само да одговарају 
својој локацији већ је дефинишу и организују. 

Куртовићев однос према традиционалној, односно 
савременој архитектури такође произилази из једног 
широког посматрања контекста у којем би требало да 
се нађе будућа грађевина. Био је једнако пријемчив за 
традиционално градитељство колико и за савремено. 
Када су посреди пословни објекти, одлучивао се за ин-
тернационалну архитектуру челика и стакла, као што је 
то случај са зградом „Дунав осигурања“ у Београду, док 
је Народна библиотека својим историјским и симболич-
ким значајем одредила Куртовићево опредељење.

Традиција је на дело Иве Куртовића имала пози-
тиван и подстицајан утицај. Његово враћање традицији 
била је потрага за вечитим вредностима архитектуре. 
Као што у његовим делима нема чистог функционализма 
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и конструктивизма, тако нема ни чистог националног 
стила, фолклоризма. Успео је да досегне регионално у 
архитектури не негирајући тековине модерне, не посе-
жући за српско-византијским стилом, не комбинујући 
површно старе и нове архитектонске мотиве. Његова 
дела су резултат дубоког промишљања и проницања у 
сам градитељски чин, у дух времена у ком су ствара-
на, у намену дела, његов значај, али и у архитектонски 
амбијент, као и читав културни и историјски контекст, 
како средине тако и конкретне установе. Неприхватање 
a priori било каквих архитектонских и уметничких до-
ктрина допринело је да архитектура коју је оставио за 
собом данас не делује анахроно и превазиђено. 

Може се констатовати да су се у Куртовићевом 
делу укрстила два доминантна естетичка идеала у 
светској архитектури од краја педесетих година – нови 
хуманизам, који се ослањао на принципе италијанске 
ренесансе, и нови регионализам, који је захтевао да се 
у обзир узму локална клима, топографија, друштвени 
обрасци и градитељско наслеђе. 

Лепота Куртовићевих дела произилази из једнос-
тавности, чистоте израза, јасне архитектонике и склад-
ног прожимања ентеријера и екстеријера. Одмереним 
приступом потврђивао је демократичност архитектон-
ске композиције. Ретко кад је истакнут главни мотив. 
За њега је карактеристично неговање једноставног де-
таља, култивисаног и до краја проученог. С једне стране 
се истичу имагинација и интуиција, а са друге – пошто-
вање социјалне и природне средине, људског интереса, 
простора. 

Наизглед једноставна архитектонска дела носе 
у себи висок ниво комплексности. Као што у Курто-
вићевој архитектури нема репрезентативне обраде, 

монументалних маса, необичних, бизарних детаља, 
тако ни у сликарству нема монументалности, реторике. 
Њега је превасходно занимала уметност односа. Кур-
товићева дела, у већини случајева, носе много нивоа 
значења, али она своје поруке преносе мирно, унутра-
шњом енергијом.

У врло сложеним политичким и друштвеним ус-
ловима, без додворавања, приклањања било којој вла-
дајућој тенденцији у политици и архитектури, али и без 
одрицања онога што је чинило његову личност, Курто-
вић је успео да оствари континуирану и успешну архи-
тектонску и педагошку каријеру. Његова дела показују 
развој, чији су разлози и оправдања у стваралачком и 
критичком односу према историјском и савременом 
тренутку, хуманим и естетским потребама човека, мор-
фологији, знаковитости и визури града, места у којем 
је стварао. 

Дубок траг оставио је у градитељству током обно-
ве и изградње послератне Југославије, али исто тако и у 
утемељивању тзв. ауторске школе београдске архитек-
туре. Не опредељујући се само за одређене теме које 
би пружале прилике његовом сензибилитету и највише 
привлачиле пажњу јавности, Куртовић се врло предано 
посвећивао раду на репрезентативним јавним објекти-
ма, aли и раду на стамбеним зградама, аеродромским 
пистама, железничким станицама и другим темама. 
Својим последњим делом, Народном библиотеком Ср-
бије, најавио је појаву постмодерне архитектуре код нас. 
Решавајући тешке и одговорне архитектонске задатке, 
успео је да сједини идеализам и изразит научни при-
ступ, показао је изузетну градитељску културу и дубоко 
проницање у свет архитектуре, што га сврстава у сам 
врх њене српске и југословенске послератне сцене. 
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BELGRADE WORKS OF ARCHITECT IVO KURTOVIĆ 

Ivo Kurtović (1910–1970), architect, professor of the Faculty of Architecture in Belgrade and painter, is one of the 
most important Serbian architects in the post-WWII period. He belonged to the middle generation of post-war architects 
who, working at the leading design offices, carried out major post-war reconstruction and construction projects. Along with 
his colleagues, such as Milorad Pantić and Milorad Macura, he was among the first to introduce the ideas of the world’s 
greats to the domestic environment.

Kurtović’s buildings can be seen throughout Serbia: Novi Sad, Kladovo, Despotovac, Zemun, Trepča; and in Croatia: 
the town of Hvar and Split, but most are in Belgrade. His Belgrade works reflect the evolution of his architecture from the 
late 1940s and show all its essential features.

Upon his return from the refugee camp at El Shatt in Egypt (1944–45), where he taught at the Secondary Technical 
School, Kurtović became actively engaged in rebuilding war-shattered Serbia. The designs created during some thirty-
five years of his career include residential, educational, commercial and cultural buildings, railway stations, airports and 
interiors.

Born in Dalmatia, he espoused the essential features of Mediterranean architecture, such as classical proportions 
or a central space that organizes the enclosing arrangement, and held on to them throughout his career. He was open to 
developments on the international architectural scene and ready to embrace progressive ideas: international functionalism 
in the 1930s, the floating house concept in the 1940s, brutalism and the vernacular house concept in the latter half of the 
1960s. Distinctive qualities of his work are his skilful incorporation of a new building into the existing architectural setting 
and his creative combinations of traditional and modern principles. Both in architecture and in painting, he searched for one 
thing: the meaning of the relationship between man and space, objects and nature.

Illness interrupted Kurtović’s career at its peak, but he nonetheless left a rich, multilayered and valuable architectural 
oeuvre which had a considerable impact on Serbian architecture in the 1950s, 60s and 70s. His last work – National Library 
of Serbia – heralded the advent of postmodernism in Serbia.
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ИНТЕРПОЛАЦИЈЕ У БЕОГРАДСКОЈ НОВИЈОЈ АРХИТЕКТУРИ. НЕОМОДЕРНИСТИЧКА АУТОРСКА 
ИНТЕРПОЛАЦИЈА У ТАКОВСКОЈ УЛИЦИ (2003–2008)

ИНТЕРПОЛАЦИЈЕ У БЕОГРАДСКОЈ 
НОВИЈОЈ АРХИТЕКТУРИ. 

НЕОМОДЕРНИСТИЧКА АУТОРСКА 
ИНТЕРПОЛАЦИЈА У ТАКОВСКОЈ 

УЛИЦИ (2003–2008)

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ

U

УДК 725.23(497.11)"2003/2008"

 з обликовање слободностојећих јавних и стамбених 
објеката у простору, осмишљавање обухватних урба-
нистичких комплекса и целина, у архитектонском про-
јектовању у Београду већ дуго преовлађује тема ин-
терполирања у блоковски интегрисан урбани контекст. 
Тумачећи захтевне принципе те осетљиве стручне  
дисциплине,1 која подразумева дефинисан однос новог 
објекта према ликовно-историјским карактеристикама 
његовог непосредног градитељског окружења, про-
јектанти су углавном комбиновали типска и ауторска 
решења. Интерполације (уграђивања, узиђивања, уме-
тања, усађивања)2 у архитектури Београда започете су 
крајем треће четвртине деветнаестог века, у време ње-
говог коренитог урбанистичког преображаја из оријен-
талног у модеран европски град.

Већ у првом таласу интерполација, покренутом 
на празним парцелама у вароши унутар и изван шанца 
(после 1867), а касније и у виду замене постојећих, ци-
вилизацијски дотрајалих зграда већим и функционал-
нијим, није вођено довољно рачуна о визуелно-стилс-
кој усклађености новоизграђених и затечених суседних 
објеката. Крајем деветнаестог и почетком двадесетог 
века, мерама грађевинског законодавства у архитек-
туру интерполација уводи се неопходан ред, који је 
подразумевао висински, ивични и нивелациони склад 
укључених целина.3 Упркос уведеним ограничењима, 
манир креативног уграђивања, односно ауторског „обе-
лежавања“ значајних градских простора, није јењавао 
у следећим деценијама, нити је заобишао стилски нај-
компактније и најрепрезентативније потезе средишње 
престоничке зоне, као што су улице Кнеза Михаила, 
Краља Петра, Васина, Коларчева, Македонска, Краља 
Милана и Теразије. Спратна неуједначеност пласираних 
волумена и несклад у регулацији њихових водоравних 
зона примарно су проистицали из недовољног међусоб-
ног програмског уважавања ангажованих градитеља, 
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прагматичног менталитета амбициозних наручилаца, 
скромног ауторитета стручне критике, недостатка ошт-
ријих санкција и честих смена архитектонских идеоло-
гија. Неповољном стању у тој области допринели су и 
развојни дисконтинуитети српског друштва, изазвани и 
споља наметнутим кризама, ратовима, бомбардовањи-
ма и девастацијама.4

Унутрашњим и спољним факторима узрокована, 
архитектонска шароликост је у Београду заживела у 
екстремном облику, снажно одређујући његову визу-
елну презентацију, читљиву у архитектури улица, тр-
гова, блокова, примарних визура и силуета.5 По преја-
ким контрастима препознатљив у европским оквирима, 
београдски амбијент у очима неупућених посматрача 
традиционално одише шармом „балканске романтичне 
неспутаности“, импонује „плодним“ импровизаторс-
твом у тумачењу архитектонских типова и стилова, 
док у свести строжих тумача (путописаца, хроничара 
и специјализованих историографа), ужива репутацију 
престонице неорганизованог, стихијног градитељског 
развоја.

Континуирано подстицана од предузимљивих на-
ручилаца, толерисана од недовољно упућених конзуме-
ната, пракса наметљивог уграђивања ефикасно се на-
ставила до наших дана. У почетку развијана уметањем 
спратних објеката између постојећих нижих, интер-
полирања су се тематски проширила на просторно и 
пластички обухватније уграђивање, кроз акцентовање 
угла, постављање нове целине уз само једног „суседа“, 
захватање простора двеју, па и више улица (у случаје-
вима када се интерполира читав блок састављен од не-
колико зграда или једне четвороугаоне са унутрашњим 
двориштем), кроз интерполирање на интерполацију 
(дограђивање спратова, мансардних кровова, атика, ку-
пола), различите видове „пломбирања“ ширих локација 
и сл. Интерполирање је с временом заживело и у облас-
тима индустријске, пејзажне, меморијалне и сакралне 
архитектуре.

Стилско, пластичко и композиционо шаренило 
нанизаних фронтова индивидуалних зграда спојених у 
блокове већ од првих интерполацијских подухвата пос-
тало је карактеристично обележје београдског миљеа. 
Ретки потези компактно повезаних волумена и облика, 
настали у периоду од 1865. до 1941. године, незнатно 
ублажавају утисак „контролисане“ неуједначености 
која краси архитектонске односе у граду. Визуелни 
несклад објеката замишљених у духу класицизма, ро-
мантизма, националног „слога“, академизма, сецесије и 
модернизма, пун контраста и различито укомпонованих 
акцената, поспешивао је манир слободног ауторског фа-
садизма, док су структуре грађевина, њихов унутрашњи 

просторни распоред и конструктивни систем решавани 
уједначеније и устаљеније, разликујући се претежно у 
детаљима.6

Отуд није нимало случајно што је прва, дуго најпре-
стижнија, стручна награда за архитектуру у београдс-
кој културној средини (коју је установио Клуб архите-
ката у сарадњи са проф. Д. Томићем) од 1926. године 
додељивана „најлепшој фасади“,7 уместо програмски 
најкомплетнијим новим објектима. Креативни фасади-
зам, пословично ослоњен на интерполације, ефикасно 
се одржао и у време модернизације српске архитектуре 
крајем двадесетих и током тридесетих година прош-
лог столећа, када и модерно обликовани објекти пос-
тају стилски атрактивне и пословно уносне теме, које 
повремено добијају престижну награду Клуба архите-
ката.8 Већина модерниста (међу којима су предњачили 
дојучерашњи традиционалисти), осокољена чињени-
цом да престонички приватни инвеститори, сем ус-
вајања помодне модернистичке прочелне облоге, не 
очекују и коренито реформисање просторних програма 
и елемената конструкције наручених зграда, наставља 
праксу креативног фасадизма, негујући једноставне и 

Сл. 1. Таковска 23–25, изглед прочеља
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неупадљиве интерполације (1928–1931), да би у пери-
оду зрелог (1931–1935) и позног (1935–1941) предрат-
ног модернизма развијала ауторски амбициознија уг-
рађивања, употпуњена заводљивим мотивима ар декоа 
или различитим истористичким евокацијама (маркизе, 
сведени хоризонтални подеони и поткровни венци, ати-
ке, прозорска профилација, и др.).9 Иако су већи сте-
пен уклопљености постизали интерполирањем мање 
наметљивих ужих фасадних фронтова, не умањујући 
делотворност својих естетских принципа (видети Тр-
говачку комору на Студентском тргу арх. Драгише 
Брашована),10 многи модернисти су тежили висинско-
пластичким „искакањима“ из контекста, акцентујући 
углове, заузимајући шире просторе, примењујући јаче 
ризалитне испаде, истичући атике и носаче за заставу 
(видети хотел „Праг“ Ђ. Борошића, палату Трговачког 
фонда Б. Маринковића, палату „Албанија“, Бона, Гра-
калића и Прљевића, палату листа „Време“ Б. Којића).11

Након краткотрајног периода соцреализма (1945–
1952),12 у коме интерполирање због материјалне оску-
дице и деперсонализоване праксе није могло да наста-
ви ранији ауторски узлет, од средине шесте деценије, 

у повољнијим друштвено-економским условима, носи-
оци београдске школе модерне архитектуре започињу 
еру екстремно неконтекстуалног уграђивања, која ће 
потрајати све до почетка осамдесетих година.13 Стре-
мећи ауторски препознатљивим амбијентима, потен-
цирају нове, често агресивне, рационалне неисторичне 
облике, одражавајући предузимљиви дух архитектуре 
вишег стандарда, брутализма, касне модерне и хај-тека. 
Све чешће се излазило из класичног система блоковског 
позиционирања грађевине у прилог решењима у којима 
тече и претаче се простор неомеђен зидним баријерама, 
„простор који се прелива из садржаја у садржај, из ам-
бијента у амбијент“.14 Тек је генерација градитеља пос-
тмодерне оријентације знатно сензибилније и обзирније 
почела да приступа извођењу интерполација, уважа-
вајући дух места, навике, намену амбијената и њихове 
традиционалне одлике.15 Но, обнова модерног архитек-
тонског језика у виду неомодернизма, од средине деве-
десетих година и касније, оживљава вишедеценијску 
праксу бескомпромисних интерполација, овог пута с 
нешто блажим контрастом према затеченом миљеу.

Тежње аутора за оригиналним облицима, инвести-
торске амбиције за статусном препознатљивошћу и ис-
плативошћу улагања, усађене у програмске идеје већи-
не интерполација, водиле су пре конфронтирању него 
уклапању у затечене амбијенте, нарушавајући њихов 
идентитет, устаљене топосе, облике, боје и обрисе, ре-
метећи след навика, обичаја, емоција, индивидуалних и 
колективних тежњи грађана настањених у простору око 
интерполација. Упркос низу несагласних и неуспелих 
уграђивања, повремено критикованих у стручној перио-
дици и историографији, креативно ауторско интерполи-
рање је и по цену радикалног конфликта са окружењем 
у многим периодима новије историје Београда донело 
високе уметничке и цивилизацијске помаке, о чему све-
доче антологијска здања Министарства правде и Упра-
ве кварта Теразијског (С. Ивачковића и Ј. Суботића)16 и 
пословне зграде „ХЕМПРО“ (А. Бркића)17 на Теразија-
ма, Робног магазина Бенциона Булија (В. Азријела)18 
и палате Цептер (Б. Митровића – В. Милуновића)19 у 
улици Краља Петра, Есконтне банке (Д. Брашована)20 
у Нушићевој улици, „Гараже“ (М. Белобрка)21 у Све-
тогорској, стамбене зграде у Господар Јовановој (М. 
Митровића)22 и Кумановској улици (Б. Митровића),23 
поједине вишенаменске палате у Кнез Михаиловој 
улици, трговачки, угоститељски и банкарски објекти 
изведени на истакнутим локацијама у историјском јез-
гру града. Међу обухватнијим интерполацијама, које 
по обиму и разуђености превазилазе значај фронтално 
узиданих фасада, уклопљених у традиционално „тес-
ногрудо“ окружење, истиче се низ масивних објеката 

Сл. 2. Бочни изглед
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на Теразијама, у улици Краља Петра, Булевару Краља 
Александра и Деспота Стефана, Васиној улици и Браће 
Југовића, Студентском тргу.

Иако о интерполирању као пракси београдске 
новије архитектуре није исцрпно писано у нашој ис-
ториографији, може се закључити да је посреди била 
неминовна, перманентна цивилизацијска пракса заме-
не (или допуне) старог новим, којом се на различите 
начине комуницирало с локацијом, наслеђем и градом 
у целини. Градотворност се, међутим, у нас схватала 
двојако – као дисциплина обуздавања ауторског парок-
сизма у корист контекстуално прихватљивијих архи-
тектонских облика и структура (одмерено стваралачко 
надопуњавање постојећег контекста), или као аутор-
ски наглашено прилагање нових уметничких и функ-
ционалних садржаја (наметање коренито другачијих 
форми и односа). Најзрелија, узорна светска искуства, 
поспешивала су поступања у оба смера. Отуд су се и 
градитељи методолошки поделили на две групе – прву 
која је знатно респектовала затечено стање у простору, 
и другу, жељну што упадљивијег истицања властите ес-
тетике у њему.

Међу до сада диференцираним, легитимним видо-
вима архитектонског интерполирања,24 и у београдској 
средини примарно су заживели методи контрастног уг-
рађивања у блок, затим ауторска наметања у контекст, 

ређе прилагођавајући контекстуалистички приступи, и 
малобројни факсимили, односно прецизне обнове сру-
шених или девастираних здања. Одговорнији и обазри-
вији пројектанти су при интерполирању углавном тра-
жили најмањи заједнички фактор релевантан за сва три 
композиционо повезана објекта. Приликом стварања 
релација узимали су у обзир конститутивне елементе 
постојећих кућа (волумен, висину, просторну организа-
цију, хоризонталну и вертикалну фасадну зонску поде-
лу, ликовне детаље, симболичке нагласке, конструкцију, 
елементе материјализације), али су подједнако тежили 
дијалогу и релацијама између кључних елемената умет-
нутог и једног од два суседна објекта. Уочено је да је и 
место интерполације (улица, раскрсница, трг и сл.) ути-
цао на формирање релација, као и да се повећањем сло-
жености конкретне ситуације долазило и до стварања 
компликованијих решења.25

Подстакнути идејама урбане обнове, последњих 
година афирмисаним у домаћој настави архитектуре и 
градитељској пракси,26 инвеститори и пројектанти све 
већу пажњу поклањају методологији интерполирања. 
Просвећени наручиоци, иако пословично заинтересо-
вани за што ефектнији градитељско-тржишни резул-
тат, показују разумевање за креативно надовезивање, 
прилагођено циљевима прокламоване обнове. Упркос 
знатним еманципаторским настојањима, упорно се 

Сл. 3. Прочеље, 
модел
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настављају агресивни неконтекстуални приступи, који 
задовољавају профитабилне тежње ка „примећености“, 
„блеску“ и „публицитету“, засновани на претераној ви-
зуелној наметљивости изведених здања.

Међу новијим београдским интерполацијама, ос-
твареним у заштићеним или централним градским зо-
нама, повремено коментарисаним у часопису Наслеђе, 
по квалитету се издваја пословна вишеспратница у Та-
ковској улици 23–25, пројектована 2003. године, а завр-
шена 2008. Реч је о карактеристичној архитектонској 
реализацији продуктивног ауторског тандема Ксенија 
Булатовић (1967) и Весна Цагић-Милошевић (1970), 
проглашеној за најуспешнију у 2008. години на конкур-
су компаније „Новости“. Реч је о шестоспратници на-
мењеној издавању, саграђеној на стрмој, урбанистички 
осетљивој и саобраћајно фреквентној локацији у центру 
српске престонице. Позване од стране инвеститора, ау-
торке су идејни пројекат сачиниле 2003. године, а затим 
су га разрађивале до степена главног. Извођење здања, 
у највећој мери реализовано према главном пројекту, 
трајало је од 2006. до 2008. Према сведочењу ауторки, 
однос са инвеститором је од почетка до краја подухвата 
био међусобно коректан.

Објекат је изграђен као први од два планирана, 
тако да је пажња према архитектонском суседству била 
примарно усмерена ка петоспратници у броју 27 (на 
углу Таковске и Светогорске), коју је 1937. подигао арх. 

Фрања Урбан у стилу академизма. С том упечатљивом, 
еклектички слојевитом стамбено-пословном зградом 
успостављен је блажи контекстуални однос, заснован 
на сличној узајамној вертикалној, а донекле и хоризон-
талној регулацији. Према објекту у броју 21, арх. Чедо-
мира Јанчића из 1922, изведеном у стилу академизова-
не сецесије (приземље + мансарда), није успостављено 
посебно визуелно сагласје, јер је планирано да се на 
његовом месту изгради још једна масивна палата за из-
давање, стилски слична недавно изведеној.

Зграда у Таковској 23–25 има носеће зидове од 
бетона и скелетну армирано-бетонску конструкцију. 
Као „импланта јако видљиве структуралности“,27 кра-
си је полуструктурална вентилисана фасада изведена у 
комбинацији стакла, алуминијума и гранитне керами-
ке (систем alucobond облоге). Унутрашња просторна 
подела, изведена системом лаких преграда, различита 
је на свим етажама, тако да је корисницима остављено 
да је уређују по нахођењу. Постоји и мање двориште 
на угаоној страни парцеле према Таковској 21. Према 
тврдњи пројектанткиња, објекат покушава да исправи 
вертикалне нивелете суседних објеката, док се супер-
понирањем планова тежило форми минималних габа-
рита, иако зграда у целини није необухватна (висока је 
око 27 метара). Здепастост њене силуете са бока биће 
знатно умањена када се изгради суседни објекат сличне 
намене.

Сл. 4. Хол у приземљу
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Сведеном кубичном формом и ефектним суперпо-
нирањем планова по дубини фасаде, степенасто пову-
ченој ка унутрашњости парцеле, уз наглашени екстен-
зивни средишњи волумен, на чијем стакленом платну 
се рефлектују одрази постојећих зграда у окружењу, 
градитељке су оствариле препознатљиву и наметљиву 
неомодернистичку интерполацију, сложеног пластич-
ког проседеа. Тежиле су структуралности састављеној 
од неколико слојева, третираних на различите начине 
по висини и ширини, успевајући да успоставе геомет-
ријску динамику фронта. Њихова интерполација није 
скромна, неупадљива, нити стриктно уткана у контекст, 
јер не садржи одјеке сецесије, а ни академске еклектич-
ке архитектуре. Типски се може сматрати умеренијим 
обликом екстраполације, то јест наметања контексту 
новог имплантата, што ауторке и не крију. Објекат је 
постао репер и несумњива доминанта у делу уличног 
блока који заузима својом репрезентативном фасадом, 
али се одређеним историјским евокацијама и некано-
ничном естетиком уклапа у контекст београдске пос-
ловне архитектуре.

У њему се на одржив и оригиналан начин прожи-
мају актуелно и устаљено, локално и глобално, мини-
малистичко и пуристичко. Таква неомодерна симбио-
за изведена је кохерентно и доследно на свим етажама 
функционално замишљеног програма. Према сведо-
чењу ауторки, употребиле су „већ виђене“, устаљене 
форме неомодерне архитектуре, али уклопљене у нову 
динамичну целину.

Овом ефектном архитектонском интерполацијом, 
значајно је употпуњен градитељски корпус Таковс-
ке улице, специфичне галерије новије српске и југо-
словенске архитектуре на отвореном. Стваралачки је 
обогаћена колекција међусобно неусаглашених гради-
тељских програма које су у контексту улице, а и њеном 
ширем окружењу, у последњем столећу инаугурисали 
неимари највише репутације – Јосип Пичман, Василиј 
Андросов, Иван Антић, Дионис Сунко, Михајло Мит-
ровић, Милан Капетановић, Фрања Урбан, Бранко Та-
назевић, Момир Коруновић, Рајко Татић, Петар и Бран-
ко Крстић.28 Постојећа шароликост стилова, типова и 
интерполацијских решења (не постоји чврста контину-
алност уличног фронта формирана садејством међусоб-
но усклађених суседа, неке зграде имају, а друге немају 
слободне бочне фасаде), свесно је увећана придодатим 
имплантатом, чиме је, парадоксално, настављена тра-
диција недовољно усклађеног грађења у поменутој 
улици. Реч је о контекстуалистичком поштовању некон-
текстуалног деловања, доследном уважавању затечене 
недоследности, кроз надовезивање усмерено на метод, 
а мање на облике.

Из доступне техничке документације, као и из ана-
лизе објекта in situ, може се уочити да је на њему афир-
мисан чист концепт прегледне спољне и унутрашње ар-
хитектуре. Иако шестоспратно здање (укупне површине 
3.000 квадратних метара), оно је у ликовном погледу 
подељено на три зоне по вертикали. По хоризонтали, 
скелетни систем транспарентно раздваја и регулише 
упадљиву троделност. Прва зона обухвата приземље и 
први спрат (визуелно укопљене у целину). Њена увуче-
ност је наглашена паром масивних стубаца квадратне 
основе, чиме се оживљава традиција београдског међу-
ратног модернизма. Алуминијумски брисолеји, пос-
тављени испред стакленог парапета спрата, наглашавају 
водоравну поделу маса, стварајући уједно и ликовни 
контраст вертикалним ступцима (ритам хоризонтала и 
вертикала је такође важна одлика првобитног београд-
ског модернизма). Функционални брисолеји истовреме-
но умањују утицај уличне буке и атмосферилија. У сре-
дишту приземног и спратног одељка смештене су про-
сторије „KBC Банке“, на левој страни централни хол, са 

Сл. 5. Изглед степеништа
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пријавницом из које се прелази у комуникациони чвор 
са степеништем и лифтовима. У десном углу троделног 
приземља постављен је улаз у гаражу.29

Средишња екстензија, као главна тема централне 
троспратне затамњене зоне, која обухвата еркерно ис-
турену конструкцију (и спрат над њом), издваја се из 
равног зида другог и трећег спрата. Она ремети ритам и 
складност равног корпуса фасаде, али и истиче ефектну 
и неочекивану пластичку доминанту, без које прочеље 
не би имало потребну препознатљивост. По петнаест 
прозора у сваком низу континуално је повезано у траку, 
творећи облик сличан зиду завеси. Прозори четвртог 
спрата, који наткриљује екстензију, повезани су у низ 
од по три четвороделна. Зид завеса у потпуности об-
лаже пети и шести спрат, изнад којег је надстрешница 
и поткровни блок с терасом усмереном на три стране. 
Знак „KBC“ (који нису дизајнирале пројектанткиње), 
накнадно је аплициран на врх здања. На последњем 
увученом спрату смештен је видиковац са салом за 
састанке.

Ритмом пуних и празних површина, повлачењем 
кровне терасе у дубину парцеле, потенцирањем „бес-
тежински лаких“ минималистичких форми прилагође-
них идејама неомодернистичког хај-тека, ова пословна 
зграда се вишеструко истиче у низу историјских кућа. 
Штавише, својим естетским квалитетима и снажним 

силуетним својствима визуелно доминира у средишњем 
делу улице.

У семантичком и пластичком смислу ово упадљи-
во здање подстиче слојевит културолошко-естетички 
дијалог између глобализацијских тенденција у савре-
меној архитектури и европоцентричних градитељских 
идеологија у нас актуелних пре и после Првог светског 
рата.30 Ефектним суперпонирањем примарних планова 
и наглашавањем структуралности фасаде, објекат се 
равноправно прикључује репрезентативним послов-
ним зградама у престоничкој архитектури, узиданим у 
структуре обухватних уличних блокова.

Ауторке суптилно афирмишу свој неомодернистич-
ки проседе, заснован на динамичним пластичко-визуел-
ним трагањима, инаугурисаним на неколико значајних 
објеката, као што су зграда „Еуросалона“ код Београд-
ског сајма, Владе Републике Српске у Бањалуци и Пос-
ловна зграда у Булевару Зорана Ђинђића у Београду 
(све реализовано између 2003. и 2008. године).31 Иако 
ће темељитије вредновање њиховог рада, укључујући 
и објекат у Таковској 23–25, моћи да се предузме када 
протекне одређено време и успостави се довољна исто-
ријска дистанца, може се закључити да В. Цагић-Ми-
лошевић и К. Булатовић стичу све истакнутију улогу у 
нашем просторном стваралаштву, како бројем, тако и 
квалитетом реализација. 
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архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд, 2009. (ур. Љ. 
Милетић-Абрамовић), 30.

28] Б. Вујовић, Београд у прошлости и садашњости, Београд, 1994, 
221–231.

29] Из техничког описа грађевине сазнајемо да су „фасаде и у 
обликовању и у материјализацији решене тако да је визуелно 
јасно разграничена зона приземља намењена фреквентнијим де-
латностима, од спратног дела намењеног пословању. Однос пре-
ма нижем суседу у Таковској бр. 19 формиран је повлачењем и 
другачијом, транспарентнијом, материјализацијом последње две 
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етаже чиме је избегнут класични калкан и афирмисана визура из 
правца више зоне Таковске улице. Предвиђени материјали у обра-
ди фасаде су савремени, стаклене површине у виду висеће фасаде 
у комбинацији са алуминијумом и облогом од керамичких плоча. 
У функционалном смислу намена објекта по етажама је следећа: 
подрумске етаже по функцији су подземна гаража, приземље је 
намењено делатностима више фреквенције, док су све остале 
надземне етаже намењене пословању. Главни улаз у објекат је из 
Таковске улице преко улазног хола са рецепцијом и контролом 
улаза. Осим улазног хола у оквиру приземља налази се и један ло-
кал конципиран као независна целина са засебним улазом, такође 
из Таковске улице, организован као слободан простор који се може 
преграђивати према потребама корисника, фиксно је позициони-
ран само санитарни блок. Вертикалне комуникације предвиђене су 
у виду једног степеништа и два путничка лифта, који обезбеђују 
везу између свих етажа, од гараже до повучене етаже. Улаз и излаз 
за подземну гаражу такође су из Таковске улице, а возила висинску 
разлику савлађују помоћу лифта за аутомобиле. Укупан број 
паркинг места је 16, 7 у првом и 9 у другом нивоу подземне гараже. 
Пословни простор свих етажа /од 1. до повучене/ конципиран је 
као слободан, лако дељив према потребама корисника. У оквиру 
сваке етаже налази се по један фиксно позициониран, издвојен 

просторни сегмент у оквиру ког су смештени санитарни блок, 
технички простор, гардероба и, по потреби, чајна кухиња“.
30] Z. Manević, Novija srpska arhitektura, u: Srpska arhitektura 1900–
1970, Beograd, 1972, 7–38; А. Кадијевић, Естетика архитектуре 
академизма (XIX–XX век), Београд, 2005; R. Bogdanović (ur.), Nova 
urbanost globalizacija-tranzicija (zbornik radova), Beograd, 2007; A. 
Stupar, Grad globalizacije, Beograd, 2009.
31] Видети: A. Kovenc-Vujić (prir.), 50 beogradskih arhitekata 
(rođenih posle 1945), Beograd, 2002, 54–55; B. Jovanović, Kontekst, 
struktura i gradnja, Genius Domus, 007, Beograd, 2004, 64–70; S. 
G. Bogunović, Haj-tek, u: Arhitektonska enciklopedija Beograda... t. 
III, 1262; Eurosalon Home market, у: 27. салон архитектуре, Музеј 
примењене уметности, Београд, 2005, 40; Љ. Милетић-Абрамовић, 
Паралеле и контрасти Српска архитектура 1980–2005, 69, 147, 
171; Д. Василски, Минимализам као цивилизацијска парадигма на 
почетку XXI века, Архитектура и урбанизам, 22/23, Београд, 2008, 
14–24; Влада Републике српске, у: 30. салон архитектуре, Музеј 
примењене уметности, Београд, 2008, 51; Д. Милашиновић-Марић, 
Зграда Владе РС у Бањалуци, Архитектура и урбанизам 22/23, 
Београд, 2008, 11-13; Dijalog. 43 autorski konkurs arhitekture, 6–11. 
april 2009, Kompanija „Novosti“, Beograd, 2009. О делатности двеју 
ауторки сведочи и инструктиван интернет сајт: www.cubex. rs.
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Fig. 1 23–25 Takovska Street, front façade

Fig. 2 Side elevation

Fig. 3 Front, 3D model

Fig. 4 Ground-floor lobby

Fig. 5 Stairway

Summary: ALEKSANDAR KADIJEVIĆ

INTERPOLATIONS IN BELGRADE’S RECENT ARCHITECTURE. A NEO-MODERN AUTHORIAL 
INTERPOLATION IN TAKOVSKA STREET (2003–2008)

Apart from the shaping of free-standing public and residential buildings in space, and the designing of large-scale 
urban units and complexes, interpolation into an integrated block-type urban context has long been a prevailing theme of 
Belgrade’s architectural design. In interpreting the demanding principles of this delicate discipline, which involves a defined 
relationship of the new structure with the visual and historical features of its immediate structural surroundings, designers 
usually combine standard and authorial solutions. Interpolations (incorporating, building into, inserting, implanting) in 
Belgrade’s architecture can be traced back to the 1870s, the period of the city’s radical transformation from an oriental into 
a modern European city. 

Continuously encouraged by enterprising patrons and tolerated by insufficiently versed consumers, the practice of 
ostentatious insertion has continued into our days. At first developed through inserting multi-storey structures between the 
earlier lower ones, interpolation has become thematically extended to include spatially and plastically more comprehensive 
solutions, through accentuating the corner, positioning a new structure next to a single “neighbour”, expanding onto two or more 
streets (in case an entire block consisting of one or several rectangular buildings enclosing a courtyard is being interpolated), 
through interpolating upon interpolation (adding extra floors, mansard roofs, lofts, domes), various forms of “sealing” larger 
locations etc. Over time interpolation has become adopted in industrial, landscape, memorial and religious architecture.

Of the heretofore differentiated legitimate forms of architectural interpolation, the methods usually used in Belgrade 
are contrastive insertion into a block, authorial imposition onto a context and, more rarely, adaptive contextual approaches 
as well as few facsimiles or precise reconstructions of demolished or dilapidated edifices. More responsible and cautious 
designers usually sought to find the least common denominator for all compositionally interrelated structures. In creating 
the relationships they took into account constituent elements of the existing buildings (volume, height, spatial organization, 
horizontal and vertical façade division, visual details, symbolic emphases, construction, elements of materialization), but they 
just as much sought to establish dialogue and relations between the key elements of the interpolated structure and those of one 
of its two neighbours. It has been observed that the location of interpolations (street, crossroads, square etc.) had an impact on 
the creation of relationships and that the growing complexity of a concrete situation led to more intricate solutions.

Among recent interpolations in Belgrade’s protected or central zones, occasionally reviewed in the Heritage, the 
multilevel office building at 23–25 Takovska Street, completed in 2008 after a 2003 design, stands out by its quality. It is a 
characteristic architectural design by a two-member team, Ksenija Bulatović (1967) and Vesna Cagić-Milošević (1970), the 
2008 winners of a competition launched by the Novosti Company. This six-storey office building for rent is built on a steep, 
urbanistically delicate, high-traffic location in downtown Belgrade.

By using a reduced cubic form and effectively superposed front planes receding in a stepped fashion towards the interior 
of the lot, and by laying emphasis on the extensive central volume with its glass curtain wall mirroring the surrounding 
buildings, the architects produced a recognizable and ostentatious neo-modern interpolation effected through a complex 
plastic procédé. Striving for a structurality composed of several layers, treated in different ways heightwise and widthwise, 
they succeeded in establishing a geometric dynamism of the front façade. Their interpolation is neither modest, unobtrusive, 
nor strictly weaved into the context, because it does not contain echoes of Sezession or academic eclectic architecture. In 
terms of type, it may be considered a moderate form of extrapolation or imposition of a new implant onto a context, which 
the authors do not even try to conceal. The structure has become a landmark and obvious dominant in the part of the street 
block occupied by its representative façade, but through certain historical evocations and non-canonical aesthetics it fits in 
the context of Belgrade’s commercial architecture.
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G

УДК 725.51(497.11)"1841/1868"

 рађевинско-архитектонски објекти који имају својства 
и статус споменика културе могу да буду презентова-
ни и коришћени на више начина. У једној групи били 
би појединачни или објекти у саставу заштићених про-
сторних културно-историјских целина, чија је споља-
шњост презентована, док је унутрашња намена остала 
приватна или је чак изостала. Такви објекти могу да 
имају својства споменика културе због свог културног 
и историјског значаја, или због своје архитектуре, што 
је често и обједињено. Примери који би могли да пос-
луже за илустрацију могу да буду куће у којима су жи-
веле знамените личности, као што је кућа др Платона 
Папакостопулоса, која се налази на Топличином венцу. 
У њој данас живе потомци овог лекара, првог педијатра 
у Србији. Кула Небојша, на десној обали Дунава, као 
и Миленијумска кула на Гардошу, у Земуну, примери 
су споменика културе који већ годинама немају никакву 
намену, када је реч о унутрашњости објекта.

У другој групи били би споменици културе који 
поред презентовања своје спољашњости, захваљујући 
потпуној или делимичној аутентичности унутрашњег 
амбијента, могу да отворе своја врата за ширу јавност. 
Реч је објектима који су задржали своју првобитну на-
мену. Овде бисмо поменули црквене грађевине, од којих 
се већина и данас користи у сакралне сврхе, на пример, 
Саборна црква у Београду, Храм св. оца Николаја у Зе-
муну и др. 

Трећој групи припадали би споменици културе 
у којима су данас смештени музеји, који преко својих 
сталних музејских поставки и осталих активности ос-
тварују комуникацију с корисницима. Међутим, овде 
првобитна намена грађевине, мање или више, не стоји 
у вези с музејским одређењем. Таква примена је чак и 
најчешћа, а примера има доста – Етнографски музеј 
смештен је у згради Београдске берзе, Народни музеј у 
згради Управе фондова и др.
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Оно што би, у неким случајевима, могло да оства-
ри целовитост заштите, презентације и комуникације 
јесте повезивање основне намене споменика културе с 
музејском делатношћу. Таквих примера је можда нај-
мање, а навешћемо ПТТ музеј, смештен у згради Пош-
те и телеграфа, затим Педагошки музеј, у кући Цветка 
Рајовића, у Узун Мирковој улици у Београду, у којој је 
била смештена Реална гимназија у дужем периоду. Тој 
групи припадао би и Музеј српске медицине Српског 
лекарског друштва који се налази у згради наменски 
грађеној за градску болницу од 1865. до 1868. године, 
а у Регистру Завода за заштиту споменика културе гра-
да Београда води се под именом Прва варошка болни-
ца. Српско лекарско друштво користи нешто више од 
половине укупног простора зграде, а Музеј располаже 
простором површине од око 360 метара квадратних. За-
датак Музеја је приказивање развојног пута српске ме-
дицине, у чему би презентовање саме зграде, која има 
изузетан значај, умногоме употпунило слику и допри-
нело разумевању некадашњих медицинских начела и 
веровања, као и друштвених односа. Међутим, као што 
то понекад бива са зградама у којима се налазе музејс-
ке установе, сама грађевина се налази некако у сенци, 
недовољно је истражена и позната њена прошлост, а не 
постоје никаква обележја – на капији, на фасади или 
у згради која би давала макар основна објашњења.1 
Слојевитост значења које носи ова зграда огледа се у 

многим личностима и догађајима који су за њу везани, 
затим у техничким решењима која су била примењена, 
а сведочанство је домета тадашњих техничких наука, 
као и медицине, али и у значају који данас има, како за 
историју медицине и архитектуре, тако и за друштвену 
историју обновљене Србије 19. века.

 Прва грађанска болница основана је у Београду 
1841. године, што је објављено у Српским новинама од 
22. фебруара 1841.2 Више од две деценије болница није 
имала своју зграду, већ је била смештена у изнајмље-
ним кућама и то на више места у граду. У овим кућама 
собе су биле мале и ниске, без проветравања и с врло 
оскудним инвентаром.3 Иницијативу за градњу болнич-
ке зграде покренуо је кнез Михаило 1861. године, пок-
лонивши у ту сврху плац који је откупио од Ђорђа Це-
нића, на тадашњој Палилули, као и грађевински мате-
ријал који је био спремљен за изградњу његовог летњи-
ковца у Смедереву.4 Део плаца је поклонио и Илија 
Милосављевић Коларац. Пројекат за изградњу израдио 
је Јован Френцл, по угледу на јеврејску болницу у Бер-
лину, а сматра се да је постојао предложак за пројекат. 
Име Јована Френцла налазимо у Државним шематиз-
мима, где је за 1859. годину наведено да је обављао 
дужност „инџинира“, а за 1865. годину наведено је да је 
био „архитект прве класе“ у Министарству грађевина, 
што је било хијерархијски ниже звање од инжењерског. 
Јован Френцл је умро по изради пројекта, а радове је 

Сл. 1. Зграда Прве 
варошке болнице 
(аутор фотографије 
Милош Јуришић)
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изводила фирма Јозефа Штајнлехнера.5 Београдска оп-
штина је два пута приређивала бал с лутријом „у корист 
болнице и сиротиње местне“, од којих је одлично ус-
пео бал одржан 11. фебруара 1865. у „Српској круни“, 
у организацији Одбора београдских госпођа, под пок-
ровитељством кнегиње Јулије Обреновић. Прикупљено 
је 1.667 дуката, 30 гроша чаршијских и 30 пара, што је 
омогућило почетак градње.6

Камен темељац положен је 30. јуна 1865. године 
у присуству кнеза, општинских одборника и грађана и 
угледних личности. Материјална средства за изградњу 
тешко су се обезбеђивала. Варошка болница имала је 
прикупљених 10.000 дуката, потрошен је сав новац из 
болничког фонда Београдског округа – 7. 000 дуката, 
држава је притекла у помоћ са 1.000 дуката, а из ес-
нафских кутија приложено је још 3.000 дуката. Прилоге 
су давали и многи грађани, колико је ко могао. Укупан 
трошак изнео је 21.000 дуката.7 

Поред Капетан Мишиног здања, које је завршено 
1863. године, као и зграде Народног позоришта, из 1868, 
зграда „Болнице вароши и округа Београда“ израстала 
је у велелепну грађевину. Иако грађена у сличном стилу 
као и Капетан Мишино здање, она је била мање репре-
зентативна, јер су и средства била ограничена. Болница 
је свечано отворена 1. маја 1868. године. Зидана је опе-
ком, у облику неправилног слова „Т“ и има четири ни-
воа. У подруму су биле смештене помоћне просторије, у 

приземљу и на спрату су била по два болничка одељења, 
а на тавану казан за воду. Болничка одељења су имала 
по две велике и две мале собе, а укупан број кревета 
износио је 120. Др Јован Валента, управник болнице, у 
свом извештају о раду градске болнице за 1868. годину 
наводи да су тек у новој болничкој згради „болесници 
одвојени по родовима болести“8.

Приликом изградње примењена су интересантна 
техничка решења, којима је регулисана вентилација ваз-
духа, грејање болесничких соба и снабдевање хладном 
и топлом водом. Проблему вентилације ваздуха у бол-
ницама, али и другим зградама јавне намене, придаван 
је велики значај у тадашње време, јер се још увек веро-
вало да „покварен“ и устајао ваздух изазива обољења, 
а за микроорганизме се још није поуздано знало. Та-
дашњим начелима хигијенске науке било је прописано 
колико ваздуха мора да дође на једног болесника, а за 
непрекидно обнављање ваздуха постојала су различита 
техничка решења. У време градње болнице, у Беч су 
послата два инжењера да изуче вентилациони систем 
професора Бема, који је био примењен у болницама у 
Бечу, Прагу и Берлину. Размена спољашњег и унутра-
шњег ваздуха регулисана је на четири начина: дирек-
тно – отварањем прозора или само делимичним отва-
рањем прозорских стакала уз помоћ посебне опруге; 
индиректно – спровођењем ваздуха кроз вентилацио-
ни систем помоћу цеви у зидовима, при чему је смер 

Сл. 2. Ентеријер 
зграде Прве варошке 
болнице – улазни хол 
(фотографија аутора)
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струјања ваздуха био у зависности од температурне 
разлике спољашњег и унутрашњег ваздуха; и загре-
вањем спољашњег ваздуха који је цевима постављеним 
испод пода, спровођен до пећи, што је коришћено зими. 
У свакој сoби постојала су двоја вратанаца, једна при 
таваници а друга при поду, која су могла мање или више 
да буду отворена, а постојале су и казаљке које су по-
казивале да ли има кретања ваздуха и да ли он улази 
или излази из собе. Спољашња крила прозора отварала 
су се према споља, а на прозорским рамовима били су 
отвори цеви, што је омогућавало размену ваздуха при 
затвореним унутрашњим прозорима, без излагања бо-
лесника промаји9. Оно што се од свега сачувало јесу уп-
раво прозорска окна, која се и данас, на чуђење многих, 

отварају на исти начин. Вероватно да постоје и цеви у 
зидовима, можда и оне испод пода, при чему би било 
врло занимљиво реконструисати цео систем у једној 
просторији.

Међутим, систем професора Бема код нас није из-
веден у целини, те су тако уместо специјално конструи-
саних пећи, „које су мале, али имају калорифере“, пос-
тављене врло велике пећи које су смањивале количину 
светлости у соби и биле много мање економичне.10 

Снабдевање водом било је решено тако што је 
спровођена од палилулске чесме до болничке кухиње 
„нарочитим чунком“, а одатле се шмрком водила до ка-
зана на тавану па се цевима спуштала „по катовима“, 
што је функционисало када није хладно, јер су се иначе 

Сл. 3. Главна фасада 
са оштећењима

Сл. 4. Основа темељне 
конструкције на 
шиповима
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зими мрзле и цеви и вода у казану на тавану.11 Тада се 
вода морала вући у кофама до болесничких соба. Била 
је набављена парна машина од шест коњских снага за 
грејање воде, али она можда никада није радила, тако 
да се топла вода није спроводила по спратовима, што је 
било предвиђено. Под степеништем се налазила „леде-
ница“, у коју је могло да стане „60.000 ока леда“, што 
је такође занимљиво ако се зна да је тада лед био важно 
средство у терапији и да се употребљавао за купање бо-
лесника са повишеном телесном температуром, затим 
у облику пилула од леда, облога и ледене воде.12 Битан 
недостатак зграде представљала је лоше решена ели-
минација отпадних вода, које су сакупљане у септичке 
јаме, које су биле уз саму зграду и нису имале одводне 

канале. Очигледно је то већ првих година изазвало по-
ремећај статике саме грађевине.13 Градњом ове здравс-
твене установе, Србија је значајно искорачила унапред 
и побољшала услове лечења и неге, у првом реду својих 
сиромашних грађана. Ипак, критички осврт и образло-
жење да је она далеко од идеалног, па чак и могућег 
решења, оставио нам је наш чувени лекар, политичар 
и књижевник др Владан Ђорђевић у свом делу Сани-
тетски послови у Србији, из 1872. године. Анализи-
рајући стање болнице, он у закључку каже: „Београдс-
ка варошка и окружна болница на расквашеној, од сил-
не воде врло влажној земљи; има врло мало простора 
за болеснике, тако да на свакога долази сувише мало 
светлости и ваздуха; вентилација не ваља, јер не ради 

Сл. 6. Основа првог 
спрата са
оштећењима

Сл. 5. Основа приземља 
са оштећењима
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онда када је најпотребнија; има сувише мало лекарске 
помоћи; администрација јој је непотпуна и врло трома; 
нема своје апотеке, него јој је шта више ограничено ле-
чење полицајним надзором; нема довољан број болнич-
ког персонала; проходи не ваљају; зидови несу намаза-
ни масном бојом ни са једног хвата од патоса. Толико 
махна, а само једна лепа страна: кућа је врло лепа за 
око, има величанствене капије и степенице!“

А да је зграда заиста „лепа за око“ истина је! 
Грађена је у духу романтизма, са елементима романске 
и готске архитектуре, што је било карактеристично и за 
многе европске грађевине тога времена и у том смис-
лу сведочи о труду једне мале, тек ослобођене земље 
да се укључи у европске токове. Према речима Горда-
не Гроздановић (Гордане Гордић), историчара умет-
ности, обрада зграде „изведена је сиромашно и веома 
рационално [и] одражава позитиван однос између ог-
раничених материјалних могућности друштва и жеље 
да се оствари монументалност архитектонског израза. 
Склад између могућности и жеља постигнут је шкртим 
средствима, добром архитектонском композицијом и са 
пуно мере употребљеном, једноставном декоративном 
пластиком... Средишњи део главне фасаде најистакну-
тији је део зграде, што је постигнуто променом ритма 
и величином отвора, као и преласком кровног венца у 
троугласти забат у чијем је темену лантерна са сатом 
као декоративним акцентом“.14 Што се тиче ентерије-
ра, декоративни радови на зидовима и таваници у улаз-
ном холу имају сецесијско обележје, а сачуване каљеве 
пећи вероватно потичу из периода између два светска 
рата. Зграда је окружена мањим парком који је први пут 
уређен 1871. године, а ограђен је према улицама Џорџа 
Вашингтона и Палмoтићевој. Некада доминантна у 
свом окружењу, данас се налази у окружењу грађевина 
исте или веће висине.

Болница је сачувала сећања на доајене српске ме-
дицине који су, током њеног дугог постојања, у њој ле-
чили, оперисали, подучавали и студирали. То су Јован 
Валента, Владан Ђорђевић, Јован Јовановић, Едуард 
Михел, Војислав Суботић, Лаза К. Лазаревић, Ђорђе 
П. Нешић и многи други. Отворена као градска и ок-
ружна болница, она је 1881. године прерасла у Опш-
ту државну болницу, а од 1947. до 1983. целу зграду 
је користила Очна клиника. Године 1984, решењем бр. 
361-288/84-ЛС, Скупштина града Београда, као трајни 
корисник,15 доделила је грађевину на коришћење Срп-
ском лекарском друштву (лево крило приземља и први 
спрат, на неограничено време) и Дому здравља „Стари 
град“ (сутерен и десно крило приземља, на ограниче-
но време)16. У Предлогу коришћења просторија зграде 
која је додељена СЛД, који је потписао проф. др Петар 
Королија, у првој тачки се предвиђа формирање Музеја 
српске медицине, уз образложење да би се „отварањем 

оваквог музеја задовољила културна потреба медицин-
ске и шире јавности“. Вероватно је проф. др Королија 
имао у виду неадекватне услове смештаја Музеја српске 
медицине, који постоји од 1955. године, а био је у згради 
Лекарског дома на Зеленом венцу. Поступак за утврђи-
вање споменичких својстава и увођење у Регистар спо-
меника културе Завода за заштиту споменика културе 
града Београда (ЗЗСКГБ) покренут је 1963, а водила га 
је Гордана Гроздановић. Извршена су истраживања ар-
хивских и библиографских извора, направљени су пла-
нови зграде (оригинални нису сачувани), извршена су 
истраживања на терену и валоризација. Решењем број 
116/13 од 29. 6. 1964. године, односно закључком о ис-
правци бр. 116/15 од 24. 7. 1964, зграда Прве варошке 
болнице уписана је у Регистар, а за културно добро од 
великог значаја проглашена је одлуком објављеном у 
Службеном гласнику СРС бр. 14/7917.

На згради је извршено неколико интервенција – 
доградња, унутрашње преправке с рушењем мањих 
делова зидова у сутерену и постављањем преградних 
зидова од лаког материјала на свим нивоима (1963). У 
време градње комплекса за болнице на Врачару, у првој 
декади 20. века, дограђен је трем испред главног улаза 
и обновљена је дрвенарија. Године 1910. зграда је има-
ла електричну централу која је радила до 1933. године, 
а коришћена је једносмерна струја.18 У априлском рату 
1941. зграда је била тешко оштећена бомбом.

Конзерваторско-рестаураторски радови изведени 
1976. године обухватили су захвате на фасади, фар-
бање столарије и лимарије, замену лима око димњака, 
малање просторија, фарбање радијатора и постављање 
керамичких и виназ плочица и паркета. Извођач радо-
ва био је ЗЗСКГБ, а примљени су као квалитетно из-
ведени.19 Наручилац и инвеститор последње обнове из 
1984/1985. године било је Српско лекарско друштво. 
Изведени су конзерваторски радови на столарији, ма-
лање зидова и уклањање појединих преградних зидова. 
Велика је штета што су том приликом демонтирани чу-
вени електромагнети за вађење магнетних страних тела 
из ока које је тридесетих година прошлог века констру-
исао проф. др Ђорђе Нешић. Суперелектромагнет, те-
жине око пет тона, био је јединствен у свету, а нестао 
је незнано куда. Такозвани велики електромагнет де-
монтиран је и у прилично лошем стању налази се у му-
зејској поставци. Једино је сачувана његова командна 
табла у зиду некадашње операционе сале на спрату.20 
Уз мало воље и материјалних средстава, макар у једном 
делу зграде могао би се реконструисати некадашњи из-
глед одељења Очне клинике, која је у периоду између 
два светска рата била најлепше уређена клиника Меди-
цинског факултета у Београду.21 У фонду Музеја српске 
медицине СЛД чувају се и музејски предмети који су 
некада били у употреби на Очној клиници.
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На захтев Скупштине града, децембра 2003. године 
стручњаци ЗЗСКГБ утврдили су статичко-конструктив-
но стање зграде и сачињен је извештај који су потписа-
ли Слободан Поповић, архитект, и проф. др Милорад 
Димитријевић. Утврђено је да су кровна конструкција 
и градња у здравом стању, али да је потребно извршити 
„детаљан преглед по откривању летава и интервенције 
у појединим чворовима“. Планирaно је препокривање 
крова, односно замена црепа. Упозорено је да су неки од 
димњака нагнути и да би их требало президати и међу-
собно повезати. За пукотине у зидовима предложено је 
да се инјектирају, а места на којима има оштећења на-
сталих услед прокишњавања да се санирају приликом 
препокривања.22 Градоначелник Београда Ненад Богда-
новић овластио је 24. априла 2005. године Секретаријат 
за комуналне и стамбене послове да закључи уговор са 
Грађевинским факултетом Универзитета у Београду за 
израду Главног пројекта статичке санације зграде Срп-
ског лекарског друштва, као и са Рударско-геолошким 
факултетом УБ за геолошка истраживања тла око објек-
та за потребе израде поменутог пројекта.23 Институт 
за материјале и конструкције Грађевинског факултета 
израдио је јула 2005. године Главни пројекат санације 
зграде Српског лекарског друштва у улици Џорџа Ва-
шингтона број 19 у Београду, који је заведен под бројем 
13904/3-05 од 12. 7. 2005. У пројекту су детаљно описа-
на оштећења објекта „која су се манифестовала у виду 
појаве озбиљних прслина и пукотина на зидовима и 
међуспратним конструкцијама. Констатована су и ош-
тећења на кровној конструкцији, кровном покривачу, 
темељима, тротоарима, водоводним и канализацио-
ним инсталацијама и др. Дато је и мишљење о узро-
цима настанка оштећења, као и о потреби њихове што 
хитније санације“.24 Стручна служба Завода за заштиту 
споменика културе града Београда издала је Решење о 
утврђивању мера техничке заштите бр. 050888 од 19. 
5. 2005, као и Решење о сагласности на Пројекат сана-
ције зграде са ревитализацијом фасада Српског лекар-
ског друштва бр. 051601/1 од 28. 2. 2006. године. Након 
два неуспешна тендера за извођење планираних радова, 
која је у протеклом периоду расписивао Секретаријат за 
комуналне и стамбене послове града Београда, на трећем 
јавном тендеру прихваћена је понуда предузећа које ће 
изводити послове санације и реконструкције објекта, а 
у току је избор надзорног органа за извођење радова. 

Материјална средства за планиране радове обезбеђена 
су из буџета града Београда. У међувремену, Српско ле-
карско друштво је конкурисало за материјална средства 
из фонда Националног инвестиционог плана, која су 
и одобрена, а као циљ пројекта наведена је адаптација 
дела објекта у складу с функцијом и потребама Српског 
лекарског друштва, као и ентеријерско уређење просто-
ра у складу с конзерваторским условима. Министарс-
тво здравља је октобра 2008. године, на захтев Српског 
лекарског друштва, ангажовало стручни тим из Једи-
нице за управљање пројектом Европске инвестиционе 
банке, састављен од инжењера архитектуре, грађевине, 
електротехнике и машинства, који је након увида у до-
кументацију и обиласка објекта установио да су због 
мноштва пукотина угрожене основне функције објекта, 
безбедност корисника и да постоји опасност од његовог 
„делимичног или чак целовитог урушавања“. Наглаше-
но је да су пукотине зидова довеле до оштећења кровне 
конструкције, кровног покривача и фасаде, те да дола-
зи до прокишњавања и „могућег опасног контакта воде 
са електричним инсталацијама“, а да је „толики степен 
оштећења настао услед поремећене статике целог објек-
та неким спољним фактором (нпр. клизиште, подземне 
воде, вибрације, подземни тунели)“. У закључку допи-
са25 наведено је: „...Министарство здравља је мишљења 
да је неопходно одмах приступити санацији објекта у 
циљу безбедности запослених и корисника објекта и 
обезбеђења услова за неометан рад институције која је 
од изузетног значаја за здравствени систем у целини“.

За презентовање зграде као споменика културе 
од великог значаја, као и за историју српске медицине, 
било би важно када би се, овом приликом, сегментно 
реконструисали и уређење и намена зграде у сваком 
од њена три периода рада. То би могло да буде пос-
тигнуто ознакама на згради и у њој, излагањем плано-
ва и фотографија зграде, реконструкцијом техничких 
система вентилације и електромагнета, реконструк-
цијом уређења болесничких соба некадашњих болница 
(Болнице вароши и округа Београда и Опште државне 
болнице) и Очне клинике, према сачуваним описима 
и фотографијама, као и новом сталном поставком Му-
зеја. Предложене мере удахнуле би нов живот овом кул-
турном добру и омогућиле његово активно присуство 
у друштвеној заједници, чиме би још боље били обез-
беђени његова заштита и трајање.
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THE FIRST TOWN HOSPITAL IN BELGRADE: PAST, PRESENT AND FUTURE

The building of The First Town Hospital in Belgrade, 19 Džordža Vašingtona Street, presently houses the Serbian 
Medical Association. It was purpose-built in 1865–68 to the design of Jovan Frencl, and was in use until 1983. Its multiple 
importance stems from its association with many prominent persons and events, the employed technical solutions that testify 
to the level of achievement in medical and technical sciences at the time, and from its present significance for the history 
of medicine, architecture and society of nineteenth-century Serbia. The heritage evaluation procedure was performed by 
Gordana Gordić, an eminent art historian, and the building has been included in the CHPIB Heritage Register. It has been 
designated heritage asset of great importance. Preparations for renovation works are in progress.

ILLUSTRATIONS

Fig. 1 First Town Hospital (photo Miloš Jurišić)
Fig. 2 Interior of The First Town Hospital: entrance hall (photo by the 
author)
Fig. 3 Front façade with damage

Fig. 4 Plan of pile foundations

Fig. 5 Ground-floor plan showing damage

Fig. 6 First-floor plan showing damage
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РЕЗУЛТАТИ ЗАШТИТНИХ 
АРХЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА 

ПРОСТОРА У БЛОКУ ИЗМЕЂУ 
УЛИЦА ЦИНЦАР ЈАНКА И

УЗУН МИРКОВЕ 

ЗОРАН СИМИЋ, НЕЛА МИЋОВИЋ 

УДК 902.2(497.11)"2006/2008"; 903/904(497.11)

  лок између улица Тадеуша Кошћушка, Цинцар Јан-
ка, Цара Уроша и Узун Миркове у целини припада за-
штићеној зони Античког Сингидунума. Стога је пре 
изградње новог стамбено-пословног објекта било не-
опходно обавити сондажна археолошка ископавања, а 
током широког ископа обезбедити стални археолошки 
надзор. Археолошком анализом простора блока где 
ће се градити нови објекат, констатовано је да се ар-
хеолошки налази могу очекивати на централном делу 
парцела 698 и 702, КО Стари град. Уз ивицу парцеле 
698 према улици Тадеуша Кошћушка и ивицу парцеле 
према улици Цинцар Јанка до куће са бројем 2 постојао 
је објекат са подрумом који је приликом бомбардовања 
Београда 1941. године био порушен. На простору који 
је захватао овај објекат нису се могли очекивати архео-
лошки остаци. Слична ситуација била је и на парцели 
702, где се уз улицу Цара Уроша налазио објекат с кућ-
ним бројем 5, с подрумом који се једним делом налазио 
под објектом.

На основу резултата ранијих истраживања која су 
била извођена у непосредној околини,1 очекивало се да 
ће се и овим ископавањима добити нови подаци о унут-
рашњој организацији легијског логора у Сингидунуму, 
будући да се овај простор највећим делом налазио уну-
тар претпостављене трасе бедема римског утврђења.

Сондажним истраживањима претходила су геомаг-
нетна и геоелектрична снимања, а на основу добијених 
резултата постављене су археолошке сонде.

У периоду од фебруара до маја 2006. године 
обављена су археолошка ископавања у две фазе и пос-
тављањем 11 археолошких сонди различитих величина 
истражена је површина од око 250 m². У оквиру Треће 
фазе истраживања, током августа 2008. године, отворе-
но је шест археолошких сонди и истражена је површи-
на од око 100 m2 (Пл. 1.).2 

B
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Стални археолошки надзор успостављен је одмах 
по завршетку сондажних истраживања и обухватио је 
праћење земљаних радова на целом градилишту у пе-
риоду од септембра 2008. до фебруара 2009. године.

Одређене делове појединих сонди није било мо-
гуће у потпуности истражити, јер су културни слојеви 
претходно били уништени укопавањима инфраструкту-
ре 19–20. века, остацима објеката с почетка 20. века, ка-
нализационим и водоводним цевима, септичким јамама, 
или су објекти 20. века оштетили културни слој до сте-
рилног слоја здравице. Површински слојеви појединих 
сонди у току Треће фазе истраживања морали су бити 
уклоњени механизацијом, јер је на простору уз улицу 
Цара Уроша срушен објекат (кућни број 5) и велика ко-
личина шута развучена је по том делу локалитета. 

На основу резултата свих истраживачких кампања, 
добијени су значајни подаци о овом делу античког 
Сингидунума, очуваности културних слојева, њиховом 

карактеру и садржају. Истражени културни слој разли-
чите је дебљине у сондама и креће се од 1,5–5 m дуби-
не. На основу остатака архитектуре и покретног архео-
лошког материјала јасно се издваја неколико културних 
слојева:

праисторијски културни слој; -
културни слој са материјалом ране антике; -
период изградње каструма; -
културни слој са материјалом касне антике; -
културни слој са материјалом из времена 17–20.  -
века.

Праисторијски културни слој
Потпуно неочекивано откриће на овом простору 

представљају остаци некрополе из периода средњег 
бронзаног доба (1300–900. године пре наше ере). От-
кривено је шест гробова са укупно осам урни у којима 
су очувани остаци спаљених покојника и прилози. Ови 

Пл. 1. Ситуација са 
отвореним сондама 
2006. и 2008. године, 
цртала О. Милић
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гробови су вероватно само мали део веће бронзанодоп-
ске некрополе на редове (Сл. 1).

Највећи број урни пронађен је у Сонди 6/06 – укуп-
но шест, затим по једна у Сондама 7 и 8. Најбоље је 
сачувана Урна бр. 1. Очувана је цела висина посуде са 
ободом и четири тракасте дршке. Оријентација урне је 
у правцу севера са одступањем од 310°. Исти положај 
у низу и исту оријентацију имају Урне број 1, 2, 3 и 5. 
Само је Урна број 4 ван правца, што се може тумачити 
пробијањем овог праисторијског слоја касноантичком 
јамом. Урна бр. 7 (Гроб 5) пресечена је римским каналом 
у Сонди 7. Треба напоменути да су Урне бр. 1 и 8 имале 
као поклопац зделе, а Урна бр. 8 је, поред зделе, као пок-
лопац имала у унутрашњости још једну мању урну.3

Већина урни украшена је вертикалним канелура-
ма. Унутрашњост им је испуњена спаљеним костима. 
Неке немају прилоге, док се у појединим као прилози 
јављају: бронзани прстен, део бронзане наруквице у 
веома лошем стању, као и бронзани предмет непознате 
намене. 

Откриће дела ове некрополе указује да се остаци 
неког већег насеља овог периода налазе у непосредној 
околини. Налази фрагмената керамике из бронзаног 
доба на Дунавској падини, као и на простору југозапад-
ног дела античког каструма, говорили би у прилог томе 
да су можда постојала чак два насеља у непосредној 
близини ове некрополе.4

Рана антика
Следећи културни хоризонт представљају оста-

ци античке архитектуре и покретног археолошког ма-
теријала на свим истраженим површинама. Антички 
слојеви су добрим делом оштећени укопима јама турс-
ких хоризоната из раздобља 17–19. века. На истраженим 
деловима постоје очувани слојеви од друге половине 1. 
до прве половине 4. века. Садржај античких слојева, 
поред архитектуре, на читавом простору чине бројне 
керамичке посуде, новац, светиљке и остали предмети 
за свакодневну употребу. 

Значајно откриће представља и пет гробова спаље-
них покојника у сондама 2, 4 и 5/06 и у југозападном 
делу парцеле бр. 702, непосредно уз помоћни објекат 
Педагошког музејa, које на основу гробних прилога мо-
жемо датовати у крај 1. века и прву половину 2. века.5 
Три гроба спаљених покојника припадају типу Мала 
Копашница – Сасе I (гробна јама запечених бочних 
страна без доњег етажа), имају приближно исту оријен-
тацију северозапад–југоисток (289–299° одступања од 
севера), али се разликују по облику гробне раке и ди-
мензијама, док два гроба припадају етажним гробови-
ма типа Мала Копашница – Сасе II. Оба типа гробних 
конструкција позната су у Сингидунуму с његове југо-
источне некрополе.6

Г1-1 (G-286) – Гробна јама правоугаоног облика, 
са јасно дефинисаним угловима и добро запеченим зи-
довима који су услед дејства ватре добили интензивну 
црвену боју (Сл. 2). На дну се налазио слој гари и пе-
пела дебљине 5–10 cm, унутар којег је пронађено свега 
неколико мањих фрагмената костију. Дужина раке била 
је 2,10 m, висина 0,40 m, а очувана ширина 15–20 cm. 
Гроб је био оштећен ранијим укопима и откривен је у 
профилу сонде. Гробни прилози су се налазили уз сам 
југозападни зид, у северозападној половини гроба.

Зделица – Биконичне форме, са флоралним барбо-
тин орнаментом на трбуху и зарезима на доњем делу тр-
буха, црвено печене земље са црвеним премазом. Обод 
је раван, благо савијен ка споља и наглашен ужљебље-
ном линијом. Са унутрашње стране су по површини на-
бачена ситна зрна песка и иловаче.

Сл. 1. Бронзанодопска некропола – Урне 1–4, фото
А. Н. Црнобрња
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У Сингидунуму су овакве зделе хронолошки свр-
стане у другу половину и крај 1. века, односно у 2. век, 
уз претпоставку да су највероватније локалне израде. 
Сличне зделе пронађене су на Гомолави, на територији 
Паноније, у Сирмијуму и на некрополама Емоне.

Огледало – Округло посребрено огледало, по 
ободу кружне перфорације, са задње стране жљебље-
на концентрична круга, у средини два мала рељефна 
концентрична круга. Бронзана дршка дужине 107 mm, 
пречник огледала 126 mm. Огледала готово идентична 
овом пронађена су у Виминацијуму и датована у 2–3. 
век, као и на емонским некрополама, где су на основу 
осталог пронађеног материјала датована у 1–2. век, a 
једно од њих је датовано и новцем Домицијана. 

Лончић – Мали суд благо биконичног облика, 
израђен од црвено печене земље. Готово идентични 
лончићи пронађени су на виминацијумској некрополи 
Више гробаља, у гробу инхумираног покојника, датова-
ног око средине 3. века и на Гомолави.

Зделица – Танких зидова, разгрнутог са унутра-
шње стране и ужљебљеног обода и наглашеног врата 
који оштро прелази у благо заобљен трбух, израђена на 
витлу. Тамносиво је печена, црно бојена и углачана до 
готово металног сјаја. По трбуху је украшена орнамен-
том изведеним радилицом. Са унутрашње стране се на-
лазе зрнца песка и иловаче.

Крчаг – Прстенасто проширеног обода, дужег вра-
та и високог трбуха, израђен од црвено печене земље са 
углачаном површином. 

Крчази слични овом пронађени су у три етажна 
гроба на виминацијумској некрополи Више гробаља, и 
датовани у крај 1. и прву половину 2. века по пронађе-
ним жишцима, као и у гробовима с југоисточне некро-
поле Сингидунума. 

Укосница – Коштана укосница кружног пресека 
са правоугаоном главом раздељеном у два дела. Глава 
је двочлана, састављена од две конусне профилације 
постављене једна изнад друге.

Једина директна аналогија оваквом облику главе 
пронађена је на некрополама у Емони, у гробу датова-
ном новцем Клаудија.

Г1-2 (G-287) – Гробна јама овалних крајева откри-
вена је у целој својој дужини, али је само у северозапад-
ном делу очувана и цела висина раке. Бочне стране раке 
су биле косо укопане, a њени зидови добро запечени, 
сивосмеђе боје, а као последица високе температуре и 
земља са спољашње стране је у зони од 15 до 20 cm до-
била црвену боју. Дужина гроба је била 1,60 m, ширина 
је у доњем делу 25 cm, у горњем се шири до 60 cm, а ви-
сина је око 50 cm. На југозападној страни гроба, у про-
филу сонде, констатована је жртвена површина, која му 
припада. У гробу је пронађена већа количина костију 

Сл. 2. Остаци гроба 
спаљеног покојника 
Г1–1 (G-286), фото
А. Н. Црнобрња
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покојника измешаних са гаром, пепелом и угљениса-
ним дрветом (који су пренети са устринума), неколико 
веома кородираних клинова и у југоисточном делу раке 
керамички жижак са угластим носом и волутама. У се-
верозападном делу раке пронађени су клинови који су 
били забијени у запечене стране раке што потврђује да 
су ови гробови били облагани даскама пре опаљивања 
њихових страна (Сл. 3). 

Жижак – Угластог носа с волутама. Дискос је ош-
тећен, али се на два места примећује остатак рељефне 
представе. Очувана висина је 25 mm, дужина 85 mm, а 
пречник дискоса износи 60 mm.

Око дискоса, по раменом појасу, теку два концент-
рична жљеба. На прелазу између рамена и кљуна нала-
зи се узан прорез. Израђен од добро пречишћене земље, 
сиво печене, изузетно танких зидова. Бојен је смеђим 
премазом. Нађен је у југоисточном делу гроба, на њему 
су били видни трагови горења и био је пун гара и саго-
релих гранчица, те се може претпоставити да је, зајед-
но са осталим садржајем, горео на устринуму. Припада 
типу Loeschcke Iа – Ivanyi I и датује се у 1. век.

Г1-3 (G-288) – Гробнa јамa овалног облика, дужине 
1,45 m, ширине 0,60 m и очуване висине 0,30 m. У гробу 
су, поред костију покојника, пронађени и уломци једне 
керамичке посуде, у северозападном углу раке, као и две 
једночлане жичане бронзане фибуле у централном делу 

раке. И уз овај гроб је на његовој југозападној страни 
констатована жртвена површина која му припада.

Фибула – Једночлана бронзана фибула с пуним 
држачем игле, три спирална навоја и унутрашњом те-
тивом. Лук јој је правоугаоног пресека. Очувана ду-
жина износи 45 mm, а ширина 15 mm. На територији 
Сингидунума овакве фибуле су хронолошки датоване 
у крај 1. века п. н. е. и на почетак 1. века н. е. Слична 
фибула нађена је на виминацијумској некрополи Више 
гробаља, у слоју изнад колективне кулине и сматра се 
да потиче из 1–2. века, као и на Гомолави.

На делу парцеле, непосредно уз помоћни објекат 
Педагошког музеја, констатовани су делимично очу-
вани остаци два гроба спаљених покојника које чине 
грoбне јаме типа Мала Копашница – Сасе II.

Г1-4 (G-292) – Дно гробне јаме неправилног круж-
ног облика, димензија 1,20 m x 0,70 m, прави каскаду 
у југозападном делу. Зидови укопа су јако запечени, 
дебљине између 4 cm и 6 cm. Дубина укопа износи 
1,00 m. Југоисточни део гроба оштећен је радом ме-
ханизације. Гроб се налази на релативној дубини од 
око 1,30 m у односу на ниво дворишта објекта у улици 
Цара Уроша бр. 5. 

Испуну гроба чине два културна слоја: у горњој зони 
– мрка компактна земља, у којој је пронађено само неко-
ликo фрагмената античке керамике. Релативна дебљина 

Сл. 3. Остаци римског 
канала и гроба Г1–2 
(G-287), фото
А. Н. Црнобрња
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овог слоја износи око 0,50 m. У доњој зони, у слоју гаре-
жи са прослојцима калцинисаног пепела, пронађена су 
два цела лакримаријума, висине око 6 cm, као и један 
фрагментовани балсамаријум висине 11 cm. Поменути 
прилози заузимали су централни део гроба. Уз југоис-
точни зид гробне јаме пронађена су три фрагментована 
гвоздена клина. Овај слој садржи остатке спаљеног по-
којника, чија је највећа концентрација у северном делу 
гробне јаме. У западном углу горњег етажа откривени 
су остаци угљенисаног дрвета.

У пресеку гробне јаме, оштећене радом механи-
зације, може се видети да je у југозападном углу пос-
тојао доњи етаж. На ово упућује и дно горњег етажа 
гробне јаме од црвено запечене земље, које се, у овом 
делу, левкасто спушта у дужини од око 0,30 m. У доњем 
етажу гробне јаме, сем спаљених остатака покојника, 
није било другог покретног материјала. Већи део доњег 
етажа девастиран је радом механизације.

Лакримаријум – Два комада од танког прозирног 
стакла, елипсоидног отвора, пречника 1,4 cm, ваљкас-
тог врата дужине 2,4 cm и ваљкастог тела које се шири 
према дну и прелази у полуокругло обликовано дно, 
које је само незнатно заравњено. Изражена је ирида-
ција. На делу испод обода приметно је оштећење. Један 
од лакримаријума веома је оштећен и недостаје му је-
дан део. На телу је приметна напрслина. Оба примерка 
се хронолошки везују за период 1–3. века.

Балсамаријум – У централном делу гроба, у слоју 
са интензивном гарежи и прослојцима калцинисаног 
пепела, на коти 109.78, пронађена су три фрагмента 
балсамаријума, укупне висине 9,3 cm. Балсамаријум је 
од танког плавог прозирног стакла са дугим и уским 
вратом који се завршава разгрнутим ободом, а према 
дну се шири у полуокругло дно. Изражена је иридација. 
Многобројни примерци слични овом налазу каракте-
ристични су за време од 1–3. века.

Г1-5 (G-293) – На око два метра северозападно од 
гроба Г1-4 (G-292) откривен је још један етажни гроб 
спаљеног покојника, димензија 1,02 m x 0,50 m и оријен-
тације СЗ–ЈИ. Делимично је девастиран радом меха-
низације. Највећа очувана висина гробне јаме износи 
0,50 m. Дебљина запечених зидова, као и дна горњег 
етажа гробне јаме, варира између три и пет центимета-
ра. И овај гроб је исте конструкције као и претходни, са 
доњим етажом у југозападном делу.

Дно доњег и горњег етажа било је од запечене 
земље, са гарежи на површини. Испуну гроба чинио 
је рецентни материјал, који је с површине накнадно 
„упао“ у гробну јаму. Гробни прилози нису откривени. 

Најинтересантније питање свакако је разлог због 
којег је вршено сахрањивање на овом месту у том пе-
риоду. Према подацима којима располажемо, изградња 

камених бедема легијског утврђења у Сингидунуму не 
би се могла датовати пре друге половине 2. века, или 
самих почетака 3. века.7 Ако се ова чињеница узме у 
обзир, онда и налази гробова североисточне некрополе, 
откривени на овом простору, не представљају посебно 
изненађење. То су до сада најстарији поуздано датовани 
гробови из римског Сингидунума, чија локација указује 
на постојање ране североисточне некрополе. Североис-
точна некропола Сингидунума обухватала је Дунавс-
ку падину, спуштајући се једним својим периферним 
делом све до некадашње речне обале. Најистуренију 

Сл. 5. Остаци касноантичког објекта, фото
А. Н. Црнобрња

Сл. 4. Одбрамбени ров испред бедема каструма, фото 
Е. Цабунац
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северну тачку ове некрополе ниже бедема утврђења 
вероватно представља налаз једног гроба на простору 
данашњег Зоолошког врта.8 Границу ове некрополе на 
југозападу потребно је тражити правцем данашње ули-
це Браће Југовића, где су на локацији старе „Главњаче“ 
откривени гробови у облику бунара.9 

Средишњем делу ове некрополе одговарају нала-
зи гробова у улицама Господар Јевремовој, Господар 
Јовановој, Капетан Мишиној, Вишњићевој и Тадеуша 
Кошћушка.10

Појава гробова из периода друге половине 1. века 
и с почетака 2. века несумњиво нам указује на непос-
тојање легијског утврђења на овом простору у помену-
том периоду.

Како на целом истраженом простору нису конста-
товани остаци југоисточног бедема римског утврђења, 
па чак ни трагови његове темељне зоне, претпоставља-
мо да су они уклоњени у каснијим периодима прили-
ком денивелације терена и изградње објеката у периоду 
турске доминације, током 16–18. века. Приметно је да 
су делови већих квадера, који би могли потицати од бе-
дема утврђења, секундарно искоришћени за изградњу 
темеља поменутих објеката. 

У Сонди 3/08 откривен је укоп за који је истражи-
вањем утврђено да представља одбрамбени ров испред 

бедема каструма. У испуни рова, на коти 106.94 m про-
нађен је један бронзани новчић с краја 3. века, што јасно 
указује да су бедем и ров били у функцији све до позне 
антике. Треба напоменути да је и испуна рова такође 
оштећена јамом из 18–19. века (Сл. 4). Траса овог рова 
поклапа се с трасом рова откривеног на бившој тролеј-
буској окретници у Рајићевој улици.

Касноантички хоризонт
На делу локалитета знатно је изражен позноримски 

слој у којем су откривени остаци темељне зоне објекта 
квадратне основе са остацима једне зидане пећи (Сл. 5). 

Објекат је величине 4,20 m x 3,80 m, ширина зи-
дова је 0,60 m. Темељна зона рађена је од ломљеног ка-
мена везаног кречним малтером. Југоисточни угао ош-
тећен је укопом једне септичке јаме с почетка 20. века, 
a cевероисточни угао делимично је оштећен изградњом 
димњака савремене грађевине која је страдала у бом-
бардовању 1941. године. У југозападном углу унутра-
шњости објекта констатовани су остаци једне полу-
кружне пећи, која се својим задњим делом наслањала 
на јужни и западни зид. У централном делу основе пећи 
пронађени су комади њених бочних зидова, на осно-
ву којих се могло закључити да су зидови пећи имали 
конструкцију од плетера. 

Сл. 6. Остаци римских 
канала, фото
А. Н. Црнобрња
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На основу керамичког материјала остаци овог 
објекта могу се временски определити у касноантички 
период (4. век). 

Такође, овом слоју припадају и откривени остаци 
двају зиданих канала у сондама 3 и 5/06, као и остаци 
једне занатске радионице у сонди 9/06. (Сл. 6. и 7.)

Канали су грађени од ломљеног камена везаног 
кречним малтером. Очувана дужина канала је 10 m, 
а ширина 0,50 m. Дубина варира од 0,30 m до 0,75 m. 
Оријентисани су правцем исток–запад с незнатним од-
ступањем. Дно је обложено кречним малтером, а у ка-
налу који води ка дворишним објектима у Цинцар Јан-
ковој улици пронађени су остаци хидростатичког мал-
тера. На основу правца пружања, за оба канала може 
се претпоставити да су се налазили унутар легијског 
утврђења, паралелно с трасом бедема.  

Нажалост, ово није могло бити потврђено архео-
лошким истраживањима, јер су каснији земљани ра-
дови и објекти 18–20. века уништили и темељну зону 
бедема на траси за коју се претпостављало да је овуда 
пролазила. 

Током археолошких ископавања у блоку из-
међу улица Париске, Кнез Михаилове, Тадеуша Ко-
шћушка, Узун Миркове и Рајићеве (бивша окретница 

тролејбуса), која су обављена 2008. године, откривени 
су остаци римског водоводног канала. На основу прав-
ца његовог пружања вероватно је реч о истом каналу из 
Цинцар Јанкове улице. И у каналу са окретнице конста-
товани су остаци хидростатичког малтера на појединим 
деловима.

Поред поменутих остатака античког објекта у сон-
ди 1/06, у сондама 2, 6 и 7/06, констатовани су остаци 
зидова, али због њихове слабе очуваности нису могли 
да се дефинишу габарити објеката. Наиме, били су ош-
тећени укопавањем грашевина из млађих периода на 
истом простору. 

Културни слој с материјалом 17–20. века
Археолошка истраживања на простору блока по-

тврдила су постојање културних слојева из епоха тур-
ске доминације и млађих периода.

 На свим истраживаним површинама откривени 
су остаци културног слоја из раздобља 17–19. века. Ти 
слојеви изражени су већим отпадним јамама с разли-
читим покретним материјалом, пре свега многобројним 
фрагментима керамичких посуда за свакодневну упот-
ребу, керамичким лулама, свећњацима, остацима пред-
мета од метала и стакла, као и остацима животињских 

Сл. 7. Римски 
канал уз ограду 
Педагошког музеја, 
фото М. Порчић
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костију, међу којима су највише заступљене кости овце, 
козе, свиње, говечета, мачке и пса.

У оквиру овог слоја свакако су најзанимљивији 
остаци једног објекта страдалог у пожару, у чијој 
унутрашњости је откривен већи број предмета за сва-
кодневну употребу.

Такође, током сталног археолошког надзора на про-
стору блока констатовани су остаци темељних зона стам-
бених објеката из периода турске владавине, као и остаци 
једног бунара. 

Потребно је нагласити да на истраженим повр-
шинама нису констатовани значајнији трагови архи-
тектонских објеката, осим остатака поменутог канала, 
који испуњавају све критеријуме за презентацију у ок-
виру новог објекта. Део зиданог канала биће презенто-
ван на фасади према Цинцар Јанковој улици да би био 
доступан јавности. Ово подразумева одређени конзер-
ваторски поступак који ће бити обављен под надзором 
Стручне службе Завода за заштиту споменика културе 
града Београда.
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Summary: ZORAN SIMIĆ and NELA MIĆOVIĆ

RESULTS OF THE RESCUE EXCAVATIONS WITHIN THE BLOCK BETWEEN CINCAR JANKOVA AND 
UZUN MIRKOVA STREETS

Rescue excavations within the block bounded by Tadeuša Košćuška, Uzun Mirkova, Cara Uroša and Cincar Jankova 
streets started in February 2006 ahead of the construction of a residential-commercial building and continued intermittently 
in 2008 and 2009, when the protection phase of the foundation pit has begun.

Proportionally to the area of the lot, 11 trial trenches were opened in the first two campaigns and another 6 in the last 
one. The results of earlier excavations of the legionary camp at Singidunum led us to expect additional information about 
its layout, given that the excavated area was within the presumed line of the castrum rampart. The unearthed remains of 
Roman buildings and sewers fulfilled the expectations.

Remains of the south-eastern rampart and tower, however, were not registered. Instead, quite unexpectedly, remains 
were discovered of a Bronze Age necropolis dating from 1300–900 BC, suggesting that there might have been a larger 
Middle Bronze Age settlement; the discovery included five cremation burials dated to the end of the first and first half of 
the second century. Their location indicates that they formed part of the north-eastern necropolis of Roman Singidunum, 
but their date raises a number of questions as to the location of the castrum and its relationship with the necropolis in the 
first century.

The late Roman layer offered a much clearer picture. It yielded remains of a late Roman structure, a section of the 
castrum’s extramural dry ditch, and remains of three sewers, one of which runs to Cincar Jankova Street and the Museum of 
Education and continues further towards Uzun Mirkova and Rajićeva streets where its remains were discovered. A section 
of this sewer will be presented on the façade of the new building in Cincar Jankova Street.

The younger, Ottoman Turkish, layer yielded remains of a few houses, more precisely traces of their foundation zones, 
remains of a well, as well as many rubbish pits containing plentiful small finds, including numerous ceramic smoking 
pipes.

New construction in the area once occupied by ancient Singidunum, be it the area of the settlement or of necropolises, 
opens up the possibility of gaining new insights into this important part of our city’s past. On the other hand, the end of 
every archaeological excavation in a densely-built urban setting reduces the potential for new discoveries to the remaining 
vacant lots within blocks of buildings. They should, therefore, be carefully investigated, as every new piece of information 
furthers our knowledge of modern Belgrade’s past.

ILLUSTRATIONS

Pl. 1 Site plan with trial trenches opened in 2006 and 2008 (drawing 
O. Milić)

Fig. 1 Bronze Age necropolis: Urns 1–4 (photo A. N. Crnobrnja)

Fig. 2 Cremation grave G1-1 (photo A. N. Crnobrnja)

Fig. 3 Remains of a Roman sewer and Grave G1-2 (photo A. N. 
Crnobrnja)

Fig. 4 Defensive ditch in front of the castrum rampart (photo E. 
Cabunac) 

Fig. 5 Late Roman structural remains (photo A. N. Crnobrnja)

Fig. 6 Remains of Roman sewers (photo A. N. Crnobrnja)

Fig. 7 Roman sewer by the fence of the Museum of Education (photo 
M. Porčić)
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ВИДОВИ ДИСТАНЦИРАЊА ОД 
ПОЈАВА ТОКОМ ЊИХОВОГ 

ТУМАЧЕЊА У AРХИТЕКТОНСКОЈ 
ИСТОРИОГРАФИЈИ 

P

УДК 72.03(497.11)"19"; 316.75:72(497.11)"19"

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ

   роучавајући издвојене појаве из архитектонске про-
шлости, тумачи махом настоје да им се што непосред-
није приближе како би их свестрано упознали, боље 
разумели и тачније објаснили. Да у том захтевном поду-
хвату нису увек доследни, сведочи неуједначена вред-
ност њихових крајњих интерпретација. Парцијално 
сакупљање и површно разматрање историјских извора, 
лишено обухватнијег увида у стање објеката in situ, нај-
чешће резултира прилозима скромне научне ефектив-
ности. Са друге стране, подробније истраживање про-
цеса пројектовања архитектонских дела, употпуњено 
анализом њиховог материјализованог склопа, по пра-
вилу води утемељенијим историографским оценама. 

Mа колико се приближили изабраном архитек-
тонском феномену (епохи, стилу, идеологији, теорији, 
објекту, пројекту, ауторској поетици), заснивајући по-
некад и однос емотивне наклоности према његовоj ес-
тетици и цивилизацијском контексту у ком је настао, 
сходно нормама непристрасног научног дискурса, ту-
мачи имају обавезу да избегну историцистичко фаво-
ризовање дела и да га сагледају из временски шире и 
дисциплинарно-критички објективне перспективе. То 
подједнако важи за градитељску продукцију којој нису 
интимно наклоњени, а која завређује равноправан ана-
литички третман. Да би се избегле субјективистичке ис-
кључивости у просуђивању дела, ублажили афинитети, 
потиснуле инхибиције и предрасуде, устаљеној пракси 
аналитичког приближавања придодата су критичка 
начела нормативног и временског удаљавања. У том 
тросмерном, симултаном методолошком поступку, ра-
дикална нагињања на неку од страна неминовно реме-
те потребни баланс и нарушавају објективност крајње 
експликације. 

Искуства потврђују да временски прекратко удаља-
вање од одабране историографске теме није методолош-
ки продуктивно као када се она разматра након дужег 
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периода, односно са веће дистанце. Упркос повољној 
околности да су кључни извори који сведоче о настанку 
дела доступни у оригиналном облику, као и да постоји 
могућност непосредне комуникације са ширим кругом 
његових актера (аутори, наручиоци, извођачи, надзорни 
органи, конзументи, стручни ривали, програмски неис-
томишљеници, архитектонски критичари, хроничари, 
чланови конкурсних комисија и жирија за награде), оно 
се не може целовито валоризовати, јер не постоји адек-
ватан временски размак који би показао његов значај 
у обухватнијим културно-цивилизацијским оквирима. 
Отуд је у науци постепено усаглашена мера довољне 
историјске дистанце са које је могуће објективно пос-
матрати архитектонске феномене. Увођењем таквог ог-
раничења не обезвређује се квалитет истраживачког ус-
редсређивања на одабрану тему, већ се онемогућава ис-
торицистичка пракса објашњавања појаве искључиво 
мерилима њеног времена, као и покушаји инстантне 
историографске канонизације најновијих стремљења у 
архитектури. 

Четвороструким дистанцирањем од разматраних 
феномена – емотивним, идеолошко-политичким, ис-
торијским и интересним – и успостављањем баланса 
између првобитних и накнадних мишљења стварају се 
услови за ново, одрживо и непристрасно научно тума-
чење. При томе се утемељени и с временом потврђени 
иницијални ставови о одређеној појави утапају у нова 
запажања, а фактографски фундус обогаћује наносима 
додатних истраживања. 

Дистанца ефикасно помаже да се вредносни судо-
ви о квалитету дела кристалишу прецизније, а предста-
ве о његовој историји заокруже целовитије. При томе 
се ниједно остварење не сме унапред фаворизовати или 
детронизовати, већ се његова повесна улога при сваком 
новом истраживању мора сагледати из почетка, у кон-
тексту ширих стручних и цивилизацијских токова. 

Поред одбацивања уског историцизма, носталгије 
за минулим временима која у многим тумачењима пос-
пешује непримерене евокације, архаизме и популари-
сања некадашњих друштвених устројстава, савреме-
ни историографски дискурс требало би да буде осло-
бођен и других штетних уплива који га могу учинити 
пристрасним, као што су реваншизми, национализми, 
локалпатриотизми, антисемитизам, толерисања инвес-
титорске мегаломаније, нелегалне градње, узурпирања 
туђе имовине и сл. Исто тако, неопходно је избећи ис-
пољавање конкурентских анимозитета у историографс-
ком излагању, каријеристичко дискредитовање других 
тумача, колико и једностраност у анализи уметничких 
поетика, идеологизам, социологизам, јалови позитиви-
зам и родбински сукоб интереса. 

Емотивно дистанцирање
Традиционално фундаментална примедба најшире 

културне јавности упућена посленицима научног мето-
да односи се на емотивну инсуфицијентност њихових 
рационално изведених анализа и закључака. Замера им 
се недостатак интереса да подробније опишу уочене, 
изазивају и подстичу нове емоције. Отуд се већина на-
учних историографских прилога колоквијално сматра 
сувопарним, емотивно хладним и безличним, препоз-
натљиво позитивистички укалупљеним. Исту аргу-
ментацију понављају и заступници емоционалистичке 
теорије уметности, који од архитектуре и њене истори-
ографије очекују да безрезервно фаворизује емоције, 

Сл. 1. Успењска црква у Панчеву, започета 1807, 
антологијско дело мешовитог познобарокног и 
ранокласицистичког стила у српском сакралном 
неимарству, али историографски предуго 
маргинализовано. Потпунија валоризација предузета 
тек два века након његовог настанка, садржана у 
репрезентативној монографији из 2008. године
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поготово што научна психологија стваралаштва, недо-
вољно развијена у нашој средини, истиче њихову улогу 
у креирању уметничких дела. 

Потреба шире публике за интензивним емоцио-
налним ангажманом у дубоком је раскораку са циље-
вима емотивно неутралног историографског дискурса. 
Када емоције пресудно одређују селекцију историјског 
материјала и карактер његове интерпретације, ни науч-
ни резултат неће бити адекватан, већ оптерећен страс-
тима и субјективним ставовима. 

Непримерено изражавање емоција тумача, нај-
чешће проистекло из недовољног познавања методо-
логије научног рада, понекад може бити и подстакнуто 
снажним емотивним набојем садржаним у контексту 
појава које проучавају. Да би искључили такве утицаје, 
као и испољавање нескривених симпатија при вредно-
вању градитељских остварења, просудитељи би треба-
ло доследно да поштују начело корените емоционалне 
дистанце. То се односи и на стваралачку продукцију 
којој нису склони, а на чије тековине не би требало да 
реагују игнорантски одбојно. Но, непристрасно размат-
рање не полази им увек за руком, поготово ако су се, 
временски недовољно дистанцирани, интимно везали 
за тему проучавања, идеолошки или интересно иденти-
фиковали с њеним импликацијама. 

Познато је да историјска здања романтичарског 
стилског проседеа, препознатљива по мноштву не-
конвенционално распоређених визуелних детаља, код 
лаичких конзумената традиционално изазивају одоб-
равање, за разлику од непопуларних, исувише апс-
трактних композиција модернистичког функционализ-
ма и окамењених фасада ауторитарног академизма. 
У својеврсној „патини“, „мистичности“, наглашеном 
емотивном потенцијалу, широком значењском спектру, 
композиционој неусиљености и ликовној маштовитос-
ти романтичарске архитектуре масовно се проналазе 
ослонци у трагању за дубоким емотивним и историјс-
ким подстицајима. 

Емоционална дистанцираност није неопходна само 
у откривању емотивних потенцијала архитектонског 
романтизма, баштине различитих историцизама, лирс-
ког огранка ар нувоа и неспутаног ауторског експреси-
онизма, већ и при актуализацији историјски „осетљи-
вих“ тема, као што су ратне и мирнодопске девастације 
архитектонских споменика, судбине занемарених или 
трагично настрадалих пројектаната, при евоцирању 
личних контаката са градитељима чије се дело вред-
нује, истраживању емотивне позадине интимистички 
осмишљених подухвата, у тумачењу мемоарских и ма-
нифесталних иступа агилних архитеката, препознатљи-
вих по повишеном емотивном и наглашено субјектив-
ном тону. Ангажовани футуристички манифест (1914) 

Антонија Сант Елије, као и Ле Корбизјеова запажања 
оптерећена страстима, изнета у мемоарском делу „Пу-
товање на исток“ (1911, објављено 1966) и књизи „Ка 
правој архитектури“ (1923), антологијски су примери 
темпераментног наступања авангардно настројених 
стваралаца. 

Недовољно емотивно дистанцирање, односно ис-
торицистички слепо идентификовање са „заборавље-
ним“ делом и његовом најчешће „неправедном“ по-
весном судбином, многе је тумаче одвело на колосек 
јаловог ламентирања и реваншистичког тражења ис-
торијских „криваца“. Оне још радикалније, нагнало је 
на параисториографско ревидирање чврсто утврђених 
чињеница, сензационалистичко „освешћивање“ јавнос-
ти и вредносно нивелисање појава од неједнаког исто-
ријског значаја. 

Идеолошко-политичко дистанцирање
Неумерено актуализовање дела, претерано удаља-

вање од временског контекста у коме је настало, такође 
није методолошки делотворно, а ни отпорно на изванна-
учно инструментализовање. У прекомерном ослањању 
на идеје сопственог времена, може се догодити да се ис-
ториографско излагање тематски разводни и несмотре-
но укључи у актуелна друштвена превирања. Недовољ-
на дистанцираност од дневнополитичких прокламација 
званичних естаблишмената, идеологије утицајних пар-
тија, ултимативне реторике великих сила, уређивачких 
стратегија медијских „империја“, економских интереса 
профитерских лобија и критичког вокабулара невлади-
них организација, чешће се испољава у отворенијим, 
методолошки неконзистентним критичким платфор-
мама, него у конзервативнијим монодисциплинарним, 
отпорнијим на спољне упливе. 

Иако начин иступања друштвено ангажованих ту-
мача данас није једнако догматичан као што је био у 
време „дежурне“ историографије тоталитарних режи-
ма, и благим политизовањем дискурса они саучест-
вују у прагматичној инструментализацији историјских 
чињеница, вођеној од снага које се боре за власт, гео-
стратешко преобликовање ширег простора, економски 
престиж, идеолошку, културну или медијску премоћ. 
Отуд се потреба за доследном идеолошко-политичком 
неутралношћу, која подразумева друштвено неангажо-
вање и одлучну дистанцираност од утицајних цента-
ра моћи, у историографском раду намеће као нужна и 
обавезујућа.

У новије време учестале су препоруке да архи-
тектонска историографија захвати знатно шири круг 
тема од дескрипције грађевина, анализе њихових про-
јеката и скица. Архитектонска прошлост, схваћена као 
репрезентативни амблем минулих социјалних система 
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и њихових културних вредности (Дејна Арнолд), пос-
таје предмет разматрања низа различитих дисциплина. 
Имајући у виду досадашња искуства на том пољу, пого-
тово резултате новијих компаративних студија, може се 
закључити да у савременој историографији преовлађују 
четири метода тумачења утицаја политике на архитек-
туру и улоге архитектуре у политици. 

Први метод је научно усмерен и политички неутра-
лан, посвећен емпиријској реконструкцији друштвених 
предуслова градитељских дела, базираној на критици 
извора који поткрепљују социјално читљиву позадину 
остварених програма. У светлу тако систематизованих 
сазнања, доследно се проверава заступљеност владар-
ских, државних, националних, класних и персоналних 
идеологија у изведеним склоповима, претежно изра-
жена у облику и распореду аплицираних хералдичких 
знамења, конвенционално препознатљивој симболици 
декорације ентеријера и екстеријера, урбанистичком 
акцентовању архитектонских маса у простору. 

У контексту разнородних историјских извора, који 
по карактеру често превазилазе тематске границе ма-
тичне дисциплине, проналазе се чињенице неопходне 
за постављање круцијалних теза. Тај методолошки кор-
пус развијају стручњаци специјализовани за тумачење 
друштвених основа архитектуре и урбанизма, признати 
у академској јавности, којима уметнички домет размат-
раних дела није од пресудне важности. Полазећи од 
утемељеног става да архитектура није само пасивни 
објекат артикулације друштвене стварности, већ и ак-
тиван субјекат који учествује у њеном конструисању, 
систематично валоризују реторичност и друштвену 
функционалност просторног стваралаштва. 

Упркос повременим нагађањима и непоткрепље-
ним запажањима о политичкој заснованости појединих 
неимарских подухвата, таква разматрања обогаћују 
фундус научних теорија. Ослоњена на резултате разли-
читих друштвених и културно-историјских дисципли-
на, подстичу корисна унутрашња преиспитивања и ме-
тодолошка раслојавања матичног дискурса. Међутим, 
проблем настаје када се такве стратегије развијају пре-
више екстремно и инсистирају на идеолошко-политич-
ким садржајима у архитектури и где их нема, као и када 
аргументе изводе из круте детерминистичко-механи-
цистичке логике. Тиме се успоставља посебан корпус 
проблематизовања политичких аспеката архитектуре, 
који због изразитог методолошког радикализма заслу-
жује исцрпнији критички коментар.

Детерминизам тог радикалног истраживачког 
круга почива на једностраном и технички аутоматизо-
ваном начину вредновања значаја градитељских дела, 
прилагођеном мери историјске ефективности политич-
ких пракси које су путем њих настојале да конструишу 

себи пожељну и интересно прихватљиву друштвену ре-
алност. Пренаглашавањем улоге феноменологије моћи 
која понекад постоји у званично обзнањеној, а чешће 
у изванпрограмској, социјално-психолошкој логици из-
грађеног фонда, преостали естетски, технички и симбо-
лички елементи архитектуре подвргавају се аналитич-
кој симплификацији и маргинализацији, непримереним 
раздобљу интегралних метода тумачења. 

Сл. 2. Адам Фридрих Кверфелд, Саборна црква св. 
Архангела Михаила у Београду (1836–1839), дуго 
занемариван споменик у историографији, чијем је 
статусу историјска дистанца ипак ишла у прилог, 
будући да су његове вредности истакнуте у тренутку 
када је утврђено и Кверфелдово ауторство 
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Екстремни корпус савремене социјалне историје 
архитектуре, лимитираног интереса за естетско, до-
следно развија култ вануметничких критеријума, у који-
ма централну позицију заузимају моћ, утицајност, сна-
га, престиж, сналажљивост, прагматичност, упорност, 
борбеност, жилавост и егзистенцијална отпорност на 
изазове дифузног друштвеног миљеа. У објашњавању 
појава из архитектонске прошлости, уместо уобичаје-
них норми вредновања градитељских дела, потенцира 
мерила тумачења појава из класно-социјалне и дневно-
политичке збиље, примеренија критичким дискурсима 
социологије, политикологије, психологије, антрополо-
гије и политичке историографије. 

Из потребе за методолошком доследношћу, за-
немарују се знатни семиотички слојеви размотрених 
дела који нису идеолошки оформљени и који с конс-
труисањем нових друштвених стварности и „вољом за 
моћ“ немају никаквих додирних тачака. Спутавајућа 
једностраност омета и уважавање неполитизованих об-
лика масовне перцепције архитектуре, чији реактивни 
дијапазон увелико надилази раван „примарно емито-
ваних“ идеолошких порука. Ипак, убедљиво је најпро-
блематичнији поменути механицистичко-нивелациони 
принцип којим се дела, која неспорно симболишу од-
ређене идеологије и политичке праксе, једнако критич-
ки третирају као и корпуси из којих су произашла, чиме 
се отворено дезавуишу њихова уметничка аутономност 
и ауторска постулираност. 

Преуско сагледана, архитектура се више или 
мање поистовећује с политиком, своди на средство 
обликовања друштвене стварности, трансфера моћи и 

идеолошког деловања. Уз крупне, и маргиналне друшт-
вене противречности, испољене у одређеном историјс-
ком раздобљу, почињу да се очитавају у њиховој архи-
тектури или се у тумачењу симптоматично истичу као 
важне пратеће појаве. Не пропушта се прилика да се 
у наративима посвећеним највелелепнијим здањима 
истакне чињеница да су грађена у време велике глади, 
политичких и међунационалних спорења, чиме им се 
имплицитно придодају неприкладне и незаслужено 
контроверзне друштвене конотације, а скреће пажња 
са њиховог импресивног деловања у простору, морфо-
лошко-структуралне моделистике, евидентног утицаја 
на развој оновремених градитељских идеја и програма. 
Олако се потцењује ауторска компонента у новијој ар-
хитектури јавних зграда, а фаворизује улога наручилаца 
и властодржаца, чак и када за то нема довољно извор-
них потврда. Угледни архитекти који су их пројектова-
ли доследно се детронизују и пејоративно своде на сер-
вис политичких естаблишмената и идеолошких елита, 
слуге владара и црквених великодостојника, „полуге“ 
бирократских машинерија и шпекулантских лобија. Не 
само што се њихова стваралачка улога епохално мини-
мизира већ се они стручно и морално деградирају. 

Из еманципаторских побуда опредељена за критич-
ко разоткривање најразличитијих контроверзи друшт-
вено-економске, политичке и персоналне проблематике 
грађења, инсистирањем на хијерархији „моћи“, владар-
ској и колективној мегаломанији, разним махинацијама, 
измишљеним традицијама и „нарученим“ меморијама, 
екстремна егзегетика упадљиво акцентује политичке, 
идеолошке и материјалне предности које су друштвене 

Сл. 3. Јан Неволе (1812-
1903), Капетан-Мишино 
здање у Београду (1863). 
Захваљујући довољној 
дистанци постепено 
је успостављена 
прецизна стилска 
карактеризација ове 
необичне, морфолошки 
слојевите грађевине, 
која је након многих 
нагађања са сигурношћу 
повезана са примерима 
бечког Рундбогенстила
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елите стицале путем архитектуре. Иако ефикасно акту-
ализује случајеве сукобљених интереса и крупне зло-
употребе положаја у архитектури минулих раздобља, 
оштром критиком кључних актера из ланца настајања 
већине градитељских дела, перманентно склапа опору, 
спорну и непримерено негативну слику о свему што се 
догађало и што се остварује у архитектури. Читавом 
низу инкриминисаних чинилаца повезаних са генезом 
градитељских дела упућују се крупне замерке са поли-
тичког, моралног или психосоцијалног становишта, а 
истовремено превиђа њихов допринос развоју културе, 
градитељском, уметничком и духовном обогаћивању 
постојећих ресурса. 

Уместо ужестручних аргумената, устаљених у 
архитектонској и историјско-уметничкој литератури, 
чијим би се уважавањем потврдиле и позитивне ци-
вилизацијске тековине предузимљивих градитељских 
и друштвених елита, потенцирају се критичка мерила 
цивилног, отвореног глобализујућег друштва, које са 
некадашњим устројствима чија се архитектура размат-
ра нема уочљивих сличности. Иако непримерена, таква 
поређења стварају погодан оквир за широко пројектив-
не закључке о „правом“ историјском карактеру комента-
рисаних раздобља, прилагодљиве интересима савреме-
них реформаторских стратегија. У наивним покушаји-
ма да допринесу развоју друштвене теорије и критике, 
кроз радове о историјској архитектури у којима то није 
прикладно, развијају се несвакидашњи фиктивни нара-
тиви, износе запажања без преседана у научној прак-
си, суштински усмерена ка преобликовању односа у 
савремености. Отуд је и конструкција излагања таквих 
студија, примарно отворених за ванстручна, а најмање 
за ужестручна искуства, строго херметична, лишена ка-
пацитета за допуну и надградњу, док самодопадљив и 
самодовољан стил изношења кључних ставова додатно 
сведочи о затворености дискурса – грађеног на искљу-
чивостима и ради истицања друштвено-историјских 
искључивости. 

Распрострањени штетни нарцизам постисторијске 
херменеутике омогућава ауторима таквих прилога да се 
самопостулирају као врховни арбитри не само за архи-
тектонска већ и за најкрупнија историјска и актуелна 
друштвена питања. Суштински некомпетентни за пре-
амбициозно повезивање дисциплина о којима немају 
једнака знања, а ни академски потврђена звања, произ-
вољним закључцима обезвређују позитивне доприносе 
компаративних напора. 

Ни са формално-садржинског становишта није 
јасно којој истраживачкој опцији међу хуманистичким 
наукама радикална тумачења у свом завршном облику 
припадају (иако су првобитно потекла из круга истори-
чара архитектуре), односно за који ток научних идеја 

и са којом интегративном традицијом, методологијом, 
системом мишљења или школом могу да се повежу, 
упореде или стваралачки надограде. Ако афинитет-
ски нагињу корпусу друштвене историје, са којим их 
везују многе видљиве споне, зашто се тематски и про-
блемски концентришу на архитектонско наслеђе када 
им на располагању стоје небројене слабо проучене 
теме из историје политичких, војних, економских и 
културних односа? Зашто устаљени критериолошки 

Сл. 4. Хотел „Москва“ у Београду (1906), ремек- 
-дело интернационалног смера ар нувоа у српској 
престоници. Ни век дистанце није омогућио 
прецизну ауторску атрибуцију хотела, јер 
домаћи историографи нису предузели неопходна 
компаративна истраживања релевантне грађе у 
Санкт Петербургу, у који су, својевремено, пројекти 
упућени на дораду. За сада се претпоставља да 
је посреди заједничко остварење продуктивног 
домаћег архитекте Јована Илкића и агилног руског 
пројектанта Павела Карловича Бергштресера. 
Тек недавно је у Загребу објављена првонаграђена 
конкурсна скица Виктора Ковачића
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апарат историографије архитектуре, профилисан пре-
галаштвом генерација специјализованих тумача, вул-
гаризују потенцирањем изванархитектонске „суштине“ 
разматраних појава, ослањајући се на мерила и комен-
таре политичке историографије, реално неделотворне 
при анализи специфичног континуума градитељских 
идеја? Да ли се у „социологизовању“ и „политизовању“ 
аргументације при тумачењу историјских архитектон-
ских појава и инструментализацијом архитектонских 
чињеница у поткрепљивању теза друштвено-историјс-
ког значења тражи каријеристички супститут којим се 
компензује недовољна компетентност унутар полазног 
матичног круга? Зашто се аргументацијом једне дис-
циплине попуњавају празнине уочене у другој и обрну-
то? Где води такав еклектички волунтаризам који поти-
ре аутентични идентитет и доприносе обе дисциплине 
понаособ? 

Ако ти радови нису друштвене историје, већ кри-
тички наративи историје културе, уметности и архитек-
туре, зашто феноменологију грађења механицистички 
своде на сервис друштвених идеологија, а гро изнете 
аргументације, референтних извора и навода преузи-
мају из изванархитектонске историјске литературе и 

актуелне друштвене теорије? Ако теже повезивању са 
социолошким и политиколошким студијама, са којима 
деле схватање архитектуре као облика социјалне репро-
дукције, зашто игноришу добро познату чињеницу да се 
слојевити индивидуалитет уметничког дела суштински 
опире парцијалном вредновању аналитичких апаратура 
тих проблемски удаљених дисциплина? Ако је посре-
ди стварање нове, мултидисциплинарне методологије 
тумачења градитељског наслеђа, зашто се прецизно не 
утврде границе прихватљивог прожимања елемената 
различитих пракси, а њена кохезивна критериологија 
не уједначи принципијелније и оригиналније? Зашто 
се при „тотализујућем“, за уплив свих расположивих 
дискурса отвореном стремљењу, најмање уважава и 
примарно оспорава еманципаторски напор генерација 
утемељивача из полазног корпуса? 

Одговори на ова сложена питања леже у крупним 
идентитетско-методолошким противречностима еклек-
тички постављене радикалне платформе, чији носиоци, 
код нас и у свету, за сада нису у стању да их успеш-
но разреше. Њихова дифузна тотализујућа настојања, 
инхибирана сталним доказивањем „потребе за новим“ 
и друштвено-еснафском верификацијом, суштински 
пате од недостатка чврстих мерила, односно прецизно 
утврђених концепцијских, техничких и критериолош-
ких граница. Још увек није јасно дефинисано с којим 
принципом почиње, a с којим се развија и којим завр-
шава след примене методолошких начела различитих 
дисциплина, односно на којим начелима се уређује 
њихов функционални „проток“, усмеравају аналитичка 
прожимања и критичка надопуњавања. 

Крупан проблем у тој егзегетици представља и 
превладавање апликативног методолошког формализ-
ма, који се у суштини не може лако избећи, јер се из-
ворна, унутарстручна полазна методологија свесно ми-
нимизира, из лојалности према еклектичком метаисто-
ријском дискурсу, у коме влада изразита необавезност 
комбиновања и закључивања. Уосталом, најлакше је 
поступати еклектички или паралелно у више вокација, 
јер се у недостатку аргумената у једној дисциплини, 
они ефикасно „проналазе“ у искуственој бази друге, и 
обрнуто. 

Постоји оправдана бојазан да ће, иако у поједи-
ним сегментима плодотворни, прилози еклектизованог 
радикалног корпуса на научној сцени остати изолова-
ни, сведени на отуђене ауторске платформе, лишене 
референтних спона с претходним и садашњим, дубље 
укорењеним стратегијама, као и са будућим истражи-
вачким напорима, јер су начини изношења њихових 
кључних ставова резолутно коначни (свесно исцрпљују 
проблематику до краја). 

Сл. 5. Дом народне скупштине у Београду (1903–1936). 
Иако је с краће историјске дистанце изгледало да је 
ова репрезентативна палата превасходно ауторско 
дело дворског архитекте Јована Илкића (1857–1917) 
и његовог сина Павла, с веће удаљености је доказано 
да су просторни распоред и општа композиција 
подужног волумена изведени из првобитне концепције 
(1892) Кoнстантина А. Јовановића. Исто тако, 
анализом историјске моделистике недавно је утврђено 
бечко порекло укупне архитектонске концепције
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Уз све наведено, критички вокабулар политичке 
историографије и прагматизмом испуњене дневнополи-
тичке праксе неконтролисано се преноси у екстремни 
дискурс друштвене историје архитектуре, подстичући 
још неповољније оцене о нечем што је, према многим 
релевантним научним параметрима, изгледало сасвим 
другачије. Стога се може закључити да изразита вул-
гаризација терминологије и инсистирање на крутом 
критериолошком механицизму и шароликом методо-
лошком еклектицизму, проистекло из идентитетског 
комплекса крхко утемељене стратегије, осетно слабе 
еманципаторски потенцијал донедавно обећавајућих 
„читања архитектуре из политике“ и „читања полити-
ке из архитектуре“. Суочен са уочљивим падом пове-
рења због контроверзних, недовољно прихваћених за-
пажања, екстремни корпус ће морати да тражи излаз из 
методолошког ћорсокака, можда најпре кроз „повратак 
коренима“ и обнову веза с матичним дискурсом.

Трећа методологија тумачења политичких уплива у 
архитектури окупља бројчано најдоминантнију струју у 
савременим националним историографијама, чији пос-
леници, из различитих разлога, зазиру од проблематиза-
ције политичких аспеката оствареног фонда, имајући у 
виду осетљиве научне и друштвене последице које такве 
интерпретације могу да произведу, као и одсуство довољ-
ног броја поузданих извора који би их поткрепили. Они 
радије заобилазе изванархитектонску, идеолошко-поли-
тичку и економску позадину предметне проблематике, 
акцентујући формално-структуралне одлике историјс-
ких дела, питања њихове атрибуције, датовања, типо-
логије, топологије и заштите. Уместо механицистичког 
трагања за феноменологијом моћи и свих њених импли-
кација (препуштају их за то компетентнијим историча-
рима друштва), првенствено их занимају оригиналност 
и квалитет остварене архитектуре. 

Од дневне политике доследно дистанциран, али 
непримерено незаинтересован за помније изучавање 
социјалне заснованости и реторичности градитељских 
дела, тај методолошки корпус неминовно постаје све 
конзервативнији. Опрез који његови тумачи испољавају, 
неспремни да проблематизују теме постулиране изван 
матичног поља може се донекле разумети, јер је већина 
њих била методолошки формирана пре појаве полити-
зовано-социологизованих историографских платфор-
ми, које су се након првих изворних иступа, епигонски 
прошириле по читавом свету.

Четврти корпус тумачења политичких конотација 
архитектуре, најчешће развијан у сфери параисторио-
графске публицистике и журналистичке фељтонистике, 
историјске чињенице третира селективно, стварајући 
контекст запажања прилагођен потребама политичког 

тренутка. За разлику од претходно поменутих, по-
литички је знатно ангажованији и медијски експони-
ранији. Подржан од неформалних интересних група, 
наjчешће блиских владајућим или опозиционим кру-
говима, тежи преусмеравању токова друштвене збиље, 
манипулише расположењем јавног мњења, подстиче 
спољнополитичке и унутрашњополитичке тензије, 
шири заблуде, митове и ксенофобију, распирује неуте-
мељене аспирације, шовинистичке страсти и ревизи-
онистичке комплексе. Догматична реторика његовог 
наступања, употпуњена „експлозивним“ таблоидним 
сензационализмом, умногоме евоцира агитпроповски 
манир некадашње „дежурне“ историографије биро-
кратског утемељења. 

Сл. 6. Црква св. Ђорђа на Опленцу у Тополи (1909–
1912), парохијални храм и маузолеј династије 
Карађорђевић, арх. Коста Ј. Јовановић (1884–1934). 
Дуго занемаривана као стерилна историцистичка 
реплика споменика византијског културног круга, од 
1989. године, са довољне дистанце, историографски 
рехабилитована и адекватно валоризована 
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Подстакнути методолошким скретањем појединих 
непристрасних тумача, као и деловањем представника 
параисториографског круга, у нашој и суседним култур-
ним срединама све су учесталији покушаји прагматич-
ног тумачења архитектонске историје у политички по-
жељном правцу, најчешће под плаштом „новог читања“ 
великих историјских заокрета, било да подупиру ксе-
нофобични национализам, клерикални конзервативи-
зам, стварање вештачких држава на територији других 
земаља, формирање лажних националних идентитета, 
геополитичке интеграције или норме цивилног друшт-
ва. Паралелизам симултаног наступања историограф-
ских и политичких реформиста, у почетку симптома-
тичан, данас је редован и индикативан. Контроверзне 
повесне теме, везане за одређене територије и њихово 
архитектонско наслеђе, по правилу се историографски 
релативизују у тренутку када се врши крупно геостра-
тешко преуређење истог простора, насилно мењају гра-
нице и намећу услови „добросуседских“ односа. Нова 
читања преломних историјских догађаја се на посре-
дан, а често и огољен начин, укључују у пропаганду 
оправдавања „неминовних“ промена.

Подлежући утицају савремених изваннаучних 
друштвених идеологија, неподударних и неприкладних 
удаљеном периоду који разматрају, отворене историог-
рафске стратегије се по потреби користе и у пропагирању 

друштвених „предности“ неокапиталистичке глобализа-
ције, легализовању политички некоректне селективне 
културе сећања, критиковању историјске и савремене 
улоге цркве, осуди архитектонског „империјализма“ 
само једне регионалне културе, аболирању деструкције 
туђег градитељског наслеђа од стране медијски исконс-
труисаних „жртава“ у последњим ратовима на Балкану. 
У том манипулативном стремљењу, не преза се ни од по-
литички уносног „разобличавања“ инструментализације 
великих националних митова, као што је косовски. 

Историјско дистанцирање
Међу четири главна, издвојена облика дистанци-

рања које би тумачи требало да практикују, најефикас-
није је временско удаљавање, устаљено под називом 
историјска дистанца. Оно је централни, фундаментал-
ни чинилац који раздваја научни од дневнокритичког 
дискурса, јер служи као ослонац за сва друга неопходна 
дистанцирања. Њиме се омогућује да се дело сагледа 
у историјском континуитету, поготово у односу на она 
која му непосредно претходе или следе. Досадашња ис-
куства потврђују да се поштовањем начела довољне ис-
торијске дистанце, односно разматрањем дела са веће 
временске и критериолошке удаљености, оно објектив-
није тумачи, него када се без довољне провере времена 
резолутно уздиже, критикује или запоставља. 

Како је напоменуто, пракса историјског удаљавања 
од појаве која се истражује, оправдана са сазнајно-кри-
тичког становишта, почива на методолошком и технич-
ком, а не суштинском, вредносном и моралном дистан-
цирању. То, у бити еманципаторско и емпиријски све 
поузданије начело, уведено је из практичних разлога 
како би се одређена појава слојевито растумачила након 
темељитог истраживања њених друштвених, техничких 
и естетичких аспеката.

Њиме се истиче објективност вредновања на-
супрот распрострањеном субјективном односу према 
стваралаштву савременика и смањује утицај уметнич-
ки сагласних или супротстављених идеологија које 
својим дејством могу да утичу на суђење о делу. Ис-
торијска дистанца онемогућава и подлегање утицају 
ауторитативних имена у архитектури, конзервирању 
утицајних оцена дневне критике и промотивне, чес-
то апологетски опредељене историографије. Отуд се 
начело довољне временске дистанце намеће као не-
заобилазно при свим историографским подухватима, 
систематизовању и критици извора, успостављању ка-
рактеризација, квалификација, класификација и пери-
одизација, изради досијеа објеката у служби заштите, 
припреми националних регистара научних установа, 
високошколској едукацији.

Сл. 7. Генералштаб у Београду (1928) Вилхелма 
фон Баумгартена, свестраног руског пројектанта, 
запосленог у државном апарату Краљевине СХС/
Југославије. Успостављањем довољне историјске 
дистанце, након расформирања СССР-а и увођењем 
вишестраначког система у Србији, стекли су се 
услови за несметано истраживање и објективно 
валоризовање дела руских архитеката емиграната, 
активних у Београду између два светска рата, 
укључујући и Баумгартеново 
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Дистанца је неопходна да би се утисци, мишљења 
и судови о делу слегли и искристалисали, због чега је 
и могуће проценити његов значај у одређеној епохи. 
Уосталом, аутори дела, његови наручиоци, стручни 
конкуренти и први тумачи више немају исте тежње, а 
ни некадашњи друштвени утицај. Уколико су још увек 
активни, они углавном не могу да угрозе објективност 
најновије историографске интерпретације. Третирају се 
превасходно као историјске личности, чију је улогу мо-
гуће непристрасно сагледати уважавајући грађу и ме-
рила из њиховог доба, као и норме савременог истори-
ографског дискурса. Исто тако, с протицањем времена, 
то јест успостављањем адекватне дистанце, и извори се 
мултипликују, диференцирају и институционално сор-
тирају, представљајући основу за потпуније тумачење 
одабране историографске теме.

Алојз Ригл је 1904. одредио период од 60 година 
као пожељан да би се према неком делу имала довољна 
историјска дистанца, што је постало обавезујућа норма 
аустријског законодавства у сектору заштите културних 
споменика. С временом је Риглова дистанца у стручној 
пракси преполовљена, због све веће масовности, краћег 
трајања и паралелног испољавања релевантних архи-
тектонских појава. Енглеско херитолошко друштво је 
званично утврдило дистанцу од 30 година за просуђи-
вање значаја и почетак заштите историјских објеката. 
Док у већини природних и техничких наука дистанце 
од појава готово и нема, у друштвеним и културно-ис-
торијским наукама она осцилира у распону од 25 до 30 

година. Сматра се да је управо толико растојање довољ-
но да се дело сагледа у целовитом историјском контекс-
ту, односно да се прецизно утврди његова улога у укуп-
ним уметничким стремљењима. 

Поштовање начела дистанце не значи да стваралац 
чији се опус разматра a priori мора бити изван радне и 
животне сцене, већ да постоји довољан временски раз-
мак од тренутка када је одређено дело сачинио. Ипак, 
што је историјска дистанца већа, историографска ин-
терпретација би требало да буде утемељенија, јер је 
ефективност културно-уметничких тежњи које размот-
рено дело оличава, као и појава које му опонирају или 
кореспондирају, историјски исцрпљена и мерљива. 

За разлику од повремених ексцеса карактеристич-
них за корпус друштвене историје, када њене анале 
преко дежурних тумача уобличавају ратни или мирно-
допски „победници“, у архитектонској историографији 
се такве пристрасности ређе испољавају, и то у знатно 
блажој и умеренијој форми. Било је периода када су на 
крилима победе свемоћног модернизма, академски ус-
толиченог као „јединог, правог и вечног“, преовлађи-
вала настојања да се целокупна историја архитектуре 
посматра кроз призму његових искључивих мерила, 
што је довело до занемаривања другачијих историјских 
и савремених стилова. Исто тако, забележени су и по-
кушаји догматског тумачења архитектонске прошлос-
ти, прилагођени идеолошким потребама тоталитарних 
друштвених система, који нису наишли на трајнији 
одјек у стручним круговима. 

Сл. 8. Пошта Београд 2 
(1928–1929), арх. Момира 
Коруновића (1883–1969), 
урушена у бомбардовању 
1944, а реконструисана 
у соцреалистичком 
псеудомодерном маниру 
1947. Као стилски 
слојевито остварење, 
богате хералдике, у којем 
се стапају елементи 
националног историзма, 
ар нувоа, ар декоа и 
чешког рондо кубизма, 
сагледана је тек крајем 
двадесетог века, након 
дистанце од смрти 
њеног заборављеног 
пројектанта
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Доследним поштовањем начела историјске дис-
танце разноврсне идеолошке и естетичке искључивос-
ти се ефикасно онемогућавају у зачетку. Научно посту-
лирану архитектонску историографију више не могу да 
злоупотребе војни, политички или стручни „победни-
ци“, нити је могу ревидирати историјски „губитници“ 
и „запостављени“ маргинални протагонисти. Њоме, на 
срећу, претежно руководе непристрасни тумачи, који 
вишеструко дистанцирани, али и темељно фокусирани, 
објективно сагледавају историјску улогу свих чинилаца 
повезаних с појавом која се разматра. 

Начело историјске дистанце превасходно уважа-
вају историографи научне вокације, док га стручњаци 
публицистичке провенијенције углавном заобилазе или 
упражњавају недоследно. Ангажовани дневнокритички 
коментари, писани без веће дистанце, колико год били 
проницљиви, ретко задржавају трајнију историјску 
ефективност, постајући након одређеног времена неза-
обилазан извор за посленике научне историографије.

На плану употребљене терминологије, поштоваоци 
довољне историјске дистанце би посебну пажњу треба-
ло да посвете прецизном разумевању стручних појмова 
преовлађујућих у време настанка изабране теме, али и 
да у својој експликацији ефикасно примене све термине 
који су се искристалисали у деценијама које су уследи-
ле. Тиме се избегава укалупљивање у ограничен корпус 
минулом времену одговарајућих термина, а наука обо-
гаћује актуелнијим и подстицајнијим. 

Низ примера показује колико је начело временске 
дистанце у историографском просуђивању допринело 
рехабилитацији дуго занемарених или из свог времена 
изопштених феномена, као што су маниризам, футури-
зам, експресионизам, ар нуво, ар деко, дело Антонија 
Гаудија и других привремено маргинализованих ства-
ралаца. Управо се у високом еманципаторском и морал-
ном потенцијалу принципа историјске дистанце огле-
да његова покретачка снага, у функцији да по потреби 
превреднује, додатно продуби, преиначи искривљена 
или једнострана тумачења релевантних појава. Дистан-
ца помаже да се уоче и расветле бројне противречности 
садржане у деловању истакнутих историјских ствара-
лаца, које из различитих разлога нису биле правовре-
мено актуализоване. 

Све до успостављања адекватне историјске дис-
танце, о раду водећих српских архитеката модернис-
та, Николе Добровића, Милана Злоковића, Бранислава 
Којића и Алексеја Бркића, нису забележени критички 
историографски коментари. Исто тако, захваљујући до-
вољној дистанци, неопходној за употпуњавање архив-
ских збирки, као и постепеном превазилажењу инхиби-
торних мерила модернистичке егзегетике, у последњој 
четвртини прошлог и почетком овог столећа истражи-
вачи су успели непристрасно да осветле рад продуктив-
них домаћих градитеља новијег доба, укључујући и ге-
нерације заслужних жена пројектаната. Ревидиране су 
пејоративне оцене Ђ. Бошковића о београдској цркви 

Сл. 9. Николај 
Краснов (1864–1939), 
обални стуб 4 
земунског Моста 
краља Александра 
I Карађорђевића 
(1933–1934), након 
више деценија 
историографски 
подробније 
коментарисан 1994, а 
потом и валоризован 
као значајан 
пример националног 
и државног 
југословенског стила 



246ПОГЛЕДИ И МИШЉЕЊА

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ

св. Марка као „карикатури Грачанице“, престроге тезе 
појединих тумача о стерилности српско-византијс-
ког стила, ретроградности улоге руских емиграната у 
српском међуратном градитељству и „ултимативној“ 
конзервативности свеприсутног академизма. Осим тога, 
доказано је да је креативног фолклоризма, оригиналног 
југословенског идентитета, лепршавог ар декоа и дог-
матског соцреализма у нашој архитектури ипак било, а 
разрешене су и противречности у поимању уметничке 
мисије истакнутог дизајнера Драгутина Инкиострија 
Медењака (1866–1942). Иако се залагао за стварање 
новог националног стила, одбацујући интернационал-
не постулате сецесије, утврђено је да се његов укупан 
архитектонски рад (претежно везан за ентеријере), сти-
листички ослањао на морфологију актуелног сецесијс-
ког идиома.

У тумачењу архитектонских токова у двадесетом 
веку дуго није вођено рачуна о потреби поштовања ис-
торијске дистанце. Отуд је о многим појавама писано ad 
hoc (што не умањује неспорне квалитете утемељених 

осврта), како би се оне што пре описале и оцениле. На 
карактер првих промотивних монографија, чланака и 
каталошких прилога су, као што је стручњацима доб-
ро познато, у великој мери утицали аутори о којима је 
писано, развијајући с писцима радова однос идејно-ес-
тетског истомишљеништва, а неретко и присног личног 
пријатељства. Колико год биле садржајне и утемељене, 
те прве, као и многе следеће монографије, нису биле са-
свим објективне, јер своју тему нису сагледавале у ши-
рем историјском контексту. Реч је претежно о афирма-
тивним монографијама и каталозима изложби, у којима 
су хроничари, критичари, кустоси, па и амбициозни ис-
ториографи, тежили изношењу инстант теза неједнаке 
историјске ефективности, листом фаворизујући теме 
које приказују. 

Разлози за недовољно разумевање начела исто-
ријске дистанце несумњиво леже и у распрострањеном 
нестрпљењу јавности, жељне подробнијег тумачења 
неке упадљиве појаве, односно потреби широког кру-
га стручњака да се и сами истакну тако што ће је први 
(или међу првима) открити, пошто процене да ће се она 
високо уздићи у стручним и историјским релацијама. 
Отуд и успоне многих великана новије архитектуре 
прате безрезервно позитивни, ангажовани коментари 
предузимљивих биографа, који су у њиховој промоцији 
пронашли и могућност за сопствену. Стога се на појаву 
објективнијих, интересно неутралних и фактографски 
потпунијих монографија морало чекати деценијама.

Тај социопсихолошки феномен може се сагледати и 
из другог, мекшег угла, који мање компромитује. Многи 
тумачи желе да се вежу за „велику“, или „светску“ тему 
у уметности, сматрајући да она заслужује безрезервну 
подршку. Ипак, њеним претераним глорификовањем, 
они пре поспешују некритичку праксу „производње“ 
стваралачких генија и фаворизовања њиховог рада, 
него што научни дискурс обогаћују непристрасним 
закључцима.

Домаћа историографска пракса, међутим, познаје 
и феномен негативне промоције нечијег дела, које се 
„научно“ валоризује да би се суштински детронизова-
ло. У том смислу, Добровићева монографија „Брашо-
ван“, написана средином шездесетих година прошлог 
века (непосредно након Брашованове смрти 1965, а 
незнатно пре Добровићеве 1967), представља пример 
вишеструко недистанцираног приступа Брашовановог 
историјског конкурента, најблаже речено ауторитатив-
ног стручног неистомишљеника, који у својој критици 
није био довољно објективан.

Последњих година се у просуђивању архитектуре 
све чешће укида или непримерено смањује историјска 
дистанца, што науци наноси штету, чинећи њене интер-
претације ефемерним и противречним. Без обзира на 

Сл. 10. Јездимир Денић (1895–1970), Трговачка 
академија у Београду (1925), класично остварење 
српског стила у међуратном Београду. Захваљујући 
специјализованим тумачима, са дистанце адекватно 
валоризовано у историографији 
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чињеницу да је реч о раздобљу такозваног убрзања исто-
рије, обележеног надопуњавањем, а понекад и програм-
ском конфронтацијом симултаних праваца, оправдања 
за непоштовање историјске дистанце нема. Дневнокри-
тички манир инстантног закључивања, са свим врлина-
ма (изворност, медијска продорност и неукалупљеност 
исказа) и манама (наглашена субјективност, недовољна 
подробност, склоност етикетирању, чест сукоб интере-
са), постепено се улива у корпус историографије, под-
стичући псеудонаучни критицизам и релативизам.

У српској архитектонској историографији, иници-
раној у периоду између два светска рата, а методолошки 
разрађиваној у потоњим деценијама, начело историјске 

дистанце се углавном доследно примењивало. Но оно 
није увек водило и успостављању утемељених карак-
теризација, чврстих периодизација и плодних валори-
зација. Један део тумача је због потребе да опише рад 
стваралаца из ближе, рецентне прошлости, свесно иг-
норисао начело временске дистанце и прилагао корисна 
иницијална запажања (што се односи и на прихватљи-
ве елементе Добровићеве аргументације изнете у мо-
нографији о Брашовану). Међутим, и овлашна анализа 
тих радова убедљиво показује да су они методолошки 
слабије конструисани и критички мање убедљиви од 
оних у којима је начело дистанцирања било доследно 
примењивано.

Може се закључити да пуко и механичко пошто-
вање начела историјске дистанце у историографском 
раду само по себи не води његовој већој ефективности. 
Оно је продуктивно уколико стваралачки доприноси 
слојевитости крајње интерпретације, када упућује на 
новооткривене изворе и када из истраживачке визуре 
ефикасно уклања ограничавајуће факторе, пре свега 
штетни историцизам и емотивне острашћености „које 
муте вид“ (Саво Поповић). Само уткано у контекст це-
ловитијих методолошких напора, то поштовање доноси 
резултате и помера границе научног рада.

Интересно дистанцирање
Током сакупљања и критике релевантних извора, 

како је напоменуто, уз емотивну, идеолошко-политич-
ку и историјску, потребно је успоставити и низ других 
дистанци (генерацијских, класно-социјалних, економс-
ких, естетичких). Једна од најважнијих јесте интересна 
дистанцираност, којом се гарантује научно неутрални 
карактер предузете валоризације, онемогућавају при-
ватне злоупотребе и манипулације. Најчешће се доводи 
у везу с веома распрострањеним социолошким феноме-
ном названим сукоб интереса.

Сукоб интереса се све чешће испољава у пројек-
тантско-градитељској пракси, раду стручних жирија и 
комисија, али и у дневној критици, хроници и архитек-
тонској историографији. Сматран за штетно и морално 
неприхватљиво стање односа, синоним за интересно 
условљену „објективност“, тај конфликт може произ-
вести дугорочно неповољне последице у градитељској 
култури једне средине, јер приватне циљеве претпос-
тавља јавним. Уколико се његово дејство не спречава 
ефикасно, рашће неповерење према службеним резул-
татима престижних архитектонских конкурса, грађе-
винских тендера, према додељеним стручним при-
знањима, изборима у висока звања, дневнокритичким 
и историографским коментарима. 

Као што је важно критиковати сукоб интереса 
заступљен у ближој или даљој архитектонској про-
шлости, нужно је избећи његов утицај на непристрасно 

Сл. 11. Драгиша Брашован (1887–1965), Павиљон 
Краљевине Југославије на Светској изложби у 
Барселони (1929). Дуго истицан као прекретнички 
објекат у Брашовановом усмерењу ка модернизму, 
са дистанце однедавно валоризован и као пример 
југословенски инструментализованог модернизма 
у тадашњој архитектури. Но, упркос довољној 
удаљености, још увек није расветљена осетљива 
историјска контроверза, наглашена у сећањима самог 
Брашована, како му је главна награда на изложби 
„преко ноћи“ одузета, притиском који је на жири 
вршио утицајни Мис ван дер Рое
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историографско просуђивање минулих догађаја. Не-
критичко фаворизовање једних, уз неоправдано заоби-
лажење других, легитимних историјских појава поне-
кад може бити узроковано изванстручним мотивима, па 
и онима који се везују за сукоб интереса.

Изношење моралних осуда никада није привлачи-
ло већину архитектонских историографа, првенствено 
заинтересовану за позитивне ефекте валоризованих ка-
ријера. Избегавајући незахвалне, па и рискантне етич-
ке дисквалификације, они из проучених биографија 
радије занемарују „спорне“ и компромитујуће детаље. 
Уосталом, и с правног аспекта, непримерено је неког 
морално дискредитовати без адекватно сакупљених и 
растумачених доказа, док изразита застарелост већине 
уочених случајева сукобљених интереса додатно обе-
смишљава њихову савремену актуализацију. Исто тако, 
оштре осуде протагониста сукоба интереса, ма колико 
биле потврђене историјским изворима, увек могу про-
извести оштру реакцију оспорених личности или њи-
хових законских наследника, па и довести до судског 
епилога изнете контроверзе. Отуд су помени тог фено-
мена на страницама дневних листова и хроничарских 
колумни чешћи него у написима научне историогра-
фије, јер дужа историјска дистанца ефикасно прекрива 
трагове његових испољавања, услед чега их је знатно 
теже разоткрити. Помаке у тој осетљивој области за 
сада једино остварују представници радикалног крила 
друштвене историографије архитектуре.

Иако се феномен сукоба интереса у свим области-
ма друштвеног живота испољава на приближно исти 

начин, он се тешко уочава и споро превазилази у ар-
хитектонској струци и њеној историографији. Непри-
ступачност сазнања која сведоче о потенцијалним ин-
тересним спонама испреплетаним између учесника и 
просудитеља различитих градитељских подухвата, уз 
распрострањену праксу незамерања утицајним аутори-
тетима, дестимулише покушаје критичког сагледавања 
шире позадине једног догађаја, у којој може, али и не 
мора бити, заступљен сукоб интереса. 

Позитивно је што постепено сазрева свест о не-
опходности спречавања сукоба интереса путем провере 
стручне и моралне кредибилности свих ангажованих 
чинилаца у оцењивачком процесу, подстакнуте демокра-
тизацијом друштва и већом доступношћу информација 
од јавног значаја. Суочено са отпорима конзервативних 
снага и прагматичних интересних група, сузбијање тог 
сукоба има перспективу уколико се доследно и правов-
ремено предузима. И у нашој средини му се све више 
придаје значај и постепено смањује утицај, пре свега 
захваљујући критици медија, иступима малобројних 
стручних колумниста и увођењу законских санкција.

Под сукобом интереса у архитектонској пракси, 
њеној критици и историографији подразумева се мо-
рално инсуфицијентан положај, у којем се одређени 
субјект стручног просуђивања нашао, будући директно 
или посредно укључен у збивања која су тема његовог 
одлучивања, вредновања или тумачења. Таквом пози-
цијом темељно се нарушава начело интересне неутрал-
ности које би субјект требало да заступа у оквиру ши-
рег ланца процењивача. 

Сл. 12. Роже-Анри 
Експер (1882–1955), 
Амбасада Републике 
Француске у 
Београду (1930), од 
2001. издвојена као 
репрезентативно 
остварење ар декоа 
у престоничком 
миљеу. До тада 
сматрана примером 
класицистичког 
монументализма 
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Сукоб интереса се практички испољава у два вида 
– блажем (притајеном, пасивном, неискоришћеном), 
који подразумева да неки чинилац одлучивања може 
унапред имати приватни интерес да угрози општес-
тручни карактер оцењивачког процеса или непристрас-
ног историографског просуђивања, али се уздржава и 
ту позицију не злоупотребљава. У другом, активном 
облику, он директно (вербално или текстуално) нару-
шава кодекс објективног оцењивања како би наметнуо 
своја мерила и исход вредновања усмерио у пожељ-
ном правцу. Тада упорно инсистира на неутемељеним 

ставовима, фаворизује одређене принципе, грубо на-
меће своје мишљење, уноси тензије, конфузију, па и 
опструкцију у рад оцењивачког тела или истраживачког 
круга. У историографском дискурсу таква интенција се 
теже разазнаје, јер је вештије увијена у систем подроб-
но изнетих „аргумената“. 

Интерес пристрасног просудитеља може бити прак-
тичне природе, заснован на материјално-финансијској 
добити, коју ће стећи фаворизовањем лица или већих 
пројектантских предузећа с којима сарађује, осигура-
ном и перспективом уносних пословних противуслуга. 
Може бити мотивисан и нематеријалним интересима, 
емотивном подршком према пријатељима, ближим или 
даљим рођацима који учествују на конкурсу (или се 
историографски оцењују), као и потребом да се њему 
сродна програмска струја из матице стручног живота 
безусловно подржи.

Најчешћи облик сукоба интереса јесте близак род-
бински однос, који се у садашњој фази превладавања 
тог стања најлакше распознаје и ефикасно санкциони-
ше. Други видови мање су упадљиви, засновани на теш-
ко докучивим односима између просудитеља и протаго-
ниста одређеног надметања, између аутора чије се дело 
истражује и његовог биографа, из којих проистичу са-
радничке наклоности, изрази поштовања и лојалности, 
потребе за враћањем материјалних и нематеријалних 
дугова, али и потенцијално супротна, негативна стања 
– конкурентски анимозитети, непринципијелна нипо-
даштавања и реваншизми. 

Како је већ наглашено, сукоб интереса се испоља-
ва и у резолутном фаворизовању решења заснованих 
на идеолошко-естетском истомишљеништву, односно 
ужој интересној повезаности уметничких програма и 
историографских платформи. Тај специфични облик 
сукоба интереса, којим се знатно утиче на даљи развој 
струке, као и њене историјске науке, у нас се по прави-
лу превиђа и некритички толерише. 

Искуства показују да блажи облик сукобљених 
интереса a priori не води пристрасним и неправедним 
одлукама. Утврђено је да многи субјекти оцењивачких 
процеса при одлучивању нису злоупотребили свој поло-
жај и угрозили високе етичке и стручне кодексе. Ипак, 
због мноштва негативних примера, који налажу мање 
толерантан однос према том питању, нужно је предуп-
редити испољавање оба вида сукоба интереса.

Да би се ефикасно спречило испољавање тог рас-
прострањеног конфликта, важно је унапред утврдити 
ниво потенцијалне повезаности субјеката оцењивачког 
тела с протагонистима процеса који се вреднује, као и 
природу њихових дотадашњих релација. Те везе могу 
бити јавне или тајне, чврсте или крхке, егзактно лако 

Сл. 13. Макета палате „Албанија“ на Теразијама 
(1938–1939). О ауторству здања се и након седам 
деценија од његовог подизања и даље износе 
различите атрибуције. Недостатак кључног доказа 
о ауторству Бранка Бона – првобитне скице коју 
је сачинио пре сарадње с Миланом Гракалићем и 
Миладином Прљевићем – не искључује могућност 
коауторског доприноса сарадника пројектаната 
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проверљиве или вешто скривене, тесно сарадничке, па 
и родбински утемељене. Како је напоменуто, могу бити 
и негативно постулиране, испуњене професионалним 
подозрењем и личном нетрпељивошћу. У сваком слу-
чају, субјекат који се налази у позицији сукобљених ин-
тереса може али и не мора (уколико му остали чиниоци 
то не допусте) да се поводи личним интересима и зло-
употреби положај, али је најбоље да се унапред изос-
тави, како се пред јавношћу не би урушавао морални 
кредибилитет задуженог тела. 

Упућенији посматрачи и јавно мњење развије-
нијих културних средина поседују ефикасне механизме 
у разоткривању стања сукобљених интереса, наводећи 
надлежне на одлучну реакцију. Може се рећи да највећу 
одговорност у превентивном сузбијању те појаве имају 
првенствено званични носиоци предузетих подухвата 
(председници жирија, комисија, уредници и рецензен-
ти публикација), који у њиховом припремању морају 
повести рачуна да се избегне сукоб интереса. У супрот-
ном, све позитивне стране методологије ангажованих 
чинилаца биће занемарене, а крајњи резултати оспоре-
ни као нелегитимни. 

Историја новије српске архитектуре и њене исто-
риографије указује на широку распрострањеност суко-
ба интереса, који се у појединим периодима испоља-
вао у најрадикалнијим, па и нескривеним облицима, 
незамисливим за уређене стручне средине, на пример, 
у случајевима када је архитекта истовремено био члан 
жирија и учесник конкурса, када отац гласа у корист 
синовљевог пројекта, када син у архитектонској ен-
циклопедији високо оцењује дело свог оца, када се у 
оквиру званичних, често и нерецензираних, високош-
колских приручника писци обрачунавају са историјс-
ким неистомишљеницима и евидентно глорификују 
властити рад, када истакнути пројектанти учествују у 
уређивању архитектонског лексикона у којем се моно-
графски представља и њихово дело, када се на јавним 
трибинама и у стручним колумнама износе хвалоспеви 
о раду непосредних сарадника а занемарују доприноси 
аутора с којима нису развијани ближи контакти, када 
колеге из исте стручне институције објављују узајамно 
афирмативне коментаре о реализованим подухватима 
(конкурсним пројектима, материјализацијама, књига-
ма), када се престижне награде за архитектонске реали-
зације редовно додељују делима концептуално блиским 
уметничким опредељењима најутицајнијих пројектана-
та из оцењивачког тела, и др. Поред повремених кри-
тичких иступа малобројних експонираних колумниста, 
еснафске организације и судови части на те ексцесе до-
маћих архитеката нису правовремено реаговали.

Масовност до сада уочених примера обавезује 
тумаче наше новије градитељске прошлости да обра-
те више пажње на испољавања сукоба интереса и зло-
употребе које из њега проистичу како би га свестрано 
осветлили и аргументовано критиковали. Исти задатак 
је и пред тумачима актуелних градитељских збивања, 
свакодневно суоченим с негативним ефектима тог рас-
прострањеног друштвеног феномена. 

Закључак
Освртом на пожељне видове дистанцирања у ар-

хитектонској историографији желимо да подстакнемо 
корените корекције у актуелној, методолошки исувише 
разуђеној и инструментализацијама оптерећеној прак-
си. Подржавајући еманципаторске напоре утемељених 
критичких стратегија, подсећамо на значај неговања 
интегративних спона између тумача различитих херме-
неутичких вокација. Да би се очувао интегрални иден-
титет дисциплине, обуставила њена проблематична 
скретања и штетна уливања у еклектички корпус „то-
талне“ постисторијске науке, оваква залагања се на-
мећу као неминовна.

Сл. 14. Никола Добровић, Савезни секретаријат за 
народну одбрану у Београду (1954–1963), до 1999. 
године и појаве исцрпне монографије некритички 
сматран примером патриотског наратива, на штету 
апстрактних ликовних конотација 
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FORMS OF DISTANCING FROM THE OBJECT OF INTERPRETATION IN ARCHITECTURAL 
HISTORIOGRAPHY

In studying various phenomena from the architectural past, dedicated interpreters seek perceptibly to approach them 
as closely as possible in order to acquire comprehensive background knowledge, to understand them better and explain 
them accurately. The extent of that analytical approachment, spurred by affinities and research motivations, affects to a 
large extent the quality of the final interpretation. Patchy compilation and superficial consideration of the original source 
material, unsupported by firsthand observation of the structure in situ, usually result in contributions of modest scholarly 
effectiveness. Conversely, thorough background knowledge of the selected architectural works acquired in a long-term study 
of their status in space and time as a rule leads to better founded historiographic assessments. However close interpreters 
get to the selected architectural phenomenon (epoch, style, ideology, theory, structure, design, authorial poetics), sometimes 
even developing an emotional attachment to its aesthetics and the cultural context in which it originated, the norms of 
impartial scholarly discourse require that they should avoid historicist favouritism and look at the phenomenon from a 
broader temporal perspective and within a critical and objective disciplinary framework. That also goes for the architectural 
production for which they have no personal affinity but which deserves an equal analytical treatment. In that way the 
interpreters’ relationship to the work becomes utterly more complex, and their methodology crystallizes through two 
parallel, simultaneous and equally important processes – moving closer to and away from. All potential deviations and 
radical leanings towards one or another side disturb this balance and diminish the objectivity of the final explication. If 
the selection and historiographic interpretation of the historical material is guided by emotions, the scholarly result will be 
encumbered by passions and subjective statements. 

A fourfold distance from the selected work (emotional, political, historical and from self-interest) and a balance 
between traditional and contemporary criteria are prerequisites for new, sustainable and unbiased scholarly interpretation. 
In the process, the sound and time-proven earlier views are incorporated into fresh observations, and the stock of facts 
enriched with new research results. Likewise, positive contributions made in the past help the interpreters’ views crystallize 
more clearly and be founded more firmly in the light of new facts and arguments. A work should not a priori be given 
preference or dethroned; every reinterpretation ought to look at its historical role anew, in the context of broader disciplinary 
and civilizational developments.
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ILLUSTRATIONS AND COMMENTARIES

Fig. 1 Church of the Assumption at Pančevo begun in 1807, an 
anthological but long-marginalized work of Serbian religious architecture 
in a mixed late Baroque and early Classicist style. A more comprehensive 
valorization undertaken two centuries after its creation is available in a 
representative monograph published in 2008.  

Fig. 2 Adam Friedrich Querfeld, Cathedral of the Holy Archangel 
Michael in Belgrade (1836–39), a long-neglected monument in 
historiography, whose status has nevertheless benefited from historical 
distance because its merits were recognized at the moment Querfeld’s 
authorship was ascertained.

Fig. 3 Jan Nevole (1812–1903), Captain Miša Building in Belgrade 
(1863). Sufficient historical distance has gradually led to a precise 
stylistic characterization of this unusual, morphologically multilayered 
building which, after much guesswork, has reliably been traced to the 
Viennese Rundbogenstil.

Fig. 4 Moskva Hotel in Belgrade (1906), a masterpiece of the 
international Art Nouveau style in the Serbian capital. Not even a 
century-long distance has been enough for its precise attribution, because 
domestic historiographers have not undertaken the necessary comparative 
research into the relevant material in St. Petersburg, where the blueprints 
were sent for revision. It is assumed that it was a joint design by the 
prolific domestic architect Jovan Ilkić and the agile Russian architect 
Pavel Karlovich Bergstresser. The first-prize winning competition sketch 
by Viktor Kovačić has only recently been published in Zagreb.  

Fig. 5 House of National Assembly in Belgrade (1903–36). From a 
shorter distance this representative building seemed to be designed by 
the court architect Ilkić (1857–1917) and his son Pavle, from a longer 
distance, however, its spatial arrangement and the general composition of 
the longitudinal mass has been shown to derive from the original design 
(1892) of Konstantin A. Jovanović. Analysis of historical styles has recently 
established the Viennese origin of the overall architectural conception.  

Fig. 6 Church of St George on Oplenac at Topola (1909–12), parish 
church and mausoleum of the Karadjordjević dynasty, architect Kosta J. 
Jovanović (1884–1934). Long neglected as a sterile historicist replica in 
the Byzantine tradition, historiographically rehabilitated and adequately 
valorized since 1989.

Fig. 7 Army Headquarters in Belgrade (1928) by Wilhelm von 
Baumgarten, a versatile Russian architect employed by the government 
of the Kingdom of SCS/Yugoslavia. From sufficient distance, after the 
dissolution of the USSR and the introduction of the multiparty system in 
Serbia, the work of Russian-born architects active in interwar Belgrade 
can be freely studied and objectively valorized.     

Fig. 8 Post Office Belgrade 2 (1928–29) by architect Momir Korunović, 
damaged in air raids in 1944 and reconstructed in the soc-realist pseudo-
modern style in 1947. Only a distance from the death of its forgotten 
designer has made it possible in the late twentieth century to recognize it 
as a stylistically multilayered, heraldically rich achievement combining 
elements of national historicism, Art Nouveau, Art Deco and Czech 
Rondo Cubism.

Fig. 9 Nikolaj Krasnov (1864–1939), Riverbank Pillar 4 of King 
Alexander Karadjordjević’s Zemun Bridge (1933–34) was given a more 
detailed historiographical consideration only decades later and then 
adequately valorized as an important example of the Yugoslav national 
and state style.

Fig. 10 Jezdimir Denić (1895–1970), Trade Academy in Belgrade 
(1925), a classical example of the Serbian style in interwar Belgrade. 
From a distance, adequately valorized in historiography owing to 
specialized interpreters. 

Fig. 11 Dragiša Brašovan (1887–1970), Pavilion of the Kingdom 
of Yugoslavia at the Universal Exposition in Barcelona (1929). Long 
interpreted as a turning point in his progression towards modernism, it 
has recently, from a distance, been also interpreted as an example of 
modern architecture instrumentalized for Yugoslav purposes. In spite of 
sufficient distance, the delicate historical controversy, stressed in his own 
memoirs, as to his having been divested of the main prize “overnight”, 
under the pressure exerted on the jury by influential Mies van der Rohe, 
remains insufficiently clarified.

Fig. 12 Roger-Henri Expert (1882–1955), Embassy of the Republic of 
France in Belgrade (1930), since 2001 identified as a representative Art 
Deco work in the capital. Until then considered an example of classicist 
monumentalism.

Fig. 13 Model of Albania Building in Terazije (1938–39). Seventy 
years later the authorship of the building is still a matter of controversy. 
The absence of the key evidence for the authorship of Branko Bon – his 
original sketches made before his collaboration with Milan Grakalić 
and Miladin Prljević – does not rule out the possibility of a co-authorial 
contribution by the associate designers.

Fig. 14 Nikola Dobrović, Federal Secretariat for National Defence 
(1954–63), until 1999 and the publication of an exhaustive monograph, 
uncritically considered an example of patriotic narrative at the expense 
of modern abstract visual connotations.
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Веза заштите урбаног и архитектонског 
наслеђа и урбанистичког планирања

 еза између заштите урбаног и архитектонског наслеђа 
и урбанистичког планирања у нашој земљи остварује се 
обезбеђивањем учешћа институција надлежних за за-
штиту културних добара у изради свих врста урбанис-
тичких и просторних планова. Учешће се обезбеђује:

израдом Услова чувања, одржавања и коришћења  -
културних добара и добара која уживају претход-
ну заштиту, којима се планеру достављају сви не-
опходни подаци и услови у вези с градитељским 
наслеђем на простору обухвата предметног плана;
учешћем надлежних Завода за заштиту споменика  -
културе у разматрању Нацрта планова, као и да-
вањем мишљења о урађеним.
Инострана искуства сведоче да овај конвенционал-

ни приступ, који од планера захтева да идентификује 
и на карти означи важне урбане и просторне елементе 
наслеђа и онда, у односу на значење тих идентифика-
ционих елемената, дефинише прихватљиве оквире раз-
воја – није довољан у суочавању са данашњим притис-
цима развоја1. Свест да конвенционални приступ није 
довољан да би се обезбедила заштита архитектонског 
наслеђа, настојања да се она осигура, као и у друштву 
општеприхваћен концепт одрживог развоја – што је од 
концепта ускоповезаног са биофизичким окружењем 
еволуирао и постао далеко комплекснији, подразуме-
вајући културне, социоекономске, политичке и естет-
ске феномене, који су по правилу у интеракцији и стога 
утичу и на одрживост природног окружења – довели 
су до промена у приступу наслеђу тако да је већ током 
деведесетих година у развијеним земљама оно доби-
ло на значају, а његова конзервација почела да се пос-
матра и схвата као битан и незаменљив део квалитета 
живота. Да би се обезбедила успешна заштита путем 

V
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планирања, акценат је стављен на настојање да се про-
цеси планирања и менаџмента крећу иза конзерваторс-
ких разматрања, за шта су створени одређени политич-
ки, друштвени и оперативни услови.

Политички услови подразумевају јасно дефиниса-
ну оријентацију државе да стратегију развоја одређује 
према конзерваторским циљевима и прати одгова-
рајућом законском регулативом; да локалне власти ус-
поставе контролу свих друштвено-економских транс-
формација унутар заштићених подручја и развијају 
финансијске програме потпоре; обезбеђивање промо-
ције, са локалне и државне политичке сцене, принципа, 
праваца и практичних пројеката конзервације, званич-
них и саветодавних аката којима се разјашњавају при-
ступи архитектонском наслеђу, дефинише стратегија и 
обавезе учесника, објашњавају полазишта, промовишу 
циљеви, дају смернице, утврђују процедуре....

Друштвени услови значе развијену друштвену 
свест о важности очувања архитектонског наслеђа, јер 
његова будућност зависи не само од његове интегра-
ције у контекст људског живота већ и од постигнутог 
степена прихватања и поштовања. Још је Атинска по-
веља из 1931. године указивала да „најбоља гаранција у 
материји заштите споменика и уметничких дела долази 
од поштовања и придобијања самих људи“. 

Оперативни, односно инструментални услови 
подразумевали су да се начини планирања и импле-
ментације плана подесе тешким захтевима које пред 
њих постављају сложени проблеми урбане обнове, да 
се прихвате нове дисциплине, попут урбаног дизајна, 
прилагоде и промене одређени технички прописи, уве-
ду прописи и упутства којима се обезбеђује обострано 
разумевање планера и конзерватора и слично.2

Сврха овога рада је да се евидентирањем јед-
ног броја последица примене постојеће методологије 
и општеприхваћених правила за дефинисање услова 
изградње у плановима детаљне регулације укаже на 
проблеме одрживости архитектонског наслеђа у нашој 
планерској пракси и покрене опште стручна полемика о 
сврсисходности формирања једног другачијег приступа 
планирању и изградњи по угледу на прихваћене моде-
ле у западноевропским земљама, које такође планирају 
под тржишним околностима.

Постојећи контекст
Протеклих тридесетак година наше друштво су-

очено је са бројним променама које су се видно одрази-
ле и на процес изградње града. Прелазак с нетржишне 
на тржишну оријентацију друштва, као и стицање права 
прече градње, које омогућава корисницима парцела да 
се јаве као потенцијални инвеститори нове изградње, 
доводи до наглог повећања броја учесника у изградњи 
града, али и до притисака тржишно оријентисаних 

инвеститора да новом изградњом/надградњом остваре 
максималну економску добит. Парцеле са историјски 
вредним грађевинама, које не уживају статус културног 
добра, али се налазе у културно-историјским целинама, 
нарочито у целинама под претходном заштитом, мање 
спратности, постају нарочито интересантне за такве 
инвеститоре. Карактеристично за транзициони пери-
од преласка с нетржишне на тржишну оријентацију 
друштва, приликом израде плана првенство се углавом 
даје економским факторима, тако да се у плану, обнова 
у знатној мери третира кроз могућност да се даљим ин-
тервенцијама на грађевини обезбеди њен опстанак, уз 
пребацивање обавезе спровођења свих потребних ин-
тервенција са друштва на појединца. Неретко се плани-
ра максимална искоришћеност просторних капацитета 
на парцели да би се постигла одговарајућа економска 
рачуница. Наравно да у таквим плановима који се ру-
ководе строго економским аспектом најчешће нема 
посебних услова и решења за обнову оних, већ одавно 
амортизованих грађевина код којих, у односу на важеће 
параметре за изградњу на парцели, више нема могућ-
ности за додатну изградњу, којом би се потенцијални 
инвеститори заинтересовали да изврше и друге радове 
на обнови грађевине. Узевши ово у обзир, неизвесна 
је и будућа обнова нове изградње која је планирана са 
„граничним капацитетима“ на парцели.3

Паралелно са описаним променама у друштву, де-
силе су се и промене у урбанистичком законодавству 
које су се последично одразиле и на приступ изради 
планова. Нефлексибилни детаљни урбанистички пла-
нови, тј. планови модела који су нудили готове физичке 
обрасце, показали су се као неодговарајући за захтеве 
новог тржишта. Замењени су Регулационим планови-
ма, односно Плановима детаљне регулације. 

Ови планови флексибилнијег приступа, норматив-
ним и регулативним мерама, као и пратећим правилима 
обликовања дефинишу правила за будућу изградњу која 
се затим реализује од већег броја тржишно оријентиса-
них инвеститора. Пре анализе како се прописана правила 
за изградњу приликом израде ових планова одражавају 
на могућност заштите архитектонског наслеђа, било да 
се ради о појединачним објектима или амбијентима, у 
раду је дат кратки преглед услова и стручних ставова 
којима је образлагана неопходност промене приступа и 
преласка с плана модела на регулативни план. 

Ретроспектива, детаљни план vs. регулациони 
план, проблеми и очекивања
Усвајањем Закона о планирању и уређењу про-

стора и насеља (Службени гласник Републике Србије, 
број 44/95) поново је у планерску праксу Србије уве-
ден Регулациони план као основни инструмент плани-
рања.4 Враћању на овај историјски модел планирања, 
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познат у нашој планерској пракси одраније, претходиле 
се бројне стручне расправе и вишегодишња критика 
дотадашњег система планирања путем детаљних урба-
нистичких планова. Систем детаљних урбанистичких 
планова, који је у законодавну праксу Србије уведен 
још 1963. године (први детаљни урбанистички план у 
Србији урађен је 1963. године за стамбену зону Горњег 
Земуна), допринео је, наводи Б. Стојков позивајући се 
на материјал Скупштине града Београда из 1989. го-
дине, једној од најдубљих криза урбанизма.5 Бројне су 
примедбе које су изнете на овај начин планирања. Сис-
тематизујући их, М. Бобић главне примедбе на метод, 
методологију и последице детаљног планирања своди 
на следеће:

1. препланираност простора;
2. неусклађеност временске и просторне компоненте;
3. нефлексибилност и нетрансформабилност у току 

реализације;
4. обликована неусклађеност рубних зона суседних 

планова и
5. дихтомија и конфузија између додирних фаза пла-

нирања и пројектовања.6

Б. Стојков је недостатак детаљног планирања ви-
део и у чињеници да је израду Детаљног урбанистич-
ког плана покретао појединачни инвеститор да би се 
кроз план утврдио општи интерес; затим у постојању 
неизвесности да ли ће и када започети израда плана, 
као и неизвесности у доследности реализације плана, 
што је, по његовом мишљењу, изазивало неповерење у 
тај начин планирања; и, коначно, у дугом периоду од 
усвајања до реализације плана и његовом мање-више 
локацијском остварењу. 

Занимљиво је уочавање из материјала – М. Перо-
вић, Регулациони vs. детаљни план у систему простор-
них планова Београда, XI сусрет просторних планера Ју-
гославије, Дубровник, 1988. године – да се регулациони 
план изгубио из београдске праксе оног момента када 
је планерска документација постала роба, односно кад 
су урбанистички планови из система буџета прешли на 
систем уговарања према законима понуде и потражње, 
тако да су у први план иступили документи који се раде 
много и често, а поред тога баве и квазиархитектуром 
(у Београду је 1989. године, како истиче аутор, рађено 
240 урбанистичких планова!). 

Упоредо с критиком детаљног планирања, загова-
ран је повратак на регулационо планирање, тј. на из-
раду плана који би имао искључиво елементарне урба-
нистичке показатеље: карактеристичне линије, намену 
парцеле, начин коришћења парцеле, карактеристичне 
репере, физичке показатеље изградње на парцели и 
сл. Тако дефинисан план требало је да буде отворен, 
тј. флексибилан и адаптабилан, оперативан, с јасним 

разграничењем фазе планирања и пројектовања. Да би 
се превазишли наведени недостаци детаљног плани-
рања, везани за неизвесност израде плана и утврђивање 
интереса, сматрано је да би планове требало радити ис-
товремено за све делове континуирано изграђеног тки-
ва, као и за оне делове који морају да се шире, као и да 
се њихово ажурирање врши сваких пет (десет?) година, 
паралелно с петогодишњим програмом израде капитал-
них објеката града (јавни објекти, инфраструктура и др). 
Предлагана је и размера за израду плана и то 1:2500, 
на посебно припремљеним подлогама са хоризонтал-
ном и вертикалном представом и парцелацијом. Само 
је мали број радова упозоравао на слабости које могу 
довести до нежељених последица по квалитет градских 
простора, истичући да „његова отвореност без одгова-
рајућих комплексних промена у целој структури проце-
са изградње града може постати опасно оруђе девасти-
рања града. Неодговарајућа регулатива, професионална 
и стручна неопремљеност по мишљењу аутора може 
створити хаос тржишне утакмице, добро познат још из 
доба реализације Јосимовићевог плана у шанцу“.7

Изведена рекапитулација ставова и разлога за пре-
лазак с једног на други систем планирања има за циљ 
подсећање на неке од проблема који су тај прелазак ус-
ловили, као и на очекиване начине израде регулацио-
ног плана. Досадашња искуства у изради регулационих 
планова указују на неке поступке истоветне с ранијом 
праксом: није покривена целокупна територија града са 
неколико регулационих планова, већ се и даље доно-
се, често и много, одлуке за планове који имају мали 
обухват (постоје и изузеци, кад план захвата много већи 
обухват, од којих је један, за општину Врачар, остао на 
нивоу усвојеног концепта); постоје планови које и даље 
покреће познати инвеститор, не постоји једновреме-
но петогодишње ажурирање планова, итд. Наведено 
сугерише на закључак да су се проблеми проистекли 
из истоветних поступака у детаљном планирању пре-
нели и на постојећи систем регулационог планирања. 
Појавили су се и нови проблеми, који се директно од-
носе на могућност заштите и очувања архитектонског 
наслеђа, а тичу се прилагођености начина дефинисања 
зона и услова за изградњу сложеним проблемима који 
пред планера постављају простори урбане обнове. Овај 
рад нема за циљ да оспори регулационо планирање већ 
има за циљ да евидентирањем једног броја последица 
примене постојећег приступа и правила за дефинисање 
услова изградње у неким од планова укаже на проблеме 
одрживости архитектонског наслеђа, а самим тим и на 
проблеме одрживе урбане обнове, тј. на оне проблеме 
који постоје у примени постојећих елемената регула-
ције и који би применом истог приступа а проширењем 
обухвата плана постајали све сложенији. 
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Пре анализе, треба да истакнемо још једно од оче-
кивања. Констатујући да регулациони планови имају 
превасходно технички карактер, Б. Стојков износи став 
да они треба да постану јасна основа за детаљну разра-
ду мањих целина, коју од града или општине преузимају 
као обавезу одређени инвеститори са спремним инвес-
тицијама, који би тако остварили процес урбанистичког 
пројектовања. Чињеница је да је материјал на који се 
рад позива настао у време док је градске целине реа-
лизовао један инвеститор, обично велико грађевинско 
предузеће, коме би било поверено да изради пројекат 
и изводи радове. Слично мишљење је заступао и М. 
Бобић, који је заговарао повратак урбанистичком про-
јектовању паралелно с реинкарнацијом регулационог 
плана, а у циљу постизања коегзистенције различитих 
активности и њиховог удруживања у хомогени градски 
амбијент. Урбанистички пројекат аутор је сматрао неза-
менљивим чуваром меморије визије целине и коорди-
натором акција реализације јавног градског простора. 
Он је такође сматрао и да због укупне комплексности 
градских структура, посебно централних, која указује 
на мноштво различитих проблема, задатака и ситуа-
ција, метод регулационог планирања, као и детаљног, 
није у могућности да истовремено елаборира решења 
за све могуће ситуације, те да се на исти начин не могу 
решити сви специфични проблеми. Он износи своје 
мишљење да се из тог разлога не сме успоставити јед-
нообразни планерски модел. Б. Стојков наводи чак шест 
облика обнове града, у зависности од карактеристика 
постојећег стања. Та размишљања и ставови, нажалост, 
нису подржани адекватним законским мерама, а дефи-
нисање специфичног приступа, који изискују простори 
урбане обнове услед своје сложености, препуштено је 
сензибилитету руководиоца израде плана.8

Карактеристике постојеће градске структуре
Када говоримо о подручјима урбане обнове, подра-

зумевамо подручја с наслеђеним физичком структуром. 
Наслеђени грађевински фонд је различитог квалитета, 
чија се вредност утврђује на основу валоризације. Она 
се може вршити са становишта бонитета објеката, од-
носно са становишта њихових културно-историјских и/
или архитектонско-урбанистичких вредности. 

У зависности од вредности затеченог грађевинског 
фонда, акције урбане обнове на датом подручју могле 
би се у најкраћем свести на:

санирање постојећег стања са или без могућнос- -
ти појединачних интервенција (интерполације или 
надградње), занемарљивих у односу на посматра-
ну зону – углавном формирани блокови;
умерену трансформацију, блокови делимично фор- -
мирани с једним бројем парцела на којима се може 

очекивати нова изградња, концентрисана дуж по-
теза или равномерно распоређена по целом про-
стору блока;
тоталну трансформацију, затечено стање блокова  -
је лоше, сви или углавном сви објекти су без кул-
турно-историјских и архитектонско-урбанистич-
ких вредности, лошег бонитета.
Ова три облика се могу даље разлагати, али за 

потребе овога рада ова упрошћена подела са аспекта 
могућих интервенција довољна је да би се извршила 
жељена анализа.

Када говоримо о карактеристикама постојеће град-
ске структуре, важно је напоменути да се она налази у 
формираним блоковима, различитих облика: правоуга-
они, квадратни, трапезасти, троугаони, блокови непра-
вилног облика. Готово сви блокови су уоквирени улица-
ма углавном неуједначених ширина уличне регулације. 
У зависности од облика блока, различити су и облици 
поделе унутар блока на катастарске парцеле. Код пра-
воугаоних блокова и парцеле су најчешће правоугаоне, 
али с неједнаким ширинама, а често и дубинама, јер се 
блокови не деле симетрично већ су парцеле дуж једне 
стране блока веће дубине од дубина парцела са друге 
стране. Разлике у дубинама и површинама парцела су 
још веће код парцела у троугластим, трапезастим, као и 
блоковима неправилног облика. (сл. 1)

Друга важна карактеристика постојеће градске 
структуре јесте њихова висинска регулација. Готово 
сви блокови у централном градском језгру, које каракте-
рише уједначена висинска регулација (овде се мисли на 
низове који имају готово истоветну висину венца и на 
низове које одликује блага висинска разиграност пос-
тојећих венаца), састоје се из објеката различите спрат-
ности. Слојевитост настанка, спратне висине које су се 
смањивале кроз време, условиле су честу појаву пос-
лератних петоспратница, поред предратних троспрат-
ница, а да су се њихови венци надовезивали један на 
други. (сл. 2)

Елементи регулације
Израдом плана могу се створити услови за очу-

вање и унапређење архитектонског наслеђа, али и за 
нестајање и урушавање. До нестајања и урушавања 
може доћи на два начина:

ако се планира, по мишљењу Б. Стојков, замена  -
објеката, што доводи до потирања наслеђене урба-
не структуре и физичког нестајањa валоризованих 
објеката;
ако се планира нова изградња којом се нарушава  -
одрживи контекст тих објеката, односно целина, 
што условљава њихово постепено урушавање и 
пропадање. 
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Под нарушавањем одрживог контекста, у овом 
раду подразумева се планирање нове изградње која у 
знатној мери нарушава услове коришћења валоризова-
них објеката пре свега у смислу смањења осветљења, 
осунчаности и проветрености, који би боравак у њима 
учинили неусловним и мање пожељним. Такође, пла-
нирањем нове изградње на суседним парцелама знат-
но већих капацитета од оних које на парцели остварују 
валоризовани и планом заштићени објекти, власници 
заштићених објеката се стављају у неравноправан од-
нос према власницима невалоризованих објеката, што 
се може сматрати нарушавањем начела социјалне прав-
де.9 Ово доводи и до тога да многи власници валори-
зованих објеката заговарају њихово уклањање како би 
изградњом новог објекта постигли добит коју имају ко-
рисници парцела с невалоризованим објектима на шта 
указују бројни примери из праксе.

Подразумева се да план садржи елементе регула-
ције којима се јасно дефинише статус постојећих обје-
ката, могућност интервенција на њима, услове за из-
градњу нових објеката и, наравно, да је његова израда 

брза и ефикасна, што је већ био један од наведених раз-
лога за прелазак на овај начин планирања. Да ли је то 
баш тако?

Плановима генералне и детаљне регулације, сход-
но члановима 38. и 39. Закона о планирању и изградњи, 
треба дати поделу на зоне са истим правилима грађења. 
Истим законом прописана су правила грађења, од којих 
за потребе овога рада издвајамо следећа:

положај објекта у односу на регулацију и у односу  -
на границу грађевинске парцеле,
највеће дозвољене индексе заузетости и индексе  -
изграђености грађевинске парцеле; степен или 
индекс изграђености јесте количник грађевинс-
ке бруто површине објекта и површине парцеле 
(локације, блока, зоне) изражене у истим мерним 
јединицама; степен или индекс заузетости јесте ко-
личник заузете (изграђене) површине на одређеној 
парцели (локацији, блоку, зони) и укупне површи-
не парцеле изражене у истим мерним јединицама;
највећу дозвољену спратност и висину објекта; -
услове за обнову и реконструкцију објекта;  -

Сл. 2. Потез Теразија – различита спратност висински уједначених објеката (преузето из Документације Завода 
за заштиту споменика културе града Београда)

Сл. 1. Блокови око 
Битеф театра – 
троугласти блокови 
са неједнаком 
величином парцела 
(модел урадила
арх. Јасна Цветић) 



260ПОГЛЕДИ И МИШЉЕЊА

СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ-МАРКОВИЋ

Дефинисање положаја објекта у односу на ре-
гулациону линију јасно је и лако, све остало изазива 
недоумице. 

Дефинисање зона са истим правилима грађења 
подразумева да се у тој зони налазе објекти који задржа-
вањем у постојећем стању, интервенцијама надградње, 
доградње или замене у складу с планираним капаци-
тетима треба да остваре простор са објектима сличних 
или истих карактеристика у смислу висине, индекса 
изграђености, степена заузетости. Међутим, имајући 
у виду сву сложеност постојећих физичких структура 
(сл. 3), прво од питања која се намећу јесте – како је 
дефинисати. Уколико би се ишло по блоковима, треба 
имати у виду да различита ширина ободних улица ус-
ловљава различиту висину објекта по потезима, тако да 
се јединствена висина објеката не може прописати за 
цео простор блока. Уколико се она прописује по потези-
ма тако да се у зависности од ширине улице дефинише 
максимална спратност објеката, треба имати у виду да 
се на просторима урбане обнове неретко дуж улица на-
лазе висински усаглашени објекти који имају различиту 

спратност, тако да се и у овом случају не може једнос-
тавно прописати максимална спратност. Како се и по-
ред тога већина планера опредељује за овај приступ, 
јављају се потешкоће – понекад и оспоравања, јер са 
великим бројем изузетака унутар саме зоне она губи 
смисао – да се у тако дефинисаним зонама графички и 
текстуално назначе објекти који су с мањим бројем ета-
жа достигли висину која се планом прописује за зону, 
тј. да се недвосмислено и јасно означе сви објекти који 
би се задржали с постојећом висинском регулацијом. 
Увођење висине венца изражене у метрима као конт-
ролне мере, иако наизглед прихватљиво решење, отвара 
питање како онемогућити насилно изједначавање пос-
тојеће и пожељне благе разиграности кровних венаца. 
Слично се дешава када се на нивоу зона тражи упросе-
чавање у степену заузетости парцеле, а самим тим и 
индекса изграђености објекта. Код парцела различите 
дубине, поготово оних трапезастог облика, уколико же-
лимо добити објекте уједначене дубине, добро инкор-
пориране у постојећи грађевински фонд, морали бисмо 
израчунавати степен, односно индекс заузетости (узети 

Сл. 3. Наслеђене структуре 
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у обзир и различити број етажа), за сваку парцелу по-
наособ. Све наведено, упућује на закључак да дефини-
сање просечних вредности било за блок или део блока, 
уколико се желе избећи све касније недоумице прили-
ком спровођења плана, није могуће, иако се то често де-
шава у пракси. Други начин је да се планом израчунају 
и уписују вредности за сваку парцелу понаособ, што би 
за спровођење било најјасније, али би то знатно про-
дужило и компликовало израду плана. Трећи начин је 
приступити дефинисању зона груписањем објеката ис-
тих по значају и могућим интервенцијама, што је мето-
дологија присутна у неким плановима. Међутим, што је 
обухват плана већи, а простор по својим карактеристи-
кама хетероген, то је ова класификација тежа и сложе-
нија. То отвара питање преиспитивања применљивости 
прописаних елемената регулације на јасан и недвос-
мислен начин. Чини се да је, на пример, дефинисање 
одређене дубине до које је могуће грађење, изражене у 
метрима, а према дубини постојећих објеката и жеље-
ној и потребној ширини слободног, унутарблоковског 
простора, јасан показатељ за све нове инвеститоре, као 
и власнике постојећих објеката. Висина би се могла 
дефинисати нпр. увођењем вертикалне регулационе 
линије. Тако би се на основу показатеља плана тек при-
ликом спровођења израчунавали остали урбанистички 
показатељи за сваку парцелу понаособ, а израда плана 
постала би ефикаснија.

Нивои интервенција
Уколико се узме у обзир да се интервенцијама 

унутар блока приступа ретко и то готово искључиво за 
дефинисање изградње подземних унутарблоковских 
гаража, можемо без бојазни закључити да је прихваће-
ни ниво интервенције појединачна парцела, ретко скуп 
парцела за које се препоручује израда урбанистичког 
пројекта. То опет покреће питање да ли се сложени 
проблеми урбане обнове могу решити на нивоу пар-
целе, тј. каква се целина добија скупом појединачних 
интервенција и обавезом да се на нивоу парцеле реше 
сви проблеми, рецимо проблем паркирања. Дуж једног 
потеза с парцелама ширине 12 метара, на коме се оче-
кује замена читавог низа грађевина, испуњавањем овог 
услова добио би се перфорирани низ, где на нивоу при-
земља не би било могуће, сем гаражног отвора и улаза 
у зграду, постојање било каквог другог садржаја. На та-
кав случај би се могло наићи било где, па и у садашњим 
трговачким улицама, где је континуираност уличног 
фронта приземних етажа и мноштво излога одлика пос-
тојеће структуре.10 Проблем би био решив када би се 
планирала унутарблоковска саобраћајница из које би се 
приступало подземним гаражама. То се избегава због 

непостојања финансијских средстава, али се с правом 
поставља питање да ли је могућа обнова без мешаних 
инвестиција, односно заједничког деловања приватног 
и јавног сектора. 

Елементи одрживе урбане обнове
Одржива урбана обнова са аспекта израде плана 

и његове имплементације, поред тога што подразумева 
да се у плану јасно дефинишу статус и степен могућих 
интервенција на постојећим објектима, значи и да се 
планом регулишу правила за изградњу нових објеката 
на начин да се не угрозе услови коришћења објеката у 
њиховој близини. 

Са друге стране, план поред јасноће и недвосмис-
лености треба да буде и довољно флексибилан и отво-
рен за бројне промене које доноси будућност, под ус-
ловом да се тим променама не наруше његови основни 
циљеви. Ту би пре свега требало да се дефинише шта 
је то у плану, и када, флексибилно и променљиво, а шта 
у којој мери и на који начин подложно променама. За 
ревитализацију једне целине, поред дефинисања ста-
туса објекта, важно је уочити, истаћи и афирмисати и 
све остале аспекте урбане форме, од детаља објекта до 
детаља екстеријера, чесме, стазе, сегмента ограде или 
капије, клупе или неког дрвета, које треба да се сачува 
и инкорпорира у будуће решење.(сл. 4) Поставља се пи-
тање да ли је то могуће само путем регулационог плана 
па макар имао, са аспекта очувања наслеђа, прихватљи-
ве елементе регулације. Израда урбанистичког пројек-
та, дизајнерских приручника и слично, у зависности од 
јединица захвата и нивоа интервенције, нешто је што се 
намеће као нужно решење.

Већ смо навели да је у зависности од степена мо-
гућих интервенција на једном простору у најгрубљем 
могуће дефинисати три облика урбане обнове. У завис-
ности од дефинисаног облика обнове, прописивали би 
се и различити облици разраде. У случајевима када се 
ради о санирању постојећег стања, појединачне интер-
полације би се могле одмах радити на основу утврђених 
општих начела за зону. Подручја намењена за умерену 
и тоталну трансформацију захтевала би детаљнију раз-
раду у зависности од утврђеног нивоа интервенције и 
очекиваног броја учесника у изградњи. Могуће би било 
дати и више варијаната, разрађених по урбанодизајнер-
ским принципима.

Урбани дизајн
Урбани дизајн као нова дисциплина јавља се у мно-

гим западним земљама као одговор на велику дехума-
низацију градова, упоредо с јачањем свести о важности 
одрживог развоја, као и потреби за очувањем квалитета 
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животне средине. Бројне су дефиниције урбаног дизај-
на, али најједноставнија и најчешће примењивана гла-
си: „Урбани дизајн је уметност прављења простора за 
људе“.11 Под тим се подразумева не само достизање од-
говарајућег естетског квалитета простора већ и његове 
функционалности, одређеног степена безбедности. На 
одсеку Urban Design Unit Универзитета Вестминстер 
у контексту предавања о урбаном дизајну описује се 
овај феномен као „активност заокупљена физичком 
формом града, грађевинама и простором између њих“. 
По њима, подручје урбаног дизајна разматра релације 
између физичке форме града и друштвених снага које 
је стварају, водећи рачуна пре свега о физичком карак-
теру јавног простора, али и о интеракцијама између 
јавног и приватног развоја те њиховим резултирајућим 
аспектом на урбану форму.12 Тони Лојд Џонс (Tony 
Lloyd Jones) сматра урбани дизајн активношћу усме-
реном на изналажење оних просторних решења која на 
најбољи начин решавају постављене проблеме на свим 
нивоима планирања и постижу најбољи тродимензи-
онални квалитет простора.13 Истичући вредност урба-
ног дизајна, Комисија за архитектуру и грађену среди-
ну (CABE) наводи да је дизајн ствар усвајања добрих 
манира, схватања да је свака зграда део веће целине и 
наглашава да од начина на који се планира и дизајнира 
простор зависе његов друштвени и економски успех у 
будућности, без обзира на то да ли је реч о обнови већ 
постојећег, или изградњи новог простора. Добар ур-
бани дизајн, истичу, може повећати вредност поседа, 

смањити криминал, олакшати саобраћајне проблеме.14 
Клара Грид (Clara Greed) појаву урбаног дизајна ту-
мачи чињеницом да је у једном тренутку планирање 
постало толико оптерећено уском физичком контролом 
коришћења земљишта да је настала потреба за другим, 
слободнијим приступом, који би омогућио свеобухват-
није, интегрисано и целовито разумевање и планирање 
урбане форме. 

Важно је напоменути да се урбани дизајн не бави 
прописивањем физичких решења или одређивањем 
крутих и већ виђених дизајнерских стандарда, већ при-
ступима који истичу које циљеве и принципе тај дизајн 
треба да испуни и оствареном контролом над процеси-
ма изградње. Ефикасна стратегија дизајна и дизајнерс-
ко упутство фокусирани су на то како да у одређеном 
контексту будућа грађена форма постигне поставље-
не циљеве доброг урбаног дизајна. Зато се упоредо с 
промовисањем циљева, промовишу и аспекти урбане 
форме15, који у виду упутства или приказом конкрет-
них успешних примера из праксе указују на просторна 
решења која задовољавају наведене циљеве. За посеб-
но осетљиве зоне, упутства се дају у облику прецизних 
урбанистичких и архитектонских кодова. Најопштија 
и најпрецизнија дефиниција кода је да он представља 
форму детаљног упутства. Концепт урбанодизајнерс-
ких кодова се заснива на становишту да нова изградња 
треба да буде тако планирана и регулисана да се достиг-
не одређени квалитет грађене средине. Подразумева 
повишени ниво контроле пројекта како би се осигурао 

Сл. 4. Разни аспекти урбане форме, детаљи објекта и екстеријера
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одређени квалитет будућег простора. Већина, ако не 
и сви кодови, базирана је на претпоставци да постоје 
одређена правила, тј. принципи чија примена током 
изградње или обнове простора треба да буде осигура-
на и интерпретирана за одређену локацију у писаној 
и планској форми, како би се избегли могући конф-
ликти у гледиштима приликом касније имплемента-
ције плана. Кôд обично прави компромис између две 
компоненте:

тродимензионалног плана који приказује зону  -
изградње, најчешће са зонама с којима се грани-
чи, којим се јасно исказује размештај грађевина и 
простора, укључујући габарите, оријентацију, раз-
мештај коришћења, густину, грађевинске линије, 
просторе итд.;
сета писаних захтева који објашњавају план, укљу- -
чујући и димензије где је то потребно, и који доно-
се много детаљније ставке, попут коришћења од-
ређених материјала, уређења пејзажа и рокова из-
градње у зависности од нивоа описаних захтева.16

Кодови који се најчешће користе деле се на урба-
не и архитектонске кодове, кодове којима се прописује 
уређење улица и пејзажа. Постоје и различити нивои 
обавезности примене исто дефинисаних кодова на раз-
личитим просторним деловима плана. Ова флексибил-
ност је уведена да стимулише преимућства и иновације, 
али и да омогући разраду дизајна у промењеним еко-
номским и друштвеним условима. Кодови који се баве 
формом (FBC – forma based code) представљају механи-
зам алтернативан зонирању, који је пре свега фокусиран 
на форму објекта и постизање одговарајућег дизајна, а 
не на његову намену. Да би се превазишли проблеми 
примене савремених принципа за пројектовање, који 
неретко постају препрека приликом адаптације и пре-
намене историјских грађевина, користе се посебни 
грађевински прописи (Historical Building Code), везани 
за историјске грађевине, много флексибилнији од оних 
који се односе на изградњу нових. Они су настали на 
идеји да историјске грађевине не морају, нити могу, да 
задовоље све савремене прописе, да би биле безбедне и 
приступачне. 

Чини се да је успостављање ове дисциплине – која 
тече упоредо с процесом планирања у новонасталим 
тржишним условима, где се у градњу укључује све 
већи број инвеститора, а ниво интервенције све више 
смањује – нужно. Урбани дизајн захтева активно учест-
вовање шире заједнице, а израдом урбанодизајнерских 
приручника, којима се објашњавају циљеви и аспекти 
будуће форме, осигурава се усаглашено деловање раз-
личитих актера на једном подручју, без обзира на ниво 
интервенције.

Финансирање урбане обнове
И под претпоставком да нађемо најбољу методо-

логију израде плана, која одговара сложеним захтеви-
ма урбане обнове, установимо урбани дизајн као нову 
дисциплину, планирано добија свој коначни смисао тек 
реализацијом. Урбана обнова је програмска стратегија. 
Представља планирану интегрисану стратегију за бу-
дућност, са специфичним плановима развоја за град, 
или одређену зону града. Термин урбана обнова пос-
таје све чешћи термин којим се замењује термин ре-
конструкција града, или урбана реконструкција, која се 
најчешће односила на проблематику физичке структуре 
и њеног (углавном естетског) уклапања, уз указивање 
на потребу усаглашавања и са функцијом, садржајима, 
„животом града“, кроз примену, у зависности од кул-
турно-историјских вредности наслеђа, неког реконс-
труктивног захвата: рестаурације, санације, ревитали-
зације, рехабилитације, реконструкције и адаптације. 
Термин урбана обнова допуњује овај приступ, поред 
морфолошког и функционалног, а проблем се сагледава 
и са економског и социолошког становишта. Приступ 
обнови данас има изразиту тенденцију потпунијег и 
адекватнијег односа према постојећим материјалним, 
културним, историјским и еколошким вредностима у 
граду. Европска Урбанистичка повеља из 1992. године 
установљава принципе деловања на пољу урбано-архи-
тектонског наслеђа; између осталих и да „урбанистичко 
и архитектонско наслеђе треба да буде интегрисано у 
савремене токове живота становника града и да пос-
тане основни елемент укупног планирања“. Хабитат 
агенда из 1996. године обликује акције за интегрисање 
урбаног развоја с циљевима реконструкције. У Агенди 
се наводи да су „конзервација, рехабилитација и до-
маћој култури прилагођена поновна употреба урбаног 
наслеђа, у складу са одрживим коришћењем изграђе-
них ресурса“. 

Одржива обнова подразумева обнову која се реа-
лизује, при чему се не мисли на нове интервенције него 
на стварну обнову постојећих објеката и простора. За 
то су неопходна одговарајућа финансијска средства. 
Упоредо с јачањем свести о потреби очувања наслеђа, 
као нужног средства које доприноси успостављању и 
јачању националног идентитета, неопходно је одгова-
рајућом финансијском подршком и другим фискалним 
мерама подржати власнике вредних објеката и потен-
цијалне инвеститоре у предузимању мера за одржавање 
тих грађевина, како терет урбане обнове не би остао у 
искључивој надлежности појединца. На тај начин би се 
избегла суморна стварност већине објеката, који се пла-
ном задржавају а у стварности пропадају и полако али 
сигурно нестају. Други проблем се јавља у случајевима 
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реализације планираног. Да би се планирана изградња 
остварила, неопходно је да постоји одређена економс-
ка добит за инвеститора. Код неких локација то је ос-
тварљиво, јер се успоставља одговарајући однос рушења 
и нове изградње. Међутим, на парцелама где не постоји 
одговарајући однос између рушења и нове изградње 
морао би да постоји одговарајући стимуланс од стране 
државе, путем фискалних и других мера подршке, да 
би дошло до жељене трансформације. Како амбијенти 
делују у свом тоталитету, ревитализовани валоризова-
ни објекти, као и новоизграђени поред запуштених и 
нереализованих парцела, не би могли да поправе општи 
утисак девастираног простора. 

На основу иностраних искустава могли би се ус-
тановити различити начини да се реше проблеми фи-
нансирања урбане обнове. Један од начина јесте уста-
новљавање фондова подршке грађанима за одржавање 
грађевина чији су власници, с разрађеним механизмом 
управљања овом помоћи. Поред адекватне финансијс-
ке и техничке заштите, и осталим фискалним мерама, 
пореским и другим олакшицама или земљишним опте-
рећењима такође се омогућава обнова. 

Опште препоруке за успешну обнову и 
закључна разматрања 
Поред преиспитивања постојећих планерских при-

ступа, изналажења адекватне методологије израде пла-
на у зависности од утврђеног облика урбане обнове, из-
раде урбанодизајнерских пројеката и приручника, обез-
беђеног финансирања и осигуране реализације, постоје 
још неки предуслови који би требало да се испуне како 
би се осигурала успешност покренутих процеса урба-
не обнове. Тако Марион Робертс (Marion Roberts), на 
основу анализе изведених примера, сумира основне ка-
рактеристике успешне урбане обнове по принципима 
урбаног дизајна, које би се у најкраћем свеле на:

1. Укључивање заједнице у креирање дизајнерских 
стратегија приликом обнове једног подручја. – 
Учешће заједнице у креирању урбанодизајнерских 
стратегија није једноставно ствар „консултовања“ 
јавности од стране професионалаца, или у нашој 
пракси познатог јавног увида тек након усвајања 

Нацрта плана, већ се она укључује од самог почет-
ка. Сем укључивања ради саветовања, тј. евиден-
тирања проблема и прикупљања података, учешће 
заједнице је од велике важности за даљу примену 
и развој стратегије те је у том смислу треба ин-
формисати и едуковати. Едукација игра веома 
важну улогу и она треба да започне још у основној 
школи;

2. Присутност мешовитих инвестиција и разно-
врсних намена. – Друга карактеристика успешне 
урбане обнове јесте обезбеђивање присутности 
различитих инвеститора и различитих намена у 
оквиру подручја обнове, јер простор поливалент-
них намена живи 24 часа дневно, што доприноси 
његовој виталности и безбедности;

3. Успостављање континуитета. – Иако сврха обно-
ве није у презервацији прошлости, успостављање 
континуитета с њом представља важан чинилац 
њене успешности. Успостављањем физичких веза 
с прошлошћу јача се осећај идентитета и оно што 
Алдо Роси назива „колективном меморијом“. По 
њему, она лежи у споменицима и важним грађеви-
нама, шеми улица, ситуацији и топографији.

4. Контекстуализам. – Успостављање баланса између 
прошлости (већ изграђеног) и садашњости (но-
вопланираног) осигуравањем повезаности и конти-
нуитета кроз поштовање наслеђене матрице.17

Утврђивање јасних стратегија којима би се оси-
гурала одрживост градитељског наслеђа и створиле 
реалне претпоставке за реализовање урбанистичког 
плана морају се заснивати на јасно дефинисаном ставу 
државе да се архитектонско и урбано наслеђе третира 
као необновљив ресурс (баш као и природни ресурси). 
С јасно презентованом оријентацијом државе да архи-
тектонско наслеђе посматра као необновљиви ресурс, 
успостављеним правним и административним оквиром 
и установљеном одговарајућом методологијом израде 
плана и степена обавезности, односно флексибилности 
који се њиме прописује, прихватањем и уградњом при-
нципа урбаног дизајна, чак и недостатак одговарајућих 
материјалних средстава за обнову може бити прева-
зиђен уз адекватну јавну подршку. 
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Fig. 1 Area round Bitef Theatre – triangular blocks with unequal-sized 
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Fig. 4 Various aspects of urban form, details of the structure and the 
exterior

Summary: SVETLANA DIMITRIJEVIĆ MARKOVIĆ

ASPECTS OF ARCHITECTURAL HERITAGE PROTECTION IN REFERENCE TO PLANNING

Over the past thirty years our society has been facing many changes, which are perceptibly reflected in the city 
development process. The transition to a market-oriented society as well as the priority right of construction enabling the 
users of lots to step in as potential investors, has led to an abruptly growing number of city development actors, but also to 
pressures from market-oriented investors interested in achieving maximum profit from new construction/addition of extra 
floors. Lots containing historic low-rise buildings that are not designated cultural assets but are situated inside cultural-
historic ensembles, especially inside those enjoying preliminary protection, have become particularly interesting to such 
investors. These changes have been going hand in hand with changes in urban planning legislation which in turn have had 
implications for the approach to plan making. Inflexible detailed plans, i.e. models offering ready-made physical patterns, 
proved to be unsuitable for the new market demands and were replaced by Regulation Plans and Detailed Regulation 
Plans.

These more flexible plans, through their normative and regulatory measures and associated rules of design, define the 
rules for new construction which is then carried out by a larger number of market-oriented investors. In addition, by defining 
the (non-)heritage status of the existing structures and prescribing the rules of construction, they have a direct impact on the 
preservation of architectural heritage.

Through registering and analyzing some consequences of implementing the current approach and the established rules 
for defining construction requirements in detailed regulation plans, the paper points to problems concerning architectural 
heritage sustainability. It also takes a look at the contemporary planning approaches which, among other things, treat the 
existing cultural-historic and architectural-urban heritage as a non-renewable resource.
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КАТАРИНА МИТРОВИЋ,
„ТОПЧИДЕР – ДВОР КНЕЗА 

МИЛОША ОБРЕНОВИЋА“

ТИЈАНА БОРИЋ

R азматрања, истраживања и тумачења дела репрезен-
тативне културе у Србији модерног доба однедавно су 
обогаћена студијом Топчидер – двор кнеза Милоша Об-
реновића. Реч је о сложеном ауторском подухвату Ка-
тарине Митровић, историчарке уметности из Београда, 
објављеном под окриљем Историјског музеја Србије 
2008. године, који представља резултат методолош-
ке надградње и усавршавања дипломског рада који је 
због својих изузетних квалитета и препознате научне 
димензије био овенчан наградом „Павле Бељански“ за 
најбољи дипломски рад из области историје уметности 
одбрањен током 2005. године. 

Предмет научноистраживачког рада Катарине Мит-
ровић умногоме премашује претпостављени монограф-
ски приступ једној споменичкој целини назначен у на-
слову и представља комплексну интердисциплинарну 
анализу дворског комплекса у Топчидеру, кроз аспекте 
сложеног симболичног значења двора у оквиру репре-
зентативне културе XIX века и његове веома активне и 
стратешки важне улоге у конституисању и инструмен-
тализацији политичке и династичке пропаганде његовог 
оснивача кнеза Милоша. Ауторка је на самом почетку, 
у предговору, истакла да рад не претендује да понуди 
апсолутни одговор на проблеме Топчидера, већ једно 
могуће сагледавање и интерпретацију улоге и значаја 
ретко очуване репрезентативне амбијенталне целине у 
Србији. Заснивајући своје сагледавање и тумачење дво-
ра на темељима савремених европских изучавања двор-
ске културе, која дворску уметност смештају у шири 
социјални и културни контекст, Митровићева у први 
план износи кључну тезу о реверзибилном и неодвоји-
вом односу владара и двора у којем двор истовремено 
функционише и као систем репрезентације монархо-
ве власти и као његова конкретна резиденција. Посе-
бан квалитет овог рада представља ауторкин отворени 
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дискурс и критичко сагледавање различитих феномена 
који су чинили друштвено-политички миље посмат-
раног периода. Тумачењем идеја и механизама који су 
одсудно учествовали у конституисању српске државе у 
првој половини XIX века, у културолошки и политички 
нимало једноставној клими балканског подручја, Мит-
ровићева је на свеж, методолошки комплексан и веома 
савремен начин довела у везу визуелни идентитет двор-
ског комплекса на Топчидеру, његово обликовање и ор-
ганизацију са елитним културним обрасцима оновреме-
ног Балкана, истичући евидентну тежњу кнеза Милоша 
да свој владарски идентитет пажљиво диференцира и 
постепено сасвим јасно издвоји од образаца актуелних 
супротстављених цивилизација.

Књига Топчидер – двор кнеза Милоша Обреновића 
садржи 181 страну основног текста са 53 илустрације у 
боји, иза којих следе сажетак на енглеском, детаљна биб-
лиографија с наведеним изворима и литературом, списак 
скраћеница и речник мање познатих позајмљеница, који 
олакшавају читаоцу разумевање различитих појмова у 
тексту, и на самом крају индекс. Основни текст у којима 
су изнета виђења и проблематизовани различити аспек-
ти двора у Топчидеру подељен је на три главна поглавља, 
од којих свако садржи неколико мањих идејних целина и 
потпоглавља.

На самом почетку, у Уводу, истакнуто је да је 
структурна подела књиге свесно замишљена тако 
да читаоцима пружи бољу прегледност тумачених 
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проблема, али и могућност да се слободније крећу кроз 
сам текст без нужности праћења наметнутог тока на-
ратива, што је доста успешно и реализовано па се чи-
талац може упустити у произвољни директан приступ 
издвојеним сегментима текста који исцрпљују поједине 
феномене чиме се, донекле, може објаснити и изоста-
нак закључних разматрања.

У првом делу књиге Идеологија простора – Топ-
чидер и његова рецепција у XIX веку, Митровићева кроз 
три целине истражује и тумачи историјат и значај самог 
подручја Топчидера у топографији Београда, износећи 
основне кнежеве разлоге за одабир баш ове конкретне 
позиције за нови двор, уз компаративну анализу одабира 
претходних локација Милошевих резиденција. Изневши 
тезу о Топчидеру, као једном о најважнијих меморијал-
них места династије Обреновић, ауторка је поставила 
основе идеје о симболичком потенцијалу двора и њего-
вој спрези са владаром коју ће касније детаљно разложи-
ти у трећем сегменту своје књиге.

Изузетно важан допринос историографији новијег 
градитељства наше престонице Катарина Митровић 
даје средишњом и уједно највећом целином студије 
која носи назив попут саме књиге Топчидер – двор кне-
за Милоша и у којој представља недовољно познату ис-
торијску реконструкцију дворског комплекса у Топчи-
деру. Будући да је услед фрагментарности грађе готово 
немогуће начинити прецизну хронологију, покушај да 
се начини овакав хронолошки преглед свакако је вре-
дан респекта. Наводећи многобројне релевантне изво-
ре и литературу, ауторка је веома исцрпно и темељно 
представила историјскоуметничку и архитектонскоур-
банистичку генезу двора и придворне цркве, расветља-
вајући истовремено и историју изградње придворних 
зграда с посебним освртом на пејзажно уређење. Кроз 
анализу различитих стилских, естетских, техничких и 
историјских аспеката, непрестано указује на то да је 
„компилација естетских критеријума“ директан одраз 
сложене мултикултуралне климе Балкана и све време 
подсећа на неопходност ширег сагледавања перцепције 

и интерпретације двора. Обликовање, хијерархију и 
намену простора дворског комплекса у Топчидеру, ау-
торка аргументовано тумачи у директном односу визу-
ализације свакодневних, духовних и церемонијалних 
активности владара. Посебно се у овом делу књиге ис-
тичу целине које се баве реконструкцијом ентеријера, у 
којима Митровићева не само да даје прецизну и суптил-
ну ликовну анализу већ пружа разрешење порекла и 
идентитета одређених обликовних форми. Да би боље 
употпунила слику о кнезу Милошу и његовом двору, 
ауторка се посебно осврнула на период владавине уста-
вобранитеља истакавши необично важне интервенције 
у простору Топчидера којима је значајно одређен његов 
каснији контекст. 

Треће и закључно поглавље Топчидерски двор и 
репрезентација владара износи детаљна тумачења и 
разраде теоријских поставки из првог дела, о двору као 
репрезентативном и визуелном систему који једновре-
мено функционише као инструмент и репрезентација 
Милошеве власти. У три мање целине ауторка афирми-
ше неколико виђења из различитих визура и аспеката 
сложеног вишеслојног симболичног корпуса дворског 
комплекса у Топчидеру и поново истиче важност и ак-
тивну улогу коју је имао у процесу конструисања и ви-
зуализацији политичких циљева кнеза Милоша.

Катарина Митровић је користећи појмовну апа-
ратуру историје уметности обрадила у својој књизи 
многобројне историјске изворе и изнела на видело чи-
тав низ мало познатих чињеница, чиме је обогатила 
позитивна знања о двору у Топчидеру. Истовремено, 
употребом различитих методолошких искустава срод-
них дисциплина, она је поставила једно ново схватање 
дворске културе, које се може критички преиспитивати 
али свакако не и заобићи у даљим изучавањима сличних 
или сродних тема. 

На крају, али не и без значаја, посебно је задо-
вољство изрећи похвале техничком уреднику на рачун 
дизајна и складне ликовне обраде књиге, која ефектно 
доприноси свеукупном одличном утиску.
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МИЛА ВУЈИЧИЋ-ВУЛОВИЋ
(1927–2008)

МАРИНА НЕШКОВИЋ

P       очетком септембра 2008. године, конзерватори Ср-
бије остали су без још једног уваженог колеге, који је 
читав свој радни и животни век посветио проучавању и 
заштити споменика културе. 

Мила Вујичић-Вуловић једна је од најстаријих 
конзерватора који су у годинама после Другог светског 
рата утирали пут овој струци и својом студиозношћу и 
преданошћу допринели њеном угледу у друштву. Рође-
на је 27. јануара 1927. године, на Светог Саву, у породи-
ци интелектуалаца, од оца Михаила и мајке Десанке. У 
Бањалуци, где је Мила и рођена, отац Михаило је после 
завршених студија медицине радио као срески лекар. 
Мајка Десанка завршила је права у Француској и по 
повратку у земљу почела да ради у суду. Међутим, пос-
ле удаје и преласка у Бањалуку, а посебно после рођења 
две кћерке, Миле и Душанке, одрекла се професионал-
ног рада и потпуно се посветила породици.

Стасавши за школовање, Мила прелази у Београд 
код мајчиних родитеља, где завршава прве разреде ос-
новне школе, а затим и три разреда гимназије. Завршни 
разред и малу матуру завршила је у Бањалуци, школске 
године 1940/1941. Почетак рата условиће пресељење 
целе породице, најпре у Београд, а убрзо затим у Ша-
бац, где ће провести читаву окупацију и где ће Мила 
завршити више разреде гимназије. После завршене ма-
туре уписаће се на Архитектонски факултет у Београ-
ду 1946. године, са првом послератном генерацијом, са 
којом су универзитетска знања стицале и старије ратне 
генерације. На факултету ће упознати и Бранислава – 
Баћу Вуловића, будућег истакнутог и угледног конзер-
ватора, који ће јој постати животни сапутник и са којим 
ће 1952. године добити сина Зорана. 

Већ на првим годинама студија, испољила је инте-
ресовање за конзерваторску струку. Била је међу првим 
члановима научне групе за историју архитектуре средњег 
века при истоименој катедри, коју је водио проф. Ђурђе 
Бошковић. У оквиру летње праксе, као редован члан овог 
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„кружока“, стицала је прва знања о теренском раду, ства-
рању документације, истраживању и заштити споменика 
културе. За многе колеге са којима је тих година заједно 
откривала све лепоте и тешкоће свог будућег позива ос-
таће трајно везана професионалном сарадњом и искре-
ним пријатељством.

Завршетак студија за Милу Вујичић-Вуловић није 
значио и крај образовања, већ предуслов за стручно 
усавршавање у области заштите споменика културе, за 
коју се определила, дубоко свесна озбиљности посла 
и одговорности архитекте конзерватора. То је био раз-
лог што се пет година после завршених студија обрела 
у Паризу, где је завршила специјализацију за архитекте 
конзерваторе при Школи лепих вештина.

Случај је хтео да се одмах по дипломирању, 1958. 
године, запосли као инжењер архитекта у тадашњој Уп-
рави градског зеленила на Малом Калемегдану, што јој 
је омогућило да своје прве самосталне захвате у заштити 
примени на Београдској тврђави, једном од најраније за-
штићених споменика културе у Србији. После две и по 
године рада у Сектору за студије и пројектовање на мес-
ту архитекте конзерватора, у тренутку када је 1961. го-
дине осниван Завод за заштиту споменика културе града 
Београда, са приоритетним задатком да преузме све ра-
дове на проучавању, истраживању и заштити Београдске 
тврђаве, Мила Вујичић-Вуловић прелази у ову установу 
као један од првих стручних сарадника, са тада већ за-
видним искуством стеченим управо на овом споменику. 
У Заводу за заштиту споменика културе града Београ-
да, у којем ће радити до одласка у пензију 1988. године, 
дуги низ година водила је групу за Београдску тврђаву. 

Захваљујући њеном изузетном смислу за систематич-
ност и студиозност, на самом почетку су у оквиру Завода 
осмишљени планови активности на пољу истраживања 
и конзерваторско-рестаураторских радова на тврђави. 
Њиховом реализацијом, из године у годину враћане су 
вредности овом сложеном споменичком комплексу, са 
остацима градитељске делатности различитих епоха и 
различитог степена очуваности. Смернице које су тада 
постављене с временом су само потврђиване и може 
се слободно рећи да су остале трајан путоказ до дана-
шњих дана.

Један од првих објеката на тврђави на којем су 
по њеним пројектима изведени сложени конзерватор-
ско-рестаураторски радови и примењени за то време 
најсавременији методи статичке санације била је кула 
Небојша. Руководећи овим радовима, Мила Вуловић је 
на утврђивању одговарајућег система конструктивног 
осигурања успешно сарађивала са својим колегом из 
генерације проф. Милорадом Димитријевићем, који ће 
јој остати стални и незаменљиви сарадник у свим пи-
тањима статичке природе, не само на заштити објеката 
и утврђења Београдске тврђаве већ и на свим другим 
споменицима на којима је радила. Колегијалан однос, 
међусобно уважавање и дубоко пријатељство везивали 
су ова два врсна стручњака и несвакидашње личности 
још из времена студија, будући да су обоје припадали 
чувеној „генерацији 46“, која ће остати запамћена по 
дружењу на редовним окупљањима, блискости и неис-
црпној животној енергији.  

У првим годинама рада у Заводу за заштиту спо-
меника културе града Београда Мила Вуловић је водила 
најсложеније конзерваторско-рестаураторске радове на 
остацима утврђења у Доњем и Горњем граду, којима је 
успешно презентована градитељска активност из пери-
ода деспота Стефана Лазаревића. Једним од најуспе-
лијих конзерваторских захвата сматра се њена обнова 
горњоградских утврђења, са капијама и угаоном „де-
спотовом“ кулом, захваљујући којој је некадашњи из-
глед средњовековног града постао препознатљив и не-
одвојив део силуете савременог Београда. 

Истраживањем и рестаурацијом Дефтердарове ка-
пије и чесме Мехмед-паше Соколовића обновљени су 
јединствени амбијенти турске градитељске активности, 
а радовима на обнови бастионих утврђења уређени су 
делови Београдске тврђаве настали у оквиру аустријске 
и касније турске реконструкције.

Као врстан познавалац овог споменика, Мила 
Вујичић-Вуловић зналачки је сагледавала све кључне 
проблеме њене конзервације, што јој је помогло да буде 
међу првим стручњацима који су осмислили и реализо-
вали радове на ревитализацији, израдивши прве студије 
могућности савременог коришћења за читав низ разли-
читих објеката и за тврђаву у целини. Ревитализација 
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Амама у Доњем граду, који је после сложених статич-
ких и конзерваторских захвата адаптиран у Планета-
ријум, и Деспотове куле, која је после обнове добила 
нову намену поставши Опсерваторија, сврставају се у 
прве конзерваторске захвате ове врсте и представљају 
и данас примере успешне примене овог метода, као 
крајњег циља заштите споменика културе.

Резултате свог истраживачког и конзерваторског 
рада на Београдској тврђави публиковала је у стручним 
часописима. Већ 1961. године, у Саопштењима Репуб-
личког завода за заштиту споменика културе објавила је 
рад Београдска тврђава, а 1970. године у посебној пуб-
ликацији Завода за заштиту споменика културе града 
Београда, Саопштења, свеска III, текст Конзерватор-
ско-рестаураторски радови на Београдској тврђави у 
периоду 1961–1968. године. Обиман истраживачки рад 
Капије Београдске тврђаве објављен је 1972. године у 
Годишњаку града Београда.

Поред Београдске тврђаве, којој је посветила читав 
свој радни век, откривајући и унапређујући њене основ-
не вредности, бавила се и истраживањима и заштитом 
сакралних грађевина. О студиозном приступу пројек-
товању и извођењу конзерваторских захвата на овим 
објектима остају да сведоче радови на касноантичкој 
гробници у Брестовику код Гроцке и рестаурација црк-
ве манастира Павловац под Космајем. Остаци ове цркве 
датиране у прву четвртину XV века, на којој су крајем 
шездесетих година извршени заштитни конзерваторски 
радови, нису пружали довољно података за израду про-
јекта обнове првобитне архитектуре. Приступајући том 
послу, Мила Вуловић је на основу детаљног снимања и 
анализе постојећег стања, типолошких и конструктив-
них карактеристика, техника зидања и елемената камене 
архитектонске пластике, израдила студију могућег ау-
тентичног изгледа цркве, која се заснивала на сложеним 
пропорцијским анализама, тумачењу података са саме 
грађевине и анализама аналогних примера споменика 
исте стилске групе. 

Свакодневне обавезе и сложени и одговорни посло-
ви на којима је била ангажована у својој матичној устано-
ви нису је спречавали да прихвати сарадњу и са другим 
заводима у Србији. Међу споменицима чија је заштита 
била резултат овакве сарадње треба истаћи, пре свега, 
манастирски комплекс Црна Река и цркву св. Димитрија 
у Јаначком Пољу. Исходе ових конзерваторских радова 
објавила је у стручним чланцима: Манастир св. Арханђе-
ла у Црној Реци и Црноречка бронзана кадионица.

Поред непосредног рада у струци, активно је учес-
твовала у раду бројних стручних комисија, а своја ис-
траживања и конзерваторска искуства саопштавала је 
у рефератима на саветовањима Друштва конзерватора 
Србије. Била је и први секретар Заједнице завода за за-
штиту споменика културе и један од најагилнијих сек-
ретара Друштва конзерватора Србије.

Покретање стручног часописа Завода за заштиту 
споменика културе града Београда, за Милу Вуловић 
представљало је још један изазов, обавезу према стру-
ци, према себи, али и према будућим генерацијама 
конзерватора. Обрађивањем резултата својих радова и 
њиховим публиковањем већ од првог броја Наслеђа, 
дала је још један велики допринос ширењу сазнања 
о градитељском наслеђу на подручју града Београда, 
значају рада на заштити споменика културе и улози 
архитекте конзерватора. Већ за први број припремила 
је рад у којем је изнела конзерваторски приступ обно-
ви горњоградских бедема Београдског града, за трећи 
је приредила веома користан и информативан преглед 
конзерваторско-рестаураторских активности на про-
стору Београдске тврђаве, а у четвртом броју указала 
је на основне проблеме обнове цркве манастира Пав-
ловац под Космајем.

Можда није случајно што ће управо на страница-
ма јубиларног десетог броја овог часописа остати за-
бележено сећање на Милу Вујичић-Вуловић, архитек-
ту конзерватора, која је дала трајни допринос заштити 
културне баштине. 

О њеном доприносу конзерваторској струци све-
доче и признања која је добила за дугогодишњи рад у 
служби заштите. Завод за заштиту споменика културе 
града Београда доделио јој је диплому и повељу пово-
дом десетогодишњице и двадесетогодишњице свога 
рада, а Савез друштва конзерватора Југославије јуби-
ларну медаљу са дипломом за изванредан допринос за-
штити нашег културног наслеђа. 

Најзначајније признање за сваког конзерватора – 
награду Друштва конзерватора Србије, Мила Вујичић-
Вуловић добила је 1990. године за значајан допринос 
заштити наше културне баштине изражен кроз ис-
трајан и предан рад на истраживању архитектон-
ских споменика; за успешно изведене бројне конзер-
ваторско-рестаураторске радове, као и за активно 
учешће у раду Друштва конзерватора Србије. 

Цењена међу колегама, омиљена у својој генера-
цији једнако као и међу младима, пленила је својом 
дружељубивошћу, оптимизмом и суптилним хумором. 
Ниједно окупљање и дружење у Заводу за заштиту спо-
меника културе града Београда није могло да се замисли 
без њеног присуства и без њеног врапца, који ју је сву-
да пратио и кроз чије је стихове, надарено и духовито, 
саопштавала велике истине и мале тајне, остављајући 
нам у наслеђе својеврсну хронику једне установе, једне 
струке, једног времена. 

Име Миле Вујичић-Вуловић и њена плодна про-
фесионална каријера остаће трајно убележени у исто-
рији рада Завода за заштиту споменика културе града 
Београда, као и у историји заштите Београдске тврђа-
ве, коју је, међу првим стручњацима, својим радом 
стварала. 
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МОМЧИЛО МОМА МИТРОВИЋ 
(2. 9. 1925, ШАБАЦ – 2. 6. 2009, БЕОГРАД)

ВЕРА ПАВЛОВИЋ-ЛОНЧАРСКИ

D ругог дана јуна 2009. године напустио нас је Мома 
Митровић, наш уважени колега, цењени стручњак и 
драги пријатељ. Конзерватори Србије изгубили су не 
само једног од својих најстаријих чланова, припадника 
генерације која је својим опредељењем, ентузијазмом, 
пожртвованим и преданим радом на проучавању и за-
штити споменика културе градила углед конзерваторс-
кој струци у годинама после Другог светског рата, већ 
и архитекта који је својим дугогодишњим ангажовањем 
дао изузетан допринос развоју и афирмацији струке.

Прве поуке о споменичком наслеђу стицао је у ак-
цијама рекогносцирања терена западне и југозападне 
Србије с Радивојем Љубинковићем, као и у снимањима 
архитектонских споменика које је предводио професор 
Ђурђе Бошковић. Од фебруара 1949. године започео је 
сарадњу са службом заштите споменика културе изра-
дом документације за потребе спасавања Дукље. Исте 
године учествовао је на рекогносцирању Подриња, По-
савотамнаве, Подгорине и многих других места за Ар-
хеолошки институт и Народни музеј из Београда, а по 
повратку са првог терена укључио се у рад студентског 
Кружока за проучавање развоја архитектуре професора 
Ђурђа Бошковића. Године 1951, као члан екипе сарађи-
вао је у рекогносцирању терена југозападне Србије – 
Топлице и Косанице. И пре него што је дипломирао на 
Архитектонском факултету у Београду постао је члан 
екипе за проучавање Старог Бара. 

Од 1953. до 1955. године радио је на организацији 
и изради документације за потребе обнове чаршије у 
Мостару, а затим и на проучавању Старог моста. Ра-
дио је на конзервацији и спасавању бројних спомени-
ка у Херцеговини: на санацији Старе цркве у Мостару, 
заштити и конзервацији цркве и рестаурацији конака 
у Житомислићу, конзервацији и делимичној реста-
урацији Кајтазове куће у Мостару, кућама Велагића у 
Благају, објектима у Почитељу, акцијама спасавања и 
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конзерваторским радовима на џамијама у Мостару, црк-
вама у Аранђелову, Требињу и Завали, као и низу других 
мањих и већих објеката. Поред непосредних послова на 
заштити споменика културе у Херцеговини, бавио се и 
туристичком промоцијом њене територије и градова, 
затим израдом предлога и елабората за отварање музеја 
у Требињу, урбанистичким проблемима и низом других 
задатака везаних за заштиту културног наслеђа. 

Октобра 1958. године прешао је у Ниш, где је ра-
дио у Дирекцији за изградњу Ниша у којој се бавио 
аналитичким и другим стручним пословима везаним за 
изградњу града. Одмах по доласку у Ниш, у договору 
и у сарадњи с Народним музејом, организовао је сни-
мања, израду елабората за радове у Нишкој тврђави и 
конзервацију зидова. Тада је формиран Фонд за зашти-
ту и уређење Тврђаве и започети су радови на изради 
концепције и уређења. Са сарадницима Народног му-
зеја у Нишу учествовао је и на рекогносцирању и из-
ради предлога заштите објеката на територији нишке 
општине. 

Прешавши на Архитектонски факултет Техничког 
факултета у Нишу јануара 1961. године, посветио се 
проучавању развоја архитектуре и заштити спомени-
ка, када се при факултету формирао Завод за архитек-
туру (који је стицајем прилика и водио), и програмом 

предвиђеном проучавању и изради документације за 
архитектонско наслеђе. Ова документација добро је до-
шла Заводу за заштиту споменика културе Ниш, форми-
раном марта 1966. године. Као наставник Развоја архи-
тектуре на Техничком факултету у Нишу имао је могућ-
ност да учествује у истраживањима и утиче на заштиту 
споменичког наслеђа у региону. Тако су и започети неки 
радови на споменицима и очувању урбаних комплекса 
и целина од уништења, а израђени су и програми и про-
сторни планови, који негују градитељско наслеђе. Од 
1962. године до пред крај 1968. године упоредо је ра-
дио на организовању наставе и образовању архитеката, 
који ће кроз свој стручни рад штитити и наслеђе, као и 
на вођењу Завода за архитектуру, а од 1. априла 1966. 
године и Завода за заштиту споменика културе Ниш. С 
обзиром на то да је тек мали број, и то младих сарадни-
ка без икаквог искуства, радио на пословима заштите 
културног наслеђа, било је неопходно изузетно ангажо-
вање Момчила Митровића, који није био само дирек-
тор Завода већ и непосредни сарадник у решавању низа 
проблема који су се јављали у истраживању и изради 
документације, као и у извођењу радова. Сарадња са 
еминентним конзерваторима и другим организацијама 
за истраживања и заштиту споменика културе омогући-
ла је да послови и раст Завода у Нишу буду успешни.

Завод је током 10 година, док се на његовом челу 
налазио Мома Митровић, извео радове на преко 40 обје-
ката и прикупио бројну документацију о споменицима. 
Окупивши широк круг сарадника из редова угледних 
стручњака и научника, нишки завод се у споју младо-
сти и искуства брзо афирмисао као установа која је ис-
траживање и заштиту архитектонских споменика веома 
савремено и комплексно организовала. Поред послова 
на организацији и другим задацима везаним за положај 
и обавезе, непосредно је руководио радовима на истра-
живању и заштити комплекса и цркве св. Јована Бого-
слова у Поганову, комплекса Прохора Пчињског и дру-
гих мањих објеката. Израдио је и започео реализацију 
концепције заштите Нишке тврђаве и других целина, 
које су касније реализоване.

Одмах по формирању Завода у Нишу 1966. године, 
прихватио је иницијативу архитекте Милоја Милоше-
вића, Рајка Николића и других сарадника Републичког 
завода и новосадског Покрајинског завода о стварању 
заједнице завода, која би омогућила боље организо-
вање заштите и квалитетнији стручни рад. Одушевљен 
идејом заједништва, уз помоћ истомишљеника, пок-
ренуо је иницијативу за поновно окупљање. Тако је у 
Нишу крајем 1967. године, у присуству и уз учешће 
представника свих завода са територије Србије са пок-
рајинама, прихваћено формирање Заједнице завода. У 
рад и живот ове добровољно организоване заједнице 
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уложио је огроман труд и време, јер је било потребно 
усагласити интересе свих организација и појединаца. 
Да би се неке идеје оствариле, прихватио је и функцију 
председника Скупштине заједнице 1972. године. Тада 
је дата иницијатива за трансформисање и самоуправ-
но организовање заједнице на новим основама и више 
заједништва и заједничког организовања рада. Као де-
легат Заједнице завода био је у Скупштини Републич-
ке заједнице културе, а потом и члан Извршног одбора 
Републичке заједнице културе, активно учествујући у 
раду више комисија.

Од 1. априла 1976. године постао је члан Завода за 
заштиту споменика културе града Београда. У овом за-
воду се, поред организовања оперативе и извођења ра-
дова, бавио и студијама заштите градитељског наслеђа, 
старим материјалима и техникама градње, заштитом од 
влаге, као и израдом предлога и метода заштите за Са-
борну цркву у Београду и Бајракли џамију.  

Свестрана ангажованост, упорност, доследност и 
ентузијазам највише су дошли до изражаја на плану 
организовања програмско-радног заједништва завода 
за заштиту споменика културе у Србији. Као један од 
оснивача Заједнице завода за заштиту споменика кул-
туре Србије, уложио је много личног труда да се ова, 
како ће се доцније показати – изузетно важна организа-
ција – конституише и отпочне своју плодну делатност. 
Најпре као добровољна асоцијација установа заштите, 
Заједница завода је доцније постала законом обавезно 
удружење завода, а Мома Митровић је 1977. године иза-
бран за њеног секретара. Веома брзо, Заједница завода 
је постала окосница јединства службе заштите непок-
ретних културних добара Србије, доследно остварујући 
своју координациону улогу. У низу активности издваја 
се борба за спасавање и обнову Покајнице и очување 
њене заштићене околине. Водио је истраживања у ма-
настиру Радовашница и урадио идејни пројекат за ре-
конструкцију манастирске цркве. До пензионисања, 
септембра 1990. године, био је на месту секретара За-
једнице завода. 

Друштвеним и друштвено-стручним радом бавио 
се читав свој радни век. Као члан више струковних уд-
ружења и организација, радио је на афирмацији конзер-
ваторске делатности. Поред ревносног рада у Друшт-
ву конзерватора Србије, активно је радио у Друштву 
урбаниста, у Друштву архитеката и других друштава, 
стручних и друштвених организација. Прегалачким за-
лагањем учествовао је у раду ССРН Ниша, Културно-
просветној заједници Ниша, Привредној комори Ниша 
– као веома активан члан у свим комисијама и одборима 
у које је биран.

Био је члан савета, комисија и одбора и у Општи-
ни Ниш, а једно време и председник Савета за урбани-
зам. Учествовао је и у раду комисија за оцену радова 
и пројеката из области архитектуре за више објеката и 
комплекса у Нишу и другим местима као представник 
Друштва архитекта или Друштва урбаниста. 

Пројектовао је неколико породичних стамбених 
кућа у Нишу и Шапцу, осмислио је идејни пројекат за 
цркву у селу Душковац, а у Мостару је према његовом 
пројекту изведен Извиђачки дом.

Добитник је више признања и награда: прве Ок-
тобарске награда града Ниша 1959. године, а посебно 
се издвајају: Награда Друштва конзерватора Србије (за 
животно дело), коју је добио 20. фебруара 1986. за: Ду-
гогодишњи предан рад у области заштите споменика 
културе, за значајан допринос побољшању друштве-
ног положаја заштите, за успешно развијање сарадње 
међу установама заштите, за значајан допринос у 
организацији и раду Заједнице завода и за предани рад 
у Друштву конзерватора Србије; као и Орден рада са 
златним венцем, 20. септембра 1990. за: Нарочите за-
слуге и постигнуте успехе у раду од значаја за напре-
дак земље. 

Момчило Митровић је припадао генерацији конзер-
ватора која је стварала заштиту културног наслеђа и који 
се руководио геслом да је очување културне баштине 
више од професије. Због тога је иза њега остало много 
дела и много његових поштовалаца.
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