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КУЛА НЕБОЈША СА ДЕЛОМ
ПРИОБАЛНОГ БЕДЕМА И
ВОДЕНОМ КАПИЈОМ II

U

оквиру фортификација Београдске тврђаве једино боље
очувано здање које је преостало јесте кула Небојша.
Налази се у Доњем граду, на споју Приобалног и
Североисточног бедема, на улазу у некадашње, сада
ишчезло, градско дунавско пристаниште. Назив ове
куле познијег је датума. Првобитна Небојша налазила
се у оквиру Замка у Горњем граду и представљала је
највећу и најзначајнију кулу средњовековног Београда.1
После њеног разарања, крајем 17. века, име је пренето
на садашњу кулу Небојша у приобаљу, последњу преосталу велику средњовековну градску кулу.2
Кула Небојша, мада преправљена, стицајем околности до наших дана је доспела добро очувана, а
била је у више наврата предмет истраживачких и конзерваторско-рестаураторских радова, за разлику од
приобалних утврђења која до сада нису проучавана у
већем обиму. Положај Доњоградског булевара и посебно
траса двоструког колосека железничке пруге, која делом
лежи изнад остатака Приобалног бедема, у великој
мери отежавају, или сасвим онемогућавају, приступ
истраживањима овог комплекса. Изузетак представља
само део бедемске трасе између куле Небојше и суседне
Водене капије, где су недавно обављена сондажна
археолошка ископавања.
Први радови на проучавању куле Небојше започети су 1938. године, с циљем да се приступи њеној
обнови и да се околни простор рашчисти од шута
и рушевина.3 Тада су откривени остаци куле II у
оквиру Североисточног бедема Доњег града, као и
познијег бедема, који је преграђивао простор према
кули Небојши. Обављена су и обимна истраживања
архитектонске структуре саме куле Небојше у оквиру
припрема за приступ обнови делова зидова оштећених
током бомбардовања у Првом светском рату. Била је
то прилика да се открију и обнове старији зазидани
топовски отвори, а обновљени су и оштећени познији
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Сл. 1. Кула Небојша, општи изглед
Сл. 2. Кула Небојша са простором испред улаза,
стање после истраживања 1938. године
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прозори – положаји за топове из времена аустријске
владавине. Ова обнова, међитим, није у свему доследно
спроведена. Оштећени млађи отвори на првој и другој
етажи стране H, који су пре разарања 1915. године били
у виду четвртастих прозора, обновљени су у облику
мањих првобитних средњовековних топовских отвора.
У току ових радова нису предузете мере статичке
санације, јер уочене пукотине настале током Првог
светског рата тада још нису указивале на озбиљнији
поремећај стабилности тла.
Услед бомбардовања 1944. године, стање стабилности куле веома је погоршано, због чега је било
потребно да се хитно приступи њеној санацији. Обимни
радови обављени су 1960–1961. године, а претходила
су им прва археолошка ископавања, како у самој кули
тако и на околном простору.4 Том приликом истражена
је цела унутрашњост куле до равни некадашњег пода.
Са спољне стране у целости је откривен дограђени
познији сокл и истражен је темељ куле до нивоа
дрвених шипова на којима лежи. После археолошких
ископавања, обављена су геомеханичка испитивања
тла, која су показала да је кула заснована на речним
седиментима, а делом и на насипним слојевима, што је
проузроковало неједнако слегање и појаву пукотина на
темељној плочи и зидовима по вертикали све до крова.
Пошто је констатована преоптерећеност тла испод
куле, добијени су основни елементи за израду пројекта
статичке санације, који је у целини и реализован.5
Утврђено је да је дозидани млађи сокл над темељом куле
нефункционалан и да не доприноси њеној стабилности
и уклоњен је. Уместо тога, проширена је темељна стопа
куле и у тој равни обухваћена армиранобетонским
прстеном. У оквиру припрема за ове веома обимне и
сложене радове порушени су и делови бедема који су се
ослањали на кулу. Тим захватом су, нажалост, изгубљени
драгоцени подаци о вези Приобалног бедема са делом
зида према кули II, као и о њиховом положају у односу
на кулу Небојшу, будући да о томе није сачувана никаква
документација.
Санационим радовима био је обухваћен и горњи део
куле изнад зидане калоте, с којег је претходно уклоњен
насип земље. И он је такође утегнут армиранобетонском
конструкцијом, на коју су ослоњена радијално постављена ребра као ослонац танке бетонске плоче – подлоге
кровног покривача од ћерамида.
У оквиру конзерваторских радова после статичке
санације затворене су све пукотине на зидовима куле
и президани оштећени делови калоте, као и неки од
сегментних лукова у конструкцији млађих прозора.
Дрвене међуспратне конструкције у кули у целини
су замењене и постављене у лежишта старих греда.
10
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Сл. 3. Кула Небојша, основе и пресек са етапама грађења
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Сл. 4. Простор испред куле Небојше, основа после археолошких истраживања 1982. и 2006. године
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Сл. 5. Простор испред куле Небојше, пресек
Приобалног бедема
Сл. 6. Простор испред куле Небојше, пресек
Североисточног бедема Доњег града са остацима рампе)

Ради ојачања међуспратних конструкција уместо дрвених греда подвлака постављене су челичне траверзе
обложене дрветом.6
Археолошка истраживања мањег обима на овом
простору настављена су 1964. године. Тада су поново
откопани остаци куле II, која је истражена до дна
темеља откривеног на коти 68.34. Испитан је, такође, и
темељ бедема према кули Небојши, за који је утврђено
да је знатно плићи и да лежи на коти 69.43.7
После дужег прекида, археолошка истраживања
настављена су 1982. године на простору испред улаза
у Небојшу, ради добијања података за обнову дела
13

Приобалног бедема који се ослањао непосредно на ову
кулу. Такође су обављена и ревизиона ископавања куле
II, чији су остаци након тога коначно и конзервирани.
Циљ ових истраживања био је прибављање података
за израду пројекта одбране Доњег града од високих
поплавних вода, што је утицало и на веома ограничен
програм археолошких ископавања.8
Коначно, тек недавно, остварени су предуслови да
се у целини заврше археолошка истраживања простора
око куле Небојше, укључујући и део Приобалног
бедема са суседном Воденом капијом II.9 Са спољне
стране ове деонице Приобалног бедема уклоњени су
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целом дужином високи слојеви насипа и откривено је
зидно платно спољне куртине приближно до коте 72.50.
Ниже зоне истраживане су у две мање сонде до нивоа
где су се појавиле подземне воде (70.84). Са унутрашње
стране бедема, према Доњоградском булевару, у оквиру
четири сонде истражене су ниже зоне унутрашње
куртине до темељне стопе, односно равни терена у
првим деценијама 18. века. На том простору откривен
је нижи преостали део рампе на углу, односно споју с
некадашњом унутрашњом куртином Североисточног
бедема Доњег града, од које су очувани само остаци
у висини од неколико редова опека (сонда 1/06).
Ради анализе унутрашње структуре земљаног насипа
бедема и евентуалних трагова старијих фортификација
отворена је сонда у којој је добијен целовит пресек кроз
ову бедемску трасу (сонда 4/06). У оквиру ових радова
истражена је у целини и Водена капија са две суседне
засведене просторије, које су укопане у структуру
земљаног насипа бедема (сонда 6/06).
Наведеним истраживачким радовима допуњена
су сазнања о кули Небојши и добијени основни подаци
о структури и етапама грађења истраживаног дела
Приобалног бедема. Будући да је посреди сложен комплекс фортификација, које су грађене и дограђиване
током више епоха, сазнања до којих се дошло анализом
свих расположивих извора биће изложена хронолошким
редом и то прво за кулу Небојшу, а потом и за суседни
део Приобалног бедема с Воденом капијом II.
Кула Небојша
На основу сазнања до којих се дошло проучавањем
историјских извора и исхода археолошких ископавања, садашња, приобална кула Небојша подигнута је,
по свему судећи, непосредно после велике, неуспеле
турске опсаде Београда, у лето 1456. године. Грађена
је, највероватније, у оквиру обимних фортификационих
радова, који су предузети ради обнове порушених и
оштећених градских фортификација. У том раздобљу,
око 1460. године, изграђено је ново утврђење Источног
подграђа са истуреном топовском кулом (сада Јакшићева
кула) и положајима за артиљерију у оквиру бедема.
Својом истакнутом позицијом и наоружано топовима,
новим оружјем у систему одбране градова, ово ново
утврђење бранило је североисточну страну града и
главне градске капије.10 Према истој замисли, на улазу у
Дунавско пристаниште, на самој обали реке, подигнута
је нова велика топовска кула – сада кула Небојша
– са циљем да артиљеријском ватром брани прилаз
доњоградској Источној капији и да чува улаз у градско
пристаниште. По својој основној концепцији, била је
истоветна с нешто мањом истовремено грађеном кулом
Источног подграђа.11
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Према резултатима досадашњих истраживања,
првобитни изглед куле може се у највећој мери сагледати. Реч је о вишеспратном здању правилне осмоугаоне основе, с пречником унутрашнег простора од
око 8,5 м. Димензије спољних страна (обележене од
А до H) јесу 6 м, док је дебљина зидова уједначена
и износи од 2,90 до 3 м. Спољно лице је грађено
релативно правилним тесаницима меког кречњака, који
потиче из каменолома у околини Београда. Ова врста
локалног камена слабог је квалитета и током времена
подложна је ерозији, односно распадању. Унутрашња
лица зидова у кули грађена су ломљеним, притесаним
каменом уз местимичну употребу фрагмената опека,
док им је лице било дерсовано. Кула је утемељена на
веома масивној компактној плочи квадратне основе,
димензија 14,50x14,50 м, а дебљине око 2 м, у одсечцима
са спољне стране (дно темеља је на коти 68.04, а горња
површина на коти 69.92). У унутрашњости куле зидна
маса плоче била је знатно дебља, око 3,30 м, пошто се
првобитни под налазио на њеној горњој површини, тј.
коти 71.40. Темељна плоча била је грађена од ломљеног
камена повезаног веома компактним малтером. У својој
унутрашњој структури била је ојачана системом дрвених
греда – сантрача, сложених у виду више паралелних
нивоа хоризонталних решетки, које су вероватно биле
повезане и по вертикали. Ради ојачања тла, испод
темељне плоче налазио се систем вертикално побијених
дрвених шипова, промера око 14 цм, постављених у
низовима на међусобним растојањима од око 40 цм.12 Над
поменутом темељном плочом заснован је осмоугаони
надземни део куле. Првобитна висина ове грађевине
од око 25 м може се само претпоставити, будући да
јој, услед каснијих преградњи, последња етажа није
сачувана у изворном облику. Унутрашњи простор у кули
био је издељен дрвеним међуспратним конструкцијама
на приземље и четири, односно првобитно вероватно
пет етажа. Спратна висина износила је 4–4,30 м. Са
нивоа садашњег, последњег, четвртог спрата излазило
се на одбрамбену галерију истурену на профилисаним
конзолама. На свакој од осам страна куле налазило
се по пет и на угловима по једна конзола, укупно 48.
Вероватно су биле повезане луцима над којима је стајао
парапет са зупцима. Судећи према приказу на ликовним
изворима с краја 17. века, горња, сада порушена етажа,
имала је повучене и сужене зидове, тако да је под шетне
стазе галерије већим делом лежао на зидној маси куле.
Над овом етажом налазила се још једна, надвишена
пирамидалним кровом који је, по свему судећи, био
покривен оловним плочама.
Некадашњи прилаз кули био је из правца Приобалног бедема. О изгледу првобитног улаза нема поузданих података. Може се само претпоставити да се
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Сл. 7. Простор испред куле Небојше, унутрашња
куртина Североисточног бедема са остацима рампе

Сл. 8. Простор испред куле Небојше, остаци рампе на
споју Приобалног и Североисточног бедема

налазио на истом месту где и садашњи, познији. На
свим етажама куле налазили су се топовски отвори,
чији се првобитни број услед каснијих преправки не
може поуздано утврдити. У приземљу, у равни пода,
постојала су сигурно два отвора (стране C и E). На
страни према обали (H) откривени су остаци једног
зазиданог нешто већег отвора, који је остао неистражен,
па остаје отворено питање да ли је то била потерна за
излаз на обалу или положај за топ.13 У равни прве етаже
остао је сачуван само један првобитни отвор (страна G),
у равни друге два (стране C и Е), док су на трећој етажи
сачувана сва четири првобитна топовска отвора (А, C,
Е и G). Топовски отвори прве и друге етаже били су с
лица полукружно засведени каменим луком у ширини
од свега 0,50 м, док је остали део имао таваницу од
храстових гредица. На трећој етажи топовски отвори
имали су према спољној страни свод од танких опека,
који је ишао у дубину зида до око 0,90 м, одакле се
настављала таваница од гредица.14

мери и хронолошки одредити. Пре изградње куле, на
том простору постојали су Приобални бедем, чија је
изградња датована у трећу деценију 15. века, и кула
II, дограђена око 1440. године, којом је био завршен
правац Североисточног бедема Доњег града.15 Након
изградње приобалне топовске куле Небојше вероватно
је остварена веза с постојећим Приобалним бедемом.
Знатно сложенији проблем представља утврђивање
везе са суседном кулом II.16 Изгледа да је у прво време
између ових двеју кула постојао улаз у један мањи део
пристаништа, који је залазио у простор Доњег града.
Тај пролаз је, по свему судећи, већ пре краја 15. века
преграђен новим бедемом који се једном страном
ослањао на фронт куле II, а другом је дотицао кулу
Небојшу. У исто време или нешто позније, али свакако пре турског освајања Београда 1521. године, пред
улазом у кулу дограђен је један анекс правоугаоне
основе, чији се један зид ослањао на ову преграду,17 а
други на Приобални бедем. Могло би се закључити да
је служио као нека врста предворја и одбране прилаза
улазном делу куле. Тешко је закључити које је висине
био овај анекс и како је изгледао у свом горњем делу.
На лицу зида куле изнад садашњег улаза запажају се
слабо видљиви трагови отиска двосливног крова, који
се могао налазити над овим призиданим анексом.18

Првобитни однос куле према суседним
фортификацијама
У току радова 1960–1961. године није се дошло до
података о некадашњој вези куле Небојше са суседним
фортификацијама. Разлог је био затечено стање, настало
као резултат познијих преградњи, али и чињеница да
тада нису вршена детаљнија истраживања пре рушења
делова бедема, која су претходила статичкој санацији
темеља куле. Претпоставка је да је кула првобитно
грађена као самостално здање, евентуално повезано
само с Приобалним бедемом, а касније и са суседном
кулом II. Ту је уочено више етапа грађења чији се
међусобни однос може јасно разграничити, а у доброј
15

Одбрамбени значај куле Небојше
Својим обликом и конструктивним решењем
Небојша припада најстаријем типу раноартиљеријских
високих кула.19 Намена јој је била да дејством топова
брани улаз у Дунавско пристаниште, спречава напад
са Ратног острва и из његовог правца и бочном
ватром штити прилаз главној капији Доњег града.20

МАРКО ПОПОВИЋ

Сл. 9. Приобални бедем,
део куртине код Водене
капије II са старијом и
млађом фазом грађења.

На свакој од етажа налазила су се, највероватније,
само по два топа, која су по потреби премештана на
одговарајући топовски отвор ради дејства у жељеном
правцу. У време када је настала, ова приобална кула
представљала је значајно остварење фортификационе
архитектуре. Грађена је у сврху одбране града од
Турака и ту своју функцију вршила је више од шест
деценија. У систему одбране Београда ова кула је,
у ширем смислу посматрано, представљала део
„предзиђа Хришћанства“ који је деценијама успешно
заустављао турске продоре ка средишту Европе.
Њен стратешки значај дошао је до пуног изражаја у
време турске опсаде Београда 1521. године. Иако већ
у извесном смислу застарела, кула Небојша је својим
топовима данима бранила прилаз левом крилу турских
опсадних трупа. Тек када су дејством топова с Ратног
острва Турци успели да је запале, браниоцима је нанет
пораз.21 У том смислу, ваљало би навести запажање
анонимног турског хроничара који је забележио да
је спаљивањем ове приобалне куле „неверницима
пребијена кичма“ и омогућен успешан јуриш турских
трупа.22 Да је реч о поузданом сведочанству, потврдила
су и археолошка ископавања. Над подом куле откривен
је моћан слој гари и пепела који сведочи о великом
пожару, који хронолошки одговара управо раздобљу
турске опсаде и запоседања Београда 1521. године.23
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Кула Небојша под турском влашћу 1521–1688.
После освајања града, по наређењу султана
Сулејмана, спаљена приобална кула је обновљена, с
циљем да дејством својих топова спречи евентуални
угарски продор бродовима ка Београду. О обиму
ових интервенција тешко је судити, али се може
претпоставити да су тада обновљене само спаљене
дрвене конструкције у унутрашњости куле. У раздобљу
турске власти, свакако пре 1688. године, извршен је
покушај да се темељ куле ојача. Том приликом дозидан
је степенасто профилисан сокл у виду прстена око куле,
који се налазио изнад темељне плоче, али без икакве
конструктивне везе са њом.24 Појава овог сокла указује
да су већ у то време постојали неки проблеми статичке
природе, по свему судећи, изазвани неједнаким слегањем тла на којем је била утемељена. Тешко је веровати да је ова интервенција, с циљем да се прошири
површина налегања, била успешна. Остаје отворено
питање где су се налазиле првобитне пукотине у зидној
маси куле, будући да оне нису уочљиве на старијим
фото-снимцима из раздобља пре 1914. године, односно
пре оштећења насталих током бомбардовања почетком
Првог светског рата.
Ову знамениту кулу уочили су и забележили неки
од страних путника који су пролазили кроз Београд
током 16. и 17. века. Тако је Давид Унгдад, на путу за
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Цариград 1572. године, забележио да се на обали према
ушћу Саве у Дунав налази једна велика кула, коју он
назива „Бела Кула“.25 Средином 17. века, турски географ
Хаџи Калфа такође запажа ову кулу, наводећи да ју је
подигао султан Сулејман,26 вероватно мислећи на њену
обнову. У једном познијем документу, који је упућен
из Београда у Беч 29. маја 1721. године, ово приобално
здање је означено као четвороспратна „Темишварска
кула“ у којој су „за време Турака (значи пре 1717. године,
прим. аут.) боравили заробљеници“.27 Каква је судбина
ове куле била у аустријско-турском рату 1688–1690.
године, и касније у борбама 1717. године, у изворној
грађи нема података.
Реконструкција куле са околним
фортификацијама 1717–1736.
У оквиру великих радова на изградњи Београдске
тврђаве током аустријске владавине темељно је реконструисан и комплекс куле Небојше. Ова стара средњовековна кула, која је у то време била застарела и у
фортификационом смислу превазиђена, за разлику од
осталих, ипак је задржана и уклопљена у нове бастионе
фортификације. Порушен је горњи део куле изнад
некадашње галерије на конзолама и изнова је опекама
озидана последња четврта етажа, засведена кришкастим
сводом. Над овим сводом, набачајем камена с мало
малтера, образована је плитка пирамидална подлога
преко које је постављен кров од ћерамида. Моделован је
и нов улаз у кулу, који је тада добио свој садашњи облик.
Улаз има камени профилисани оквир, с прагом на коти
75.12. Одатле се у кулу силази са осам степеника до
унутрашњег сличног портала, који одговара нивоу новог
пода од опека на коти 73.60. Првобитна најнижа етажа
куле том приликом је била засута насипом. У оквиру
ових радова сви стари топовски отвори су зазидани,
а пробијени су нови већи, и то по четири на свакој
етажи, на странама B, D, F и H. Озидани су опекама
и пресведени плитким сегментним сводом. Мада су
грађени у виду топовских отвора, првобитна намена
им није сасвим јасна, будући да њихов распоред не
одговара фортификационој функцији. Иако се не може
искључити могућност да су на неким од ових отвора
и били постављени мали топови, одбрамбена улога
ове куле у том времену била је занемарљива. Раније
започети радови на Приобалном бедему настављени
су у том раздобљу и завршени образовањем простране
платформе са земљаним грудобраном, о чему ће даље
бити речи.
Уобличен је и простор испред улаза у кулу Небојшу,
где су остаци старијих конструкција порушени и засути
до равни њеног прага (око коте 75.00). Стари зид према
кули II замењен је новом куртином, грађеном у мешаном
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слогу камена и опека. Ова зидна маса спајала се с
куртином Приобалног бедема и била је призидана уз
страну А куле. Ту је био моделован пролаз ка кули грађен
опекама, који је са десне бочне стране имао полукружну
нишу. Био је засведен полуобличастим сводом и с
лица надвишен сегментним луком. Пошто су остаци
дограђених фортификација на овом простору углавном
порушени, о њиховом некадашњем изгледу сведоче
неки од планова из 18. века с приказом подземних
конструкција. На једном плану из 1740. године на том
простору приказана је једна подземна просторија с
приступним ходником у земљаном насипу бедема који
је био образован даље и дуж унутрашњег лица старог
СИ бедема Доњег града.28 Ова просторија је изгледа
била засведена, а над њом се у горњој равни бедема,
судећи према приказу с једног турског плана из четврте деценије 19. века, налазила грађевина покривена
кровом и ослоњена на кулу. Међутим, овакав приказ се
не понавља на већини осталих планова из ове епохе, а
ни приликом археолошких ископавања нису откривени
никакви трагови ових подземних конструкција.
Склони смо закључку да је овде реч о приказу једног
неоствареног пројектног решења. Судећи према,
истина доста нејасним, приказима на нешто познијим
плановима из периода 1789–1790. године, могло би
се претпоставити да се у кулу силазило с платформе
Приобалног бедема (кота 78.00) до самог улаза (праг
на коти 75.12), низ рампу или неким степеништем,
које је могло бити и наткривено, како се то уочава на
поменутом плану из четврте деценије 19. века.
Кула Небојша у другој половини 18. века и
првим деценијама 19. века
Након повратка Турака 1739. године, у току радова
на обнови Београдске тврђаве, који су потом уследили,
у комплексу куле Небојше није било значајнијих
фортификационих захвата. Уз њену страну F прислоњен
је нов бедем, којим је коначно преграђен приступ
старом дунавском пристаништу. Приликом доградње
овог зидног платна зазидан је један од топовских
отвора приземне етаже. У току даљих радова, вероватно
почетком друге половине 18. века, на горњој површини
Приобалног бедема земљани грудобран замењен је
зиданим топарницама. Након ових радова, комплекс
куле Небојше добио је свој коначни облик, који ће
задржати све до великих разарања објеката у Доњем
граду током Првог светског рата.
Претварањем Београдске тврђаве у бастионо артиљеријско утврђење, кула Небојша је изгубила свој
некадашњи одбрамбени значај, те јој се већ од краја
17. века постепено мења намена, што је посебно дошло
до изражаја након последњег аустријско-турског рата
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Сл. 10. Простор испред куле Небојше, унутрашња куртина Североисточног бедема са остацима рампе

1789–1791. године. У том раздобљу, као чврсто зидан и
добро обезбеђен објекат, кула је претворена у тамницу,
где су затварани сви који су представљали опасност за
турску власт. Тако су 1795. године у кули били затворени
заробљени побуњени јаничари, да би по старом турском
обичају ту били задављени и бачени у Дунав.29 Нешто
касније, 1798. године, у кули је био заточен, а потом
и погубљен, грчки патриота Рига од Фере. Почетком
1801. године ту је погубљен и београдски митрополит
Методије.30 У кули Небојши били су затворени и бројни
сужњи у време јаничарске страховладе пред Први
српски устанак, а посебно у време репресалија након
слома устанка 1813–1815. године, када су ту или пред
Тврђавом вршена масовна погубљења. У кули Небојши
је пуних шест месеци, 1815. године, био затворен и
Јеврем Обреновић, брат кнеза Милоша и потоњи први
српски градоначелник Београда.
После одласка турског гарнизона 1867. године,
Београдску тврђаву је запосела српска војска. У том
раздобљу стање куле није мењано, али је битно измењена
њена непосредна околина. Затечене фортификације,
које су изгубиле своју некадашњу намену, постепено су
деградиране, а таложењем муља и насипањима речна
обала је померена од куле за неколико десетина метара.
У првој деценији 20. века, између Приобалног бедема
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

и обале изграђен је пружни насип с једним колосеком,
који је 1942. године проширен на два колосека, што је
условило рушење делова приобалних фортификација, а
кулу Небојшу одвојило од њеног изворног приобалног
амбијента. С друге стране, у простору Доњег града
просечена је 1935. године нова комуникација – Булевар
војводе Бојовића. Изградњом пруге, а потом и пута,
кула Небојша с непосредним окружењем одсечена је од
осталих делова Тврђаве и, у амбијенталном смислу, у
великој мери je деградирана.
Приобални бедем
Међу утврђењима Београдске тврђаве појас приобалних фортификација остао је до сада најслабије
истражен. Реч је о бедемској траси дугој преко 500 метара,
која је, услед положаја савремене инфраструктуре
и високог нивоа подземних вода, тешко доступна
истраживачима. Нешто обимнијим истраживањима,
која су вршена 1982. и 2006. године, био је обухваћен
само један њен мањи део, од куле Небојше до суседне
Водене капије II. На тој истраженој деоници уочена је
основна структура приобалне бедемске трасе и издвојено
више етапа грађења, односно обнова, од којих су неке
и поуздано временски одређене. Међутим, сазнања до
којих се овде дошло пружају само парцијалну слику
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о некадашњем Приобалном бедему, будући да се на
основу старије документације31 може јасно уочити да
није посреди кохерентна целина, већ бедемско платно
састављено од више различито грађених деоница.
Имајући то у виду, резултати до којих се дошло
током наших истраживања, о чему ће овде бити речи,
могу се сматрати тек првим сазнањима која у даљем
истраживачком процесу треба допуњавати, а делом,
вероватно, и кориговати.
На истраженој деоници између куле Небојше и
Водене капије II уочено је неколико етапа грађења
Приобалног бедема у временском распону од првих
деценија 15. века до средине 18. века, када је ова
бедемска траса добила свој коначни облик.
Утврђивање подграђа на простору доњоградске
заравни започето је у трећој деценији 15. века, у оквиру
великих радова на изградњи Београда у време владавине
деспота Стефана. За разлику од Североисточног бедема
Доњег града, који је, по свој прилици, био у целини
завршен пре 1427. године, остало је отворено питање
да ли је до деспотове смрти била окончана и изградња
Приобалног бедема. У систему тадашњих београдских
фортификација бедем према обали био је најслабије
утврђен. Дебљина овог зидног платна износила је од
1,40 до 1,50 м, док му висина до равни шетне стазе
вероватно није прелазила 5 м.32 При том, треба имати
у виду да је део доњоградске заравни са унутрашње
стране бедема (коте око 70.50) у то време био доста
низак и водоплаван. Како је изгледао део Приобалног
бедема на простору касније подигнуте куле Небојше,
као и његов однос према Североисточном бедему Доњег
града, сада је тешко и претпоставити. Касније, у другој
половини 15. века, Приобални бедем био је повезан са
овом новоподигнутом топовском кулом, а преко ње и с
копненим доњоградским зидним платном.
У току опсаде 1521. године, која је претходила
турском запоседању града, Приобални бедем са суседном топовском кулом тешко је пострадао. Као што је
познато, убрзо је уследила обнова порушених градских
фортификација.33 Како су показала ранија археолошка
истраживања, тада је темељно реконструисан и
Приобални бедем.34 Наиме, са унутрашње стране затеченог приобалног зидног платна, а на удаљености од
3,5 до 4 м, подигнут је још један паралелни зид готово
исте дебљине као и старији бедем (1,30–1,40 м).35
Једним својим крајем овај унутрашњи зид се ослања
на призидани анекс испред улаза у кулу Небојшу, без
међусобне грађевинске везе. Простор између старијег
Приобалног бедема и новоподигнутог зида испуњен
је земљаним насипом. За датовање ове етапе грађења
посебно су значајни археолошки налази из поменутог
насипа, које сачињавају искључиво уломци керамике
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угарског порекла с краја 15. и из првих деценија
16. века, који се не би могли датовати после 1521.
године. Земља је из утврђеног дела града или непосредне околине, с културним слојем који се образовао
пре турског освајања Београда. Имајући то у виду,
поменуто насипање, односно доградња бедема могла
би се датовати у последње раздобље угарске власти
или прве године после турског запоседања града.
Међутим, на основу анализе историјских извора,
могуће је извршити још ближе датовање ових радова.
Главни турски напад на утврђења Београда био је
усмерен ка Приобалном бедему као најслабијем делу
градских фортификација. С положаја на Ратном острву
овај бедем је био бомбардован и доста разрушен.
Кроз начињене бреше извршен је продор, чија је
последица била запоседање Доњег града, а потом и
освајање града у целини. Драгоцено сведочанство о
току опсаде, а посебно о предузетим мерама за обнову
порушених утврђења непосредно после освајања,
сачувано је у делу анонимног персијског хроничара
који је пратио овај турски освајачки поход. Говорећи о
обнови доњоградског утврђења, поменути савременик
и очевидац догађаја наводи да је султан Сулејман
наредио да се оно опаше још једним новим бедемом.36
Према резултатима досадашњих истраживања, фортификација Доњег града, овај податак би могао
да се односи само на изградњу још једног зида са
унутрашње стране Приобалног бедема, уз испуњавање
међупростора земљаним насипом. На тај начин бедем
је био знатно ојачан и проширен са 1,50 м на преко
5 м. Горња површина ојачаног бедема, која се може
претпоставити на нивоу 75.00–75.50, односно на
висини од око 5 м у односу на околно тло, била је
веома погодна за постављање топова, који су ефикасно
могли да бране прилаз граду са река.
За проучавање београдских фортификација ова
појава је од посебног значаја, јер представља нaјранији пример ојачавања бедема на принципима
који ће карактерисати касније бастионе артиљеријске
фортификације. Овим радовима средњовековни бедем
у приобаљу добио је свој коначни облик у којем ће га,
по свему судећи, затећи и аустријска опсада Београда,
1688. године.
Ново раздобље које у развоју фортификација
Београда започиње са овом опсадом и аустријским
привременим запоседањем града утицало је и на судбину
приобалних утврђења. У току великих реконструкција
Београдске тврђаве, прво оне крајем 17. века, а затим
у раздобљу 1717–1739. године, Приобални бедем је у
целини измењен и добио је свој садашњи конструктивни
склоп. У току истраживања која су вршена на овом
простору 1982. и 2006. године уочено је неколико фаза
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Сл. 11. Водена капија II, основа са
бочним просторијама

Сл. 12. Водена капија II, пресек I-I кроз бочне просторије
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Сл. 13. Водена капија II, пресек
II-II кроз већу бочну просторију

Сл. 14. Водена капије II, пресек
III-III мању бочну просторију са
изгледом унутрашњег лука

грађења. У првој етапи радова затечени средњовековни
бедеми, како Приобални тако и онај који је преграђивао
простор од куле Небојше према кули II Североисточног
бедема, детаљно су реконструисани, а изгледа највећим
делом и президани, добијајући функцију спољних
куртина бастионих бедемских траса. На истраженим
деловима у сондама 2/82 и 4/06 ови радови издвајају се
изгледом спољног и унутрашњег лица, готово у целини
грађеног опекама изразито жуте боје и нешто тањих од
уобичајеног аустријског формата, док се само на мањим
површинама јавља камен у неправилном слогу. У
унутрашњој структури бедема је трпанац. Овај старији
део реконструисаног Приобалног бедема, односно нове
куртине, прати се приближно до коте 75.50, што би
одговарало претпостављеној висини средњовековног
бедема. У млађој етапи ова нова, односно реконструисана
спољна кутрина бедема дограђена је до завршног венца
који је на коти 78.00–78.10. Грађена је у мешовитом слогу
камена и опека, као и уз местимичну употребу сполија. У
њеном спољном лицу налази се полукружно профилисан
камени венац који осваја кордон – завршни део куртине
бедема, висине 1,20–1,30. Са унутрашње стране млађи,
дозидани део куртине био је ојачан низом контрафора.37
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У хронолошком смислу обе поменуте етапе грађења спољне куртине бедема могу се доста поуздано
разграничити. Радови на старијој фази куртине, односно реконструкцији или већим делом презиђивању
средњовековног бедема, могу се датовати после 1688.
године, а сигурно пре 1717. године и поновног аустријског
запоседања Београда. Ближе датовање тешко би се
могло поуздано исказати. Отворена је могућност да је
реконструкција Приобалног бедема започета већ у току
краткотрајне аустријске владавине 1689–1690. године,
на шта би посредно указивао начин грађења и појава
врсте опека, уобичајено коришћених на подручјима
изван Османског царства. Друга је претпоставка да
су ови радови изведени нешто позније у време турске
управе, и то под надзорoм Андреа Корнара, тј. између
1693. и 1696. године. Ипак, без обзира на то која је од
ове две претпоставке тачна, поуздано се може закључити
да су радови сврстани у старију фазу остали незавршени
и да пре 1717. године Приобални бедем није добио свој
коначни изглед.
У оквиру млађе етапе грађења спољна куртина је
подигнута до завршног венца од насатично постављених опека. Радови који су тада изведени могу се сасвим
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тачно временски одредити у раздобље 1718–1720.
године, на основу података из једног раније поменутог
детаљног аусријског извештаја о грађењу београдских
фортификација, који је упућен властима у Бечу, 29. маја
1721. године.38 Ту се наводи да је, по наређењу генерала
Одвијера, ова деоница од Водене капије II до садашње
куле Небојше подигнута „над затеченим зидом за 7 стопа“,
односно око 2,30 м, што сасвим одговара висини дограђеног
дела на истраженом сегменту спољне куртине.
У наредној етапи аустријских радова на реконструкцији и изградњи београдских фортификација,
којима је од 1723. до 1736. године руководио пуковник
Никола Доксат де Морез, фортификације Приобалног
бедема у целости су уобличене. У том раздобљу
подигнута је унутрашња куртина, а међупростор ширине око 12 м попуњен је земљаним насипом.39 Ово

зидно платно грађено је искључиво опекама аустријског
формата. Лице унутрашње куртине у благом је нагибу,
тако да је ширина зидне масе непосредно изнад темеља
око 0,90 м, а на завршном венцу 0,50 м. Темељна стопа
је проширена за око 0,20 м, и јавља се непосредно
испод коте 73.00. У садашњем стању, ова куртина са
завршним венцем од насатично постављених опека
висока је 4,50 м. У истраживању њеног лица окренутог
према земљаном насипу уочено је да је грађена у три
етапе. У првој фази била је подигнута до висине од 3,20
м и завршена венцем од опека. У следећој, без сумње,
хронолошки веома блиској фази надзидана је за још
0,70 м, укључујући и нов венац од опека на коти 76.80.
Према начину грађења, обе ове етапе могу се сасвим
поуздано датовати у време главних аустријских радова на
реконструкцији Београдске тврђаве, односно у раздобље

Сл. 15. Водена капија II, северна страна са бочним просторијама
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од 1723. године па до избијања новог аустријско-турског
рата 1737. године. У трећој, последњој етапи грађења
унутрашња куртина је надзидана за још 0,90 м, до кота
77.60–77.70, приближно се изравнавајући са завршним
венцем на спољној куртини, чиме је на горњој површини
бедема образована равна платформа, ширине око 15 м,
са зиданим заклонима за топове. Након ових радова,
који би се могли датовати у средину или на сами почетак
шесте деценије 18. века, Приобални бедем је добио свој
коначни облик.40
Истовремено с радовима на Приобалном бедему, на
сличан начин је ојачан и суседни стари Североисточни
бедем Доњег града. Паралелно са његовом унутрашњом
страном, на растојању од око 10 м, подигнута је
унутрашња куртина, а међупростор попуњен земљаним
насипом. Ово зидно платно, од кога су очувани само
археолошки остаци испод равни савременог тла,41
грађено је, током треће или почетком четврте деценије
18. века, на исти начин као и унутрашња куртина
Приобалног бедема.42 На њиховом споју налазила се
рампа од које је очуван углавном темељни део с једним
масивним ојачавајућим луком.

Сл. 16. Водена капија II, већа бочна просторија,
детаљ унутрашњости
Сл. 17. Водена капија II, мања бочна просторија

Водена капија II
Доњоградске капије на Приобалном бедему до
сада ниси биле посебан предмет истраживања. О
положају првобитних капија у оквиру средњовековног
бедема за сада се може судити искључиво на основу
приказа на најстаријим плановима Тврђаве из последње
деценије 17. века. Једна од тих средњовековних капија
налазила се у близини куле Небојше, приближно на
положају садашње, делом разрушене Водене капије
II, која је недавно истраживана. Од овог приобалног
здања остала је релативно добро очувана западна бочна
страна. На источној страни, која је делом порушена
ради прилагођавања пролаза капије потребама савременог саобраћаја, преостале су само две бочне
просторије. И поред фрагментарне очуваности могуће
је доста поуздано сагледати њен некадашњи изглед и
конструктивни склоп. У току истраживачких радова,
што је посебно значајно, уочене су и издвојене четири
сукцесивне, хронолошки блиске етапе грађења, из
раздобља аустријске владавине, током којих је Водена
капија II и добила свој коначни облик.
У првој етапи, у раздобљу 1718–1720. године,
у оквиру завршних радова на спољној куртини Приобалног бедема, у њеној структури подигнута је у
целини нова капија, како је то посведочено у раније
навођеном аустријском извештају од 29. маја 1721.
године.43 Имала је у равни спољног лица куртине
портал с каменим довратницима између којих је био
23
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Сл. 18. Водена капија II, јужна страна са остацима унутрашњег лука

Сл. 19. Водена капија II, детаљ темеља унутрашњег лука
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Сл. 20. Водена капија II, детаљ довратника

сам пролаз капије, ширине 3 м, с прагом на коти 72.85.
Бочне стране у зидној маси куртине левкасто се шире,
тако да је отвор капије у равни са унутрашњим лицем
био широк око 4 м.
У наредној етапи, са источне стране пролаза капије дограђена је једна казаматирана просторија за
смештај страже, правоугаоне основе, димензија 7 x 4
м. Грађена је опекама аустријског формата и засведена
је полуобличастим сводом. Била је прислоњена уз
унутрашње лице спољне куртине, у које је уграђено бочно
лежиште свода. Унутрашњост просторије поплочана је
опекама, с подном равни на коти 72.96, која приближно
одговара нивоу прага капије. Теме свода је на висини
од око 2,80 м. Површина над сводом је заравњена,
поплочана опекама на коти 76.30 и прекривена слојем
од око 2 м земље. Према пролазу капије ова просторија
је имала прозор, док су јој се на подужној страни
према Доњем граду првобитно налазили улаз и још
један прозор с каналом за вентилацију. Имајући у
виду положај овога канала грађеног опекама, који се
косо пружа према горњој површини бедема, тешко
25

је поуздано одредити његову првобитну функцију. У
једном знатно познијем времену, вероватно током 19.
века, овај канал је служио као оџак за отворено ложиште
у ниши накнадно зазиданог, раније поменутог прозора.
У трећој етапи која је, по свему судећи, уследила
убрзо након друге и која је истовремена са грађењем
прве фазе унутрашње куртине, подигнут је са западне
стране подзид од опека за новоформирану земљану
испуну, до пуне ширине бедема. Са источне стране,
уз постојећу, дограђена је још једна мања засведена
просторија, димензија 3 x 1,40 м, чија првобитна
намена није јасна. Подигнут је и подзид сличан ономе
са супротне стране, али не у равни са зидом просторије
за стражу, већ померен даље ка истоку. На оба поменута
подзида уочавају се две позније доградње, констатоване
и на унутрашњој куртини. Уз источни подзид откривен
је и траг првобитног поплочања опекама, на коти 73.00,
што одговара првобитном нивоу у пролазу капије и
равни терена уз унутрашњу куртину.
У четвртој етапи, која такође одговара времену
аустријске владавине, у равни са бочном страном
просторије за стражу уз постојеће подзиде подигнута
су два масивна ступца – пиластра, грађена опекама
и завршена профилисаним каменим венцем. На ове
пиластре био је ослоњен унутрашњи фасадни лук
капије, од којег је остао очуван само један мањи део
над западним ступцем. Између овог и спољног лука
простор у пролазу капије није био засведен. Може се
само претпоставити да се над тим простором вероватно
налазила нека кровна конструкција, од које нема трагова
на очуваним деловима зидова.
Посматрани у целини, истраживани делови фортификација Приобалног бедема са Воденом капијом II
веома су оштећени, а делом су и порушени. Топарнице
на бедему, као и спољна куртина носе видне трагове
разарања још из времена Првог светског рата. Услед
поменутих бомбардовања дошло је до слегања
нестабилног тла, а последица је знатно нагињање
куртине бедема и делимично обрушавање спољне зидне
облоге. Слегање терена у неком ранијем раздобљу
изазвало је оштећења и деформације свода мање бочне
просторије уз капију. Сама капија делом је порушена
у првим деценијама 20. века ради проширивања
пролаза ка обали. Подаци до којих се дошло у току
археолошких истраживања, како оних ранијих тако
и недавно завршених, пружају довољно података за
приступ обнови овога дела београдских фортификација
и израду пројекта за ревитализацију комплекса куле
Небојше. Са друге стране, ова сазнања представљаће
солидну основу за даља истраживања Приобалног
бедма у будућности.
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Summary: MARKO POPOVIĆ
NEBOJŠA TOWER WITH PART OF THE BANKSIDE RAMPART
According to the results of previous research, Nebojša tower was erected most probably after the failed Turkish
siege of Belgrade in 1456, as part of extensive fortification works undertaken to renew the destroyed or damaged town
fortifications. In that period, around 1460, a new fortification of the Eastern bailey with the cannon tower on the protruding
corner – the present day Jakšića tower – and artillery position within the rampart. For the same purpose, a new big cannon
tower – the present day Nebojša tower – was built at the entrance into the Danube port, on the bank of the river; the purpose
of this tower was to protect with artillery fire the access to the lower town gates and the town port.
The result of our research shows that the original appearance of the tower could be discerned. It is a multistorey building
of a regular octagonal plan, and the diameter of the interior is around 8.5 meters. The dimensions of the outer sides are 2.9 to
3 meters. The outer wall surface was built with relatively regular cuts of lime stone, from a stone quarry near Belgrade. The
inner wall surfaces in the tower were built in broken cut stone and occasional brick fragments. The foundation of the tower
is a massive compact square slab 14.5 x 14.5 meters; this wall mass was 2 meters thick on the outer side and over 3 meters
on the inside. The slab was built from broken stone bonded with compact mortar and reinforced with wooden rafters layered
as horizontal lattice, probably with vertical links. In order to stabilize the soil below the foundation slab, there was a system
of vertically pounded wooden staples of about 14 cm in diameter placed in series at a distance of about 40 cm. The octagonal
overground part of the tower was built on top of this foundation slab. Due to later alterations, the top storey of the tower has
not been preserved in its original form and we can only presume the original height of the building of about 25 meters. The
inside of the tower was divided by wooden floor structures into ground floor and four, or five upper floors. One floor was
4–4.5 meters high. One entered the defense gallery projected on profiled consoles from the level of the present day fourth
storey. There were five consoles on each side, and one on each corner – altogether 48 consoles. They were probably linked
with arches holding the cogged parapet. Judging by the visual sources from the late seventeenth century, this unpreserved
storey had drawn–in and narrowed walls so that the floor of the walking path on the gallery leant mostly on the wall mass
of the tower. Another storey stood above this one, with a conical roof, most probably covered with lead.
The former access to the tower was from the Bankside rampart, but the original entrance into the tower has not been
preserved and there are no data on its exact position and level. It can only been presumed that it was at the same place as the
present day one, which is of a more recent date. All of the storeys had canon apertures; however, owing to later alternations
it is not possible to know the exact number of these opening. Canon apertures on the first and the second storey from the
front have semicircular arches only half a meter wide, but the rest was covered with oak–beam ceilings. Canon apertures on
the third storey have thin–brick arches 90 cm deep, and the beamed ceiling continues from there.
Owing to continuous reconstructions, the performed investigations could not positively establish the former connection
of the tower with the neighbouring fortifications. The tower was erected as a free standing building and it was only later
linked to the bankside rampart and the neighbouring tower II. The mediaeval fortifications in this area were completed by
the strengthening of the bankside rampart from the inner side with an earthen dyke and a parallel supporting wall towards
the inner part of the Lower bourg. This intervention was made most probably during the renovation of the fortification after
the Turks had captured the city in 1521. The renewed bankside rampart – and its remnants perceived in the vicinity of the
Nebojša tower – could be considered the earliest example of rampart fortifications that followed the principles characteristic
of later bastions of artillery fortifications.
By its form and structure, the bankside Nebojša tower belongs to the oldest type of early artillery high towers. Its
function was to prevent with its canons attacks from the river and from the direction of Ratno ostrvo (”War Island” in the
confluence), and protect with lateral fire the main gate of the Lower bourg. Each storey most probably had only two canons
which were moved to appropriate apertures and turned in proper directions. At the time when the tower was built, it was a
significant achievement of the contemporary fort architecture. It was erected in order to defend the city from the Turks and
it performed that function successfully for more than six decades. Within the defense system of Belgrade, this tower was,
in a broader sense, the “pomoerium or the forefront of Christianity” and it did stop on several occasions the progress of the
Ottomans towards central Europe. The strategic importance of the tower was properly proven during the Turkish siege of
Belgrade in 1521; after the capture of the city the tower was restored.
The existing sources do not mention the fate of the tower in later periods, particularly during the Austrian–Turkish
wars in the late seventeenth and early eighteenth century. In the first stages of reconstruction works on the Belgrade forts
according to the principles of bastion artillery fortifications, directed by Andrea Cornaro in1693–1696, the bankside rampart
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was completely renewed and in many parts built again. On the line of the old mediaeval rampart, which was probably kept
as such in the parts where it was least damaged, a new curtain was built in the height of 4.5 meters and with a cornice of
semi–circular profile. The inner curtain was built at the same time, while the space of 12 meters between the curtains was
filled with an earthen dyke. The remnants of older fortifications in this area were then covered with earth.
The researched surface around the tower revealed a completely new curtain built along the line of the demolished
bankside rampart. The older fortification in front of the entrance to the tower was probably spared at that time. There is no
evidence about the works on the tower itself. The works on the new bankside rampart were still underway in 1696, but there
is no reliable proof of the extent of the works completed before the Austrians captured the city in 1717.
The complex of the Nebojša tower was thoroughly reconstructed during the extensive works on the reconstruction
of the Belgrade fortress at the time of Austrian rule in Belgrade. This old mediaeval tower was old–fashioned at that time
and out–dated as a fortification, but it was still kept and fitted into the new bastion fortifications. The upper part of the
tower was demolished then and the uppermost, fourth storey, was built again, in bricks and with a wedged vault, above the
former gallery on consoles. A shallow pyramidal foundation was formed from stone and mortar above the vault and covered
with a tiled roof. A new entranced was modeled then in the present day form. All of the old canon apertures were closed,
and new, bigger ones opened; four on each storey. They were walled in with bricks arched over with shallow segmented
vaults. Although built as canon apertures, their original function is not clear, since the arrangement does not conform to the
essential purpose of a fort. At the same time, works formerly begun by the Turks on the bankside rampart were continued.
The external curtain was then extended over the semi–circular cornice for about 1.6 meters, i.e. to peak elevation of 78.06
meters, and strengthened by buttresses. The inner curtain was probably extended as well, making up a platform on the upper
level with the earthen bulwark towards the outer side; after 1740 it was replaced by built canon screens.
When Belgrade fortress was transformed into a bastion artillery fortification the Nebojša tower lost its former
defense importance and in the second half of the eighteenth century – probably after the last Austrian–Turkish war 1789–
1791 – it changed its function. In was then turned into a dungeon for all those who presented danger to the Ottoman rule. In
1795 the captured janissary rebels were imprisoned there, then strangled and thrown into the Danube. A little later, in 1798,
a famous Greek patriot was imprisoned and then executed. At the beginning of 1801 Belgrade metropolitan Metodije was
also executed in the tower, as well as numerous prisoners during the janissary terror before the First Serbian Rising, and
particularly at the time of fierce repression after the breakdown of the Rising 1813–1815, with mass executions in the tower
or in front of it. A prisoner for six moths in 1815 was also Jevrem Obrenović, brother of Prince Miloš, and the first mayor
of Belgrade.
A gradual demilitarization of the Belgrade fortress began after WW I and was completed in 1946. In 1935, Nebojša
tower with the surrounding area was handed over to the municipality of Belgrade. It was then that proper research and
reconstruction could begin.
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Fig. 13. Water gate II, section II–II through the larger side room (R
– 1:100)

Fig. 5. Area in front of Nebojša tower, section of the bankside rampart
(R – 1:100)

Fig. 14. Water gate II, section III–III through a smaller side room with
the inner arch (R – 1:100)

Fig. 6. Area in front of Nebojša tower, section of the north–eastern
rampart of the Lower bourg with the remnants of the ramp (R – 1:100)

Fig. 15. Water gate II, north side with side rooms

Fig. 7. Area in front of Nebojša tower, inner curtain of the northeastern
rampart with remnants of the ramp

Fig. 17. Water gate II, smaller side room

Fig. 8. Area in front of Nebojša tower, remnants of the ramp at the
connection of the bankside and northeastern rampart
Fig. 9. Bankside rampart, part of the curtain at the Water gate II with
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Fig. 16. Water gate II, larger side room, detail of interior
Fig. 18. Water gate II, south side with remnants of the inner arch
Fig. 19. Water gate II, detail of inner arch
Fig. 20. Water gate II, detail of doorpost
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СТЕПЕНИШНА КОМУНИКАЦИЈА
У РОВУ САВСКЕ ПАДИНЕ НА
БЕОГРАДСКОЈ ТВРЂАВИ

U

другој половини XX века Савска падина Београдске
тврђаве била је у великој мери запуштена. Урушене
током бомбардовања 1944. године, бастионе фортификације на падини биле су препуштене зубу времена. Разлог за овакво стање требало би тражити у
проблемима везаним за магистралну саобраћајницу, Доњоградски булевар и пругу, који су пресекли
бастионе фортификације, стварајући физичку баријеру
између тврђаве и обала река. Интензиван магистрални
саобраћај и подређивање пешачких комуникација железничком и аутомобилском саобраћају довели су до
прекидања историјске комуникације с Карађорђевом
улицом. Поред саобраћајница, на Савској обали налазе
се пристаниште, Бетон хала и мноштво бесправно
подигнутих радионица које деградирају простор.
Рестаурацијом степенишне комуникације у рову
Савске падине дат је почетни импулс и пробуђено
је интересовање за ревитализацију Савске падине и
приобаља.
Геоморфолошким положајем, Београдска тврђава
је кроз своју дугу историју била оријентисана ка рекама.
С римским каструмом настала су и прва утврђења на
обалама река, а с Византијским кастелом у XII веку граде
се и прва подграђа. У првој половини XIV века настаје
Западно подграђе као прво средњовековно подграђе
на Београдској тврђави, у оквиру којег се налазило
Савско пристаниште. Развој средњовековних утврђења
Београдске тврђаве заснивао се на осигуравању гребена
на Горњем граду и проширивању утврђења Доњег
града у правцу ушћа Саве у Дунав. Почетком XV
века, за време владавине деспота Стефана Лазаревића,
изводе се обимни радови на проширивању и утврђивању средњовековног Београда. С развојем града и
тврђаве, повећавао се простор који је био обухваћен
фортификацијом тако да су се градила нова подграђа на
дунавској страни. Током ових обимних радова изграђен
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Сл. 1. 1890 – сегмент аустријског плана из 1790, KAW
sig G I b 44-3
Сл. 2. План 1890 – сегмент аустријског плана из 1790,
KAW sig G I b 50
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је Североисточни бедем у Доњем граду и ојачан је Јужни
бедем Западног подграђа изградњом спољашњег бедема. На основу геостратешке диспозиције тврђаве, унутар
Западног подграђа налазило се војно пристаниште, док
је трговачко пристаниште било на Дунаву, код данашње
куле Небојше. На средњовековним бедемима према
Савској падини налазиле су се две капије – Јужна капија
Западног подграђа и Мала западна капија. Јужна капија
се налазила на месту млађе Унутрашње Сава капије,
док је капија на Горњем граду – Мала западна капија
– уграђена у Југозападни бедем Горњег града између
зграде Завода за заштиту споменика културе града
Београда и Римског бунара. Средњовековна утврђења
су у неизмењеном облику постојала све до XVII века,
до почетка аустријско-турских ратова. У XVII веку
Западно подграђе се стапа са остатком Доњег града,
формирајући јединствени простор. Доњи град полако
губи карактеристике цивилног насеља и прераста у
војно утврђење, да би од 1717. године добио искључиво
војни карактер. С појавом ватреног оружја јавља се и
потреба за фортификацијом другачијег типа, тако да се
током XVII века ојачавају поједини делови утврђења,
а крајем XVII века приступило се његовој озбиљнијој
реконструкцији и претварању средњовековног утврђеног града у бастиону артиљеријску тврђаву. У последњој
деценији XVII века, према пројекту Андреа Корнара,
нису била предвиђена утврђења испред Јужног бедема
Западног подграђа, већ су образоване две линије
гласија.1 На плановима из 1688. године2 можемо уочити
да је задржано средњовековно утврђење, с тим што је
Јужни бедем ојачан дуплим зидовима и палисадама.
Већ 1689. године3 гради се Краљев равелин и у правцу
равелина спуштају се бедеми низ падину у непосредној
близини Јужног бедема Западног подграђа. Након
што је аустријска војска освојила Београдску тврђаву,
1717. године, слика ојачаног средњовековног утврђења
се мења, јер Београд постаје војно стратешко место
на источној граници Европе. Током велике барокне
реконструкције 1717–1739. године, тврђава је претрпела једну од највећих трансформација, претварајући
се од средњовековног града у савремену бастиону фортификацију. Два мања каскадно постављена
полубастиона изведена су 1718–1719. године,4 испред
Јужног бедема Западног подграђа. Касније ће на том
простору започети изградња још два полубастиона,
која ће бити завршена тек по пројекту Николе Доксата
де Мореза. На аксонометријском приказу из пројекта5
види се низ каскадних полубастиона који се спуштају
до обале, дајући врло интересантно решење са воденим
ровом испред Јужног бедема, који је повезан с ровом испред Југоисточног фронта, уоквирујући линију
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Сл. 3. Основа– цртеж основе рова Савске падине
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Сл. 4. Капонир – цртеж изгледа
капонира

главног бедема тврђаве. После поновног пада под
турску власт, 1739–1740. године, тврђава није изгубила
свој ранији стратешки значај, већ сада Београд постаје
„кућа светог рата“6. С обзиром на то да је основни циљ
Порте у Истанбулу био да од Београда створи „стамбену
брану ислама“, Турска је све своје интересе подредила
грађењу одбрамбене моћи Београда. Према одредбама
мировног споразума, турска војска је могла да уђе у
Београд тек по рушењу варошке фортификације и
нових утврђења, изграђених током велике барокне
реконструкције 1717–1739. године, а Аустријанци
су могли да сруше у целини једино спољни бастиони
фронт око тврђаве и бастиону трасу око вароши.
Планови из 1739–1740. године приказују ситуацију коју
је турска војска затекла након што је утврђење сршила
аустријска војска. На Савској падини срушена су сва
нова утврђења.
Грађевински стручњаци у Београду и царски
мимар-баша у Цариграду били су сагласни да се добро
утврђење града своди на враћање тврђаве у стање пре
рушења. Суочена с финансијским потешкоћама, али и
свесна значаја Београда у одбрани Османлијског царства,
турска власт је убрзано радила на утврђивању тврђаве,
изводећи бастиона утврђења по трасама порушених
фортификација, али по упрошћеној шеми у односу на
аустријске фортификације. Поједностављени систем
одбране најуочљивији је управо на Савској падини.
Како су радови на турском утврђивању тврђаве у великој
мери били завршени 1754. године,7 интересантан је
аустријски шпијунски план8 из исте године, на којем су
приказане фортификације изграђене после 1740. године.
На овом плану уцртан је ров који се из рова Краљевог
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равелина, односно од моста капије спушта до подножја
падине. Такође су доста прецизно уцртани Бастиони II
и III, Бастион Унутрашње Сава капије, Унутрашња Сава
капија и Мали степенишни силаз.
Резултати турских радова најбоље су приказани
на аустријским плановима из 1790. године. Посебно
се издваја аустријски план из 1790. године,9 који је
рађен у размери 1:810, с приказаним свим елементима
фортификација. На овом плану видимо да је испред
Јужног бедема Западног подграђа изграђен бастион
Мрачне капије, који је од главног бедема тврђаве био
одвојен ровом уз који се налазила једна мала степенишна
комуникација, преграђена с три капонира. Користећи
природан пад терена, уз формирање високих подзида
испред рова, образован је нов бастион Савске падине.
Испред овог бастиона формиран је ров кроз који је у
приобалном делу пролазила комуникација ка Спољној
Сава капији. Ров пресеца Савску падину од Краљевог
равелина до Спољне Сава капије. Ескарпа дуж рова
састоји се од осам сегмената. Насупрот ескарпи, на
размаку од око 8 метара, налазе се контраескарпе, које
заједно формирају заштићени ров. Ров је пресечен са
два попречна капонира, а на крају се у спољној линији
рова налази Сава капија.10 На тај начин је ров Савске
падине подељен у три сегмента. Капонири су зидани
у виду преградног зида и постављени су усправно на
ескарпе. Над контраескарпама, као последња линија
одбране, налази се палисадна ограда која се наставља
на полубастион који се налази изнад спољашње Сава
капије. Трећи сегмент, у подножју, оивичен је Бастионом
Савске падине, капониром 2, контраескарпом 1 и излази
на приобални ров, односно на комуникацију која иде
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Сл. 5. Стање пре 1914.
године, историјска
фотографија

из Доњег града кроз Спољну Сава капију ка вароши,
односно ка западу. На Бастиону Савске падине приказан
је низ топарница, а у продужетку изнад подзида ка
Мрачној капији налази се земљани грудобран.
Други аустријски план из 1790. године,11 који
допуњава претходни, поред тога што садржи елементе
пројектованог стања, има приказане врло прецизне
детаље који у великој мери одговарају налазима на
терену. На трећем, најнижем сегменту рова Савске
падине приказан је зид с пилонима који затвара улаз
у ров, пружајући се од Спољне Сава капије до фасе
1, Бастиона Савске падине. На том бастиону, на углу,
приказана је платформа за велики топ, што представља
пројектовано стање. Пресеци који иду уз овај план
приказују земљане грудобране на подзидима ка Мрачној
капији. Иако нису приказане ни на једном плану, према
историјским фотографијама дуж подзида ка Мрачној
капији и дуж ескарпи налазе се пушкарнице, које су
највероватније настале почетком XIX века.
Бастиона утврђења изведена током турске
реконструкције тврђаве не представљају добро
фортификационо решење са више аспеката. Сувише
симплификована фортификациона решења, грађена
без довољно средстава, и погрешна поставка основне
и најјаче линије одбране показали су своје недостатке
у опсадама које су следиле. У одбрамбеном склопу
изостала су спољна утврђења испред главних бастионих
фронтова, затим подземне комуникације између ровова,
бастиона и скривених путева, нису подизане траверзе
ни контрагарде, што је умногоме утицало на одбрамбену
моћ утврђења. Поред недостатака у фортификационом
смислу, слабој одбрамбеној моћи такође је допринело
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и понављање бастионих траса аустријске тврђаве,
којој је опасност претила превасходно с копнене
југоисточне стране. Уз то, Београдској тврђави као
турском истуреном пограничном утврђењу највећа
опасност претила је с левих обала Саве и Дунава, које
су припадале територији Аустријске монархије.12
Током прве половине XIX века, турска војска вршила је само неопходне оправке утврђења. На Турском
плану из 1860. године13 стање је непромењено у односу
на планове из 1790. године, осим што су приказане две
карауле од којих се једна налази на споју рова Савске
падине и рова Краљевог равелина, а друга на Бастиону
Савске падине.
Већ са уласком српске војске 1867. године на простор Београдске тврђаве, њена утврђења су почела да
губе војну функцију. Жеља Кнежевине Србије да се
што пре ослободи оријенталног наслеђа огледала се у
претварању Калемегдана, запуштеног војног поља, у
градски парк по моделу европских метропола. У првим
годинама XX века отпочели су радови на уређивању
Савског шеталишта из правца Париске улице. Нажалост,
приликом аустро-немачких напада уништен је већи
део изграђених парковских елемената, а на тврђави је
поново превагнуо војни карактер, те су ровови заменили
леје са цвећем.
Деценије између два светска рата обележене
су великим радовима на парковском уређењу и рестаурацији Београдске тврђаве. Према пројекту арх.
Александра Крстића,14 1927. године почињу радови
на уређењу Савског шеталишта. Срушен је добар део
фортификација Југозападног фронта, попуњени су
делови ровова и направљени каскадни платои који су
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у потпуности негирали затечену фортификацију на
том простору. Са уређењем Савског шеталишта, и ров
Савске падине прилагођен је парковској комуникацији.
Изменом фортификација, прављењем платоа испод
Великог Савског степеништа15 да би се остварила
пешачка комуникација у рову Савске падине, део
рова који води од Краљевог равелина попуњен је земљаним насипом. Степенишна комуникација у рову,
с новим репрезентативним степеништем, добила је
назив Велики степенишни силаз и представљала је
добру везу између Карађорђеве улице и Београдске
тврђаве. Уз негирање фортификација, формирањем
степеништа преко рецентних насипа, у великој мери
негирана је оригинална архитектура простора Савске
падине. Деградација фортификација на овом простору
наставила се изградњом Доњоградског булевара, чиме
су пресечени и срушени приобални бедеми.
Простор Савске падине није остао поштеђен разарања ни у Другом светском рату. У савезничком
бомбардовању 1944. године уништена је Унутрашња

Сава капија, а неколико бомби пало је и на простор који
обухвата Бастион Савске падине. У годинама после
Другог светског рата рушевине на Савској падини
полако су падале у заборав.
Радови у рову Савске падине започели су 2006.
године. Основна идеја пројекта рестаурације Великог
степенишног силаза16 било је успостављање историјске
везе Југозападног фронта тврђаве с приобаљем и
оживљавање атрактивне и директне везе Горњег
града Београдске тврђаве са савским путничким
пристаништем. С обзиром на слојевитост грађевинских фаза које нису до краја разјашњене, пројектом
је предвиђено враћање у затечено стање из времена
изградње пешачке комуникације, а нови подаци до
којих се дошло у току радова утицали су на коначно
решење овог простора.
Конзерваторско-рестаураторски радови потврдили
су фазност у изградњи бастионих фортификација на
простору Савске падине. На споју фасе 1, Бастиона
Савске падине, капонира 2 и ескарпе могу се рашчланити

Сл. 6. Сегмент 1 пре и после извођења радова
Сегмент 2 пре и после извођења радова
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најмање три грађевинске фазе. Сакривено иза масе
зида фасе 1 и угла капонира откривено је лице зида
тесано изузетно правилним тесаницима у правилном
слогу што указује на постојање каскадне бастионе
фортификационе шеме из ранијих периода. На тај угао
се у каснијој турској фази наслонио Бастион Савске
падине у висини која је за 140 цм нижа од данашње.
Бастион је био завршен кордон венцем који је благо
испуштен у односу на раван лица зида. Углови бастиона
су обрађени правилним тесаним каменом. У следећој
фази изграђен је капонир 2, а потом је и бастион добио
надвишење у виду парапета од притесаног камена
сложеног усуво. Парапет је завршен кордон венцем од
опеке, ширине 95 цм. Иста ширина венца забележена је
на Бастиону IV Југозападног фронта и такође представља
другу фазу последње турске рестаурације тврђаве.
Током ових доградњи, нижи кордон венац у већем
делу је пребликован, а тамо где је остао видљив у лицу
зида, испуст од опеке је оклесан. На фасу 2 Бастиона
Савске падине надовезују се подзиди, који се протежу
до Мрачне капије. На споју фасе 2 са подзидом могу се
уочити две фазе. У првој фази подзид је био за око 2,50 м
нижи од данашњег, и зидан је истом техником као фаса
бастиона. Подзид je у временски блиској грађевинској
фази надвишен у висини нижег кордон венца Бастиона
Савске падине. Истовремено са надзиђивањем бастиона
и подзиди су добили парапет од камена. Тада се над
бастионом налазио земљани грудобран, а у следећој
фази биле су изграђене топарнице.
На Бастиону Савске падине налазе се четири
топарнице, по две са сваке стране, и покривају простор
из правца Карађорђеве улице и Париске. Средишњи
топовски отвор је за велики топ и покрива угао од
90 степени. Топарнице су зидане од опеке, прате
конфигурацију терена, тако да су са унутрашње стране
неуједначене висине. Последња топарница изнад фасе
2 у правцу Мрачне капије има превез, што значи да
се од ње настављао зид изнад подзида. Овај податак
указује да је зид с пушкарницама изнад подзида и ескарпи настао истовремено с топарницама или временски
у врло блиској грађевинској фази. На историјским
фотографијама из 1915. године виде се зидови с
пушкарницама дуж подзида и ескарпе рова Савске
падине. Зидови с пушкарницама срушени су током
Првог светског рата. Изнад подзида, приликом радова
на парковском уређењу тврђаве између два светска рата,
изведена је рестаурација дела зида с пушкарницама.
Ови зидови су поново страдали током Другог светског
рата. У оквиру конзерваторско-рестаураторских радова
у рову Савске падине враћен је земљани грудобран дуж
подзида ка Мрачној капији.
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Ескарпа се, у виду изломљене линије подељене у 8
сегмената, наставља на фасу 1 Бастиона Савске падине
и формира ров, а грађена је највероватније у каснијој,
али временски врло блиској фази изградње бастиона.
Између контраескарпе, ескарпе и капонира не постоје
превези, што указује да су капонири накнадно зидани.
Капонир 1 належе на венац ескарпе на сегменту 4 и 5,
што указује да су капонири направљени у другој фази.
На споју капонира с фасом 1 и ескарпом почињале су
пушкарнице и шетна стаза. Управо на месту споја фасе
1 и капонира изведена је реконструкција дела зида с
пушкарницама, који се протезао целом дужином ескарпе.
Ескарпа на делу 5 изведена је до висине постојећег
венца. На деловима од 1 до 4 у каснијој фази подигнут
је зид, с пушкарницама и шетном стазом. Зидан је у
другој техници, претежно каменом са додацима опеке.
Како нису пронађени трагови старијег венца, није било
могуће утврдити праву висину ескарпе на том делу,
те је зид завршен круном на нешто већој висини од
затечене. Уједно, круна формира парапет у односу на
пешачку/парковску стазу која се пружа са спољне стране
ескарпе. На почетку Великог степенишног силаза са
горње стране превиђено је уклањање парковског крака
степеништа које пресеца контраескарпу и бочно излази
на пешачку стазу. Уместо овог степеништа, Велики
степенишни силаз требало би да излази на Горњи град
у правцу старе комуникације. У току истраживачких
радова, по уклањању земљаног насипа откривени
су наставци зидова ескарпе и контраескарпе који су
дали оквир излазу из рова. По уклањању парковског
степеништа, које је излазило на пешачку стазу преко
ескарпи 6 и 7, откривен је наставак бедема који води ка
рову испод Краљевог равелина. У зидној маси на споју
ескарпе 7 и 8 откривен је венац који прати пад ескарпе
6. Венац се налази на знатно нижој коти од садашње
коте терена. Зидна маса изнад венца и откривено лице
ескарпе 8 изведени су у истој техници као горњи делови
зида ескарпи од 1 до 4. Иза венца на ескарпама 7 и 8
пронађени су трагови још једног венца који не скреће у
правцу ескарпе 8, већ се наставља у правцу ескарпе 7.
Тај податак указује на могућност да је степенишни силаз
почињао много ближе капији на Краљевом равелину,
као што је приказано на неким историјским плановима.
Постојање продужетака зидова отвара могућност даље
рестаурације Југозападног рова, односно спајање рова
испред Краљевог равелина и силаза.
Паралелно са ескарпама, низ ров се спуштају контраескарпе. Кордон венац на контраескарпама био је
у потпуности уништен. Да би се одредила висина, на
споју с капонирима отваране су сонде да би се пронашли
трагови венца. На споју капонира 2 с контраескарпом
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Сл. 7. Спољна Сава капија пре и после радова

пронађени су отисци двају венаца, смештених један
изнад другог, на размаку од 20 цм. По превезу с капониром
утврђено је да је доњи венац из прве фазе пре изградње
капонира, а горњи из друге фазе, изведене по изградњи
капонира.
Капонири који пресецају ров су, по свом склопу,
најједноставнијег типа. Састоје се од бедема дебљине
1,55 м, са два засведена пролаза. На капониру 2 између
пролаза налазе се три пушкарнице оријентисане ка
улазу у ров. Капонири су зидани од опеке с каменим
тесаницима на угловима и виши су од зидова ескарпи
и контраескарпи за око 2 м. Према историјским фотографијама, на угловима капонира налазили су се
надзици од опеке, а функција им је била да спрече
прелазак преко капонира. Током радова извршено
је сондирање углова капонира да би се пронашли
трагови основе надзидака који су се налазили на
угловима. Услед недовољно података на терену, и у
планској документацији, одустало се од реконструкције
надзидака.
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

У рову испод Бастиона Савске падине у правцу
спољне линије рова – Великог степенишног силаза
– налази се Спољна Сава капија. По уклањању великих
наслага рецентног шута (0,50–1,00 м) стигло се до
нивоа калдрме из периода између два светска рата.
Сондирањем темеља откривена је оригинална кота
прага капије. Међутим, пошто је темељна зона зида
с пушкарницама, који затвара простор сегмента 3, на
знатно вишој коти – тај ниво није презентован. Ово нам
указује да бедем није зидан једновремено с капијом и
да је ниво пролаза капије промењен у веома кратком
периоду по изградњи. Коси зид полубастиона изнад
Сава капије, који је приказан на плановима, саниран је у
дужини у којој је и био зидан. Отварањем сонди није се
дошло до других података, тако да је вероватно сачуван
само у тој дужини, или се остаци зида налазе на знатно
нижој коти.
Сава капија, једноставног архитектонског склопа,
састоји се од пролаза кроз бедем ширине 2,50 м и
декоративно обрађене улазне фасаде. Фасада је зидана
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Сл. 8. Сегмент 3

од правилних тесаника у једној равни и завршена је
профилисаним венцем. Лево и десно изнад полукружног
лука портала налазе се асиметрично постављене три
розете, а на централној позицији испод завршног
венца капије налази се квадратна декоративна камена
плоча. Од декоративног приказа изведеног у плитком
рељефу очуване су фигуре две птице док је централни
део потпуно уништен у другој половини XIX века.
На порталу Сава капије, испод самог лука, извршена
је замена камених блокова који су недостајали, док
је на фасади капије изведена надоградња оштећених
камених блокова. Поред тога, изведена је и рестаурација
оштећене розете.
По уклањању огромног земљаног насипа из трећег
сегмента рова Савске падине, откривена је потпуно
нова ситуација. Капонир 2 је заснован на стени која
је уједно и подест на излазу из капонира. Стена се
степенасто спушта дуж фасе Бастиона Савске падине
до рова приобалних бедема. Са друге стране, зид с
пушкарницама је са унутрашње стране ка капониру 2
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био затрпан земљаним насипом до отвора пушкарница.
Када је земља уклоњена, откривена су три управна зида/
пиластра са унутрашње стране потпорног зида који се
наслања на Сава капију. Ови зидови су приказани на
аустријском плану из 1790. године17. Зидови/пиластри
постављени су на правилном размаку од 280 цм. Сви су
ширине 80 цм, осим последњег, који се налази уз улаз у
силаз и веће је ширине, око 110 цм. Зидови су дужине 200
цм тако да формирају правилне правоугаоне просторе
са по три пушкарнице окренуте ка улазу у спољну Сава
капију. Висина ових зидова износила је 140 цм, а изнад
се налази отвор за греду. Отвор је димензија 30 x 40
цм што указује на постојање греда масивних димензија
које су, вероватно, носиле дрвену констуркцију – чардак
изнад овог простора. На основу откривених остатака,
може се утврдити да је улаз – портал у ров Савске
падине био ширине 180 цм и да је, вероватно, био
наткривен чардаком. Пушкарнице су на висини од 97
цм у зиду дебљине 86 цм. Са спољашње стране отвор
пушкарница је премошћен опеком формата 40 x 7 цм.
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Сл. 9. Сегмент 3 – зид са пушкарницама
Потенцијал простора ушћа Саве у Дунав са
стране старог Београда изузетно је велики и у
потпуности неискоришћен. Жеља за реинтеграцијом и оживљавањем приобаља стално је присутна у
плановима развоја Београда, али се врло мало урадило
на њеном остваривању и спуштању града на обале река.
Генералним урбанистичким планом 2021 предвиђа се
измештање пруге и претварање Доњоградског булевара
у градску улицу малог интензитета, што отвара
могућности остваривања пешачке комуникације реком
и дуж булевара. С обзиром на све већи број туриста
који долазе у Београд бродовима, отвара се питање
првог сусрета и утиска о граду. Конкурсом за израду
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пројекта Пристан, чија је тема била изградња новог
пристаништа са садржајном интеграцијом Бетон хале,
створио би се квалитетан урбани простор и поново би
се успоставила веза тврђаве са обалама Саве и Дунава.
По завршеним конзерваторско-рестаураторским радовима у рову Савске падине – Велики степенишни
силаз поново је постао препознатљив у панорами
Београда. Рестаурацијом бастионих фортификација
уз Доњоградски булевар и остваривањем пешачких
прелаза преко булевара, антиципира се будуће решење
саобраћаја и пружа се јаснија слика о могућностима простора и неопходности измештања теретног
саобраћаја и железничке пруге.
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Summary: MARINA PAVLOVIĆ

STAIRWAY COMMUNICATION IN THE DITCH OF THE SAVA SLOPE ON THE BELGRADE FORTRESS
The bastion of the Sava slope was built at the time of the last reconstruction of the Belgrade fortress, 1740–1760.
The fortress ditch lies below the bastion and it used to be the communication path to the outer Sava gates. The ditch cuts
across the Sava slope from the Royal ravelin to the outer Sava gates. The escarpment along the ditch has eight segments. On
the opposite side, about 8 meters away, are counterscarps, and at the end, on the outer line of the ditch lies the Sava gate.
Caponiers were built as partition walls placed at the right angle to the escarps. The third segment, at the foot of the hill,
is framed by the bastion of the Sava slope, caponier 2, counterscarp 1 and touches upon the bankside ditch, which is the
communication that goes westward from the Lower town through the outer Sava gate towards downtown.
In the inter–war period a staircase was built in the ditch; it connected the Upper town with Karađorđeva Street, but in
the following decades the Great stair descent was forgotten.
Restoration of the ditch on the Sava slope was undertaken in 2006; it was the initial impulse for the revitalization of
the bankside area.

ILLUSTRATIONS
Fig. 1. 1980 – a segment of the Austrian plan from 1790, KAW sig G
I b 44–3

Fig. 6. Segment 1 before and after the works and segment 2 before and
after the works

Fig. 2. Plan 1890 – a segment of the Austrian plan from 1790, KAW
sig G I b 44–3

Fig. 7.

The outer Sava gate before and after the works

Fig. 8.

Segment 3

Fig. 9.

Segment 3 with loopholes

Fig. 3.

Floor plan – drawing of the floor plan of the Sava slope ditch

Fig. 4.

Caponier – drawing

Fig. 5.

Before 1914, historic photograph
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Z

наменито београдско здање с краја XIX века, познато
под именом Класна лутрија, подигнуто је на углу
данашњих улица Васе Чарапића број 20 и Кнегиње
Љубице, на месту где се и раније налазила једна
државна грађевина. То је била једноспратна зграда
правоугаоне основе, са дужом фасадом из улице Васе
Чарапића а краћом према Кнегиње Љубице. Саграђена
је 1857. године за потребе Касационог суда. Од 1869.
до 1889. године ту је била Главна пошта. После
пресељења поште у Коларчеву кућу на данашњем Тргу
Републике, у зграду се уселио Варошки суд, који је ту
остао до пожара 1892. године. Тада је зграда порушена,
а грађевински материјал продат на лицитацији. Извесно
време преостали подруми издавани су под закуп, а
затим је ово државно земљиште одређено за подизање
зграде Класне лутрије.1
Српска државна класна лутрија за привредне
циљеве основана је 1890. године, а названа је класна
зато што је свако коло лутријских добитака имало пет
класа. Од сваког добитка на лутрији држава је користила
одређени проценат за унапређење привреде. Класна
лутрија се бавила и давањем зајмова (краткорочних
кредита на основу залога). Радом Класне лутрије
руководили су Управни одбор (с председником на челу)
и управник, а све их је именовао министар народне
привреде. Чиновници су морали да имају завршену
Државну трговачку академију или неку сличну школу.
Током свог постојања ова установа је мењала назив, па
се једно време звала Српска краљевска државна класна
лутрија, а од 1919. године Државна класна лутрија. Као
скраћени назив усталило се име Класна лутрија, које
ће понети и наменски саграђено здање за ову установу.
После 1945. године, Класна лутрија је претворена
у Југословенску лутрију, која је постојала до 1991.
године.2
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Сл. 1. Зграда Класне лутрије, основа приземља са уписаном првобитном наменом просторија

Прве године постојања Класна лутрија је провела
у изнајмљеним просторијама у улици Змаја од Ноћаја.
Крајем 1895. године, Управа Класне лутрије расписала је
конкурс за израду плана зграде на углу Васине (тадашњи
број 22) и Љубичине улице. Предвиђено је да зграда
има приземље и спрат. У приземље би се улазило кроз
вестибил са степеништем. Према Васиној улици налазили би се дућани, а према Љубичиној стан за управника од
најмање четири собе и двособни стан за настојника. На
спрату би били: соба за седнице Управног одбора, соба
за управника, сала за извлачење добитака (за најмање сто
људи), просторије за администрацију, одсек за израду
и продају срећака, књиговодство, благајна, собе за
послужитеље и магацини. Пројектанти су били обавезни
да израде ситуациони план, основе приземља и спрата,
обе фасаде, три пресека и перспективу целе зграде.3
Рок за предају радова био је 15. фебруар 1896.
године, али је продужен до краја марта, када су приспела
укупно три пројекта. Њихови аутори били су грађевинар
Лука Ивановић Радосављевић, архитекта Димитрије
Т. Леко, као и инжењер Милош Савчић и архитекта Милан Капетановић, који су поднели заједнички
рад. Планове је оцењивала Управа Класне лутрије на
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

седници одржаној 3. априла 1896. године. Рад Луке
Ивановића Радосављевића одбачен је јер није одговарао
условима конкурса. Сви планови су затим послати
Министарству народне привреде, који је вратио Класној
лутрији радове Димитрија Лека и Луке Ивановића Радосављевића, а планове Капетановића и Савчића дало
је Министарству грађевина на оцену. Почетком јула
1896. године, Министарство грађевина је дозволило
Капетановићу и Савчићу да израде дефинитивни
пројекат за зграду Класне лутрије. Дефинитивни план
је послат Министарству грађевина на преглед и оцену
у септембру 1896. године. Министарство грађевина је
одобрило пројекат, па су Капетановић и Савчић израдили
и предрачун зграде. Одобрени пројекат и предрачун
достављени су Министарству народне привреде, одакле
је Класној лутрији стигла препорука да се што пре објави
лицитација за подизање зграде. Лицитација је објављена у „Српским новинама“, 26. фебруара 1897. године, а
27. фебруара Класна лутрија је примила акт министра
народне привреде Љубомира Клерића којим се „за неко
време обуставља рад по овом питању“, без навођења
разлога. Због тога је Класна лутрија опозвала расписану
лицитацију.4
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Сл. 2. Зграда Класне лутрије, основа спрата са уписаном првобитном наменом просторија

Припреме за подизање зграде Класне лутрије
настављене су крајем 1897. године, када је на положај
министра народне привреде дошао Сима Лозанић.
Класна лутрија је од Министарства народне привреде
добила предлог да се из плана зграде избаци стан
управника и да се стан настојника смањи. Милош
Савчић је поднео Управном одбору Класне лутрије
мишљење, с којим се сложио и Милан Капетановић,
да се план не може изменити без рђавих последица,
јер би се пореметио распоред радних просторија, које
морају да буду на истом спрату, смештене по реду који
захтевају послови установе. Исто тако, Савчић сматра
да настојник у овој државној згради не треба да има
мањи стан. Са овим образложењем сложио се и Управни
одбор и обавестио министра народне привреде да је
Класна лутрија одустала од замисли да управник има
стан у згради к13.1уговор са предузимачима.5
Почетак изградње обележен је освећењем темеља 15. маја 1898. године.6 Надзор над грађењем
поверен је архитекти Сиљану Пејчиновићу. Док су
радови на згради још били у току, Пејчиновић је
постављен (у новембру 1898. године) за ванредног
подинжењера прве класе у Министарству грађевина.
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На молбу Класне лутрије одобрено му је одсуство,
јер су у згради предстојали важни завршни радови:
инсталирање централног грејања, електричног
осветљења и водовода, као и столарски и браварски радови. Инсталацију централног грејања извела је фирма „Слуцки и комп.“, према пројекту који
су оценили Милош Савчић, Милан Капетановић и
Светозар Зорић, професор Велике школе. Столарски
и браварски радови поверени су Столарско-браварској
задрузи, а канцеларијски намештај израдио је столар
Светозар Влајковић.7
Сви поменути радови завршени су у пролеће 1899.
године. Пресељење Класне лутрије обављено је између
3. априла, када је у старим просторијама одржано
извлачење згодитака IV класе 17. кола, и 29. априла,
када је у новој згради извршено контролисање бројева
срећака за V класу 17. кола. Извлачења згодитака
почела су у новој згради 4. маја 1899. године.8
Пројекат зграде Класне лутрије Милан Капетановић и Милош Савчић израдили су заједнички
тако што је Капетановић обликовао спољашњост
грађевине, а Савчић се бавио решавањем основа.9
Зграда је подигнута на регулационим линијама улица.

СВЕТЛАНА В. НЕДИЋ
Састоји се од два неједнака крила спојена угаоним
делом, засеченим са уличне стране и заобљеним према
дворишту. Надахнуће за изглед зграде Капетановић
је нашао у италијанским и француским ренесансним
палатама. Посебна пажња посвећена је угаоном делу
зграде, где се налази главни улаз. Врата, истакнута
стубовима и тимпаноном са извајаном лављом главом,
састављена су од дрвених делова на којима се понавља
мотив лавље главе и делова од кованог гвожђа у чију
су орнаментику уплетени иницијали назива установе.
Изнад улаза постављен је на спрату француски прозор
оивичен стубовима и надвишен лунетом са сатом.
(Слично решење прозора Капетановић је применио
и на кући Јеврема Грујића, саграђеној 1896. године у
Светогорској улици бр. 17). Изнад лунете, у висини
атике, извајан је грб Краљевине Србије. Овај део
зграде наглашен је четвртастим троделним металним
кубетом.10 На зидовима угаоног дела зграде запажају
се четири нише. Док су оне у приземљу сасвим плитке,
нише на спрату су дубље и имају у доњем делу извајана
постоља за скулптуре. Могућност оваквог украшавања
наговештава и понуда вајара Јована Пешића да за зграду
Класне лутрије изради статуе у природној величини.
Ова замисао остала је неостварена.11
Крила зграде имају различите фасаде. Она према
живој трговачкој Васиној улици делује раскошније, док
је она према мирнијој Љубициној улици једноставнија.
Заједничко им је то што су им приземља обрађена налик
на рустику и што прозори на спрату имају тимпаноне.
На фасади из Васине улице као украс прозора на спрату
јављају се још и балустраде и стубови са јонским
капителима. У пољима између таванских прозора извајане су гирланде. Завршетак ове фасаде чини атика у
виду балустраде, у чијем је саставу велики троугласти
тимпанон испуњен декоративним рељефом. На фасади
из улице Кнегиње Љубице ненаметљиво се издваја
средњи део са великим колским улазом. Сви наведени
стилски елементи на одлично пропорционисаној згради
Класне лутрије сливају се у целину која својим отменим
складом привлачи погледе пролазника.
У унутрашњости зграде улазном простору дат
је веома свечан изглед. Зидове хола красиле су слике
Ристе Вукановића које су представљале трговину,
пољопривреду, земљорадњу и занат. Богатом утиску
степеништа доприносе стубови са јонским капителима
и ограда од кованог гвожђа са иницијалима Класне
лутрије.
У крилима зграде главне просторије у приземљу
и на спрату окренуте су према улицама, а ходници и
споредна одељења према дворишту. Приземље зграде
према Васиној улици заузимала су два дућана, а
према улице Кнегиње Љубице канцеларије. У крилу
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Сл. 3. Зграда Класне лутрије, централни ризалит
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Сл. 4. Зграда Класне лутрије, бочна фасада из Васине улице
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Сл. 5. Зграда Класне лутрије у првој деценији XX века
(разгледница из збирке Милоша Јуришића)

Сл. 7. Зграда Класне лутрије после бомбардовања 1915.
године (разгледница из збирке Милоша Јуришића)

Сл. 6. Зграда Класне лутрије у првој деценији XX века
(разгледница из збирке Милоша Јуришића)

из Љубицине улице, у делу сутерена који се због
нагиба земљишта претвара у приземље, био је стан за
настојника. Пошто колски улаз својом висином обухвата
сутерен и део приземља, изнад колског улаза образован
је међуспрат, са просторијама мање висине, и на том
месту се ходник претвара у степениште.
На спрату, према Васиној улици, била је лутријска сала, украшена портретом краља Александра
Обреновића, радом Ристе Вукановића. После промене
на престолу 1903. године, ова слика је замењена
портретом краља Петра Карађорђевића, делом Ђорђа
Крстића. До лутријске сале налазила се просторија
Управног одбора. На углу, изнад улазних врата, био
је кабинет управника. Према улици Кнегиње Љубице
били су окренути административно одељење, одељење
за израду срећака, соба за продавце лозова, благајна и
књиговодство.12
У својој новој згради Класна лутрија је издавала
дућане занатлијама и трговцима, а канцеларије у
приземљу користиле су друге установе, па су тако у
њима 1912. године биле Трговачка агенција, Занатска
комора и Шумска управа.13
За време Првог светског рата, 1915. године, зграда
Класне лутрије била је озбиљно оштећена гранатама.14
Током двадесетих година изведене су промене
како у спољном изгледу тако и у унутрашњости зграде. Дућани су претворени у канцеларије, па су на месту
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
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Сл. 8. Зграда Класне лутрије, бочна фасада из Улице
Кнегиње Љубице

Сл. 9. Зграда Класне лутрије, централно степениште

Сл. 10. Зграда Класне лутрије, централни хол – део
колонаде на спрату
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излога и врата направљени прозори заштићени решеткама, а изнад њих је постављен натпис „Државна
класна лутрија“. Првобитни сат је уклоњен из лунете
над прозором кабинета управника, а часовник великог
формата постављен је на кров кубета. Део приземља
преуређен је за стан управника.15
После Другог светског рата зграда Класне лутрије
променила је намену. Лутрија се преселила у нове просторије, а зграда је, у јануару 1954. године, одлуком
Градског народног одбора, одређена за смештај
Историјског архива Београда. Грађевина је изолована од влаге, преуређена и снабдевена одговарајућим
намештајем. Историјски архив Београда радио је
у згради Класне лутрије од јула 1954. до децембра
1972. године. Тада су почеле припреме за пресељење
у нову, наменски подигнуту зграду у Улици Палмира
Тољатија бр. 2, која је свечано отворена 15. октобра
1973. године.16
После исељења Историјског архива Београда,
зграду Класне лутрије користила је „Београдска банка“.
Тада су просторије према Васиној улици претворене
у шалтер-салу а остала одељења служила су као
канцеларије.17
Од 2004. године у згради Класне лутрије налази се
Министарство за дијаспору. Унутрашње уређење здања
усклађено је са његовом спољном архитектуром.
Као значајно архитектонско остварење, зграда
Класне лутрије биће проглашена за споменик културе.
Уметничка вредност ове грађевине дошла је до изражаја
после рестаурације коју је 1970. године обавио Завод
за заштиту споменика културе града Београда, према
пројекту архитекте Светислава Вученовића.18
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Summary: SVETLANA V. NEDIĆ

THE NATIONAL LOTTERY BUILDING
The National Lottery building is situated on the corner of Vase Čarapić and Zmaj Jovina Streets. It was built in 1899
after the design by the eminent Belgrade builder–architect Milan Kapetanović and engineer Miloš Savčić; the design was
awarded the first prize at the competition announced in 1895. Milan Kapetanović designed the exterior of the building,
inspired by the Italian and French Renaissance manors. Miloš Savčić designed the interior arrangement of rooms. The
building has ground floor and an upper floor and comprises two tracts connected on the corner. The corner of the building
is specifically emphasized by the main entrance, the window and a lunette with clock, and a rectangular metal cupola.
The façade overlooking the commercial Vase Čarapića Street has rich decoration (columns, balustrades, a big triangular
tympanum) and the façade towards Zmaj Jovina Street is much simpler with a big stage entrance. Shops and offices were in
the ground–floor and the upper floor contained a hall for drawing the lottery, the room of the Managing Board, manager’s
cabinet and offices. The National Lottery building is protected as a cultural monument. After WW II it changed its function.
Today, it contains the premises of the Ministry for Diaspora.

ILLUSTRATIONS
Fig. 1. The National Lottery Building, ground–floor plan with
indication of the original function of the rooms
The National Lottery Building, floor plan with indication of
Fig. 2.
the original function of the rooms
Fig. 3.

The National Lottery Building, central part

Fig. 4.
Street

The National Lottery Building, side façade from the Vasina

Fig. 5. The National Lottery Building in the first decade of the
twentieth century
Fig. 6. The National Lottery Building in the first decade of the
twentieth century
Fig. 7.

The National Lottery Building after the bombing in 1915

Fig. 8. The National Lottery Building, side façade from Kneginje
Ljubice Street
Fig. 9.

The National Lottery Building, central staircase

Fig. 10. The National Lottery Building, central hall – part of the
colonnade on the upper floor
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КУЋА РИСТЕ И БЕТЕ ВУКАНОВИЋ (КУЋА СА ПЛАВИМ ПЕРУНИКАМА)
УДК 728.37 (497.11)

ВЕРА ПАВЛОВИЋ-ЛОНЧАРСКИ

КУЋА РИСТЕ И БЕТЕ ВУКАНОВИЋ
(КУЋА СА ПЛАВИМ ПЕРУНИКАМА)

O

длуком објављеном у „Службеном листу града
Београда“ 1984. године Кућа Ристе и Бете Вукановић,
у Капетан Мишиној 13 у Београду, проглашена је за
споменик културе.1 Упоређујући данашњи изглед и
формулацију изнету у образложењу проглашења тешко
да се може схватити чиме је неугледна стамбена зграда
заслужила да буде сврстана у културно наслеђе. То се
односи подједнако на наводе да се штити као прва и
једина кућа зидана за потребе сликарске школе и као
прва и једина кућа са осликаном фасадом због које је
прозвана „Кућа са плавим перуникама“. Разлози се
могу пронаћи у малом броју, неретко контрадикторних,
текстова2 и једној црно-белој разгледници. 3
Кућа Ристе и Бете Вукановић подигнута је 1902.
године на углу улица Горње Јованове и Капетан Мишине, које су припадале простору Дунавске падине.
Неколико деценија раније започета је регулација
падине у складу с предлогом инжењера Емилијана
Јосимовића из 1867. године.4 Без обзира на чињеницу
што је била реч о простору до тада насељеном Турцима,
који су по државној одлуци напустили своја имања,
рад на регулацији и просецању улица није се одвијао
тако брзо како је очекивано. Планови Београда с
краја 19. и почетка 20. века сведоче о неусклађености
планираног и изведеног. Иако све указује на изузетну
заинтересованост и власти и грађана да простор у непосредној близини центра регулишу и изграде, прошло
је безмало пола века док изглед Дунавске падине није
уобличен. Као илустрација стања, може да послужи
писмо трговца Димитрија М. Ђорђевића надлежнима
у Општини Београдској, од 24. јануара 1902. године5,
у којем се жали на неуређеност вароши између
Страхинића бана, Вишњићеве и околних улица, за које
је „још пре две године донета одлука да се тај део града
попуни и у ред доведе“. Како у међувремену ништа није
учињено да се одлука спроведе, Ђорђевић резигнирано
пише да „није ни чудити се зашто се наша варош из
центра исељава у нова селишта“.
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Сл. 1. Кућа Ристе и Бете Вукановић, оригинални пројекат Милана Капетановића из 1901. године
Иако је писмо вероватно било написано с разлогом,
мора се рећи да је тадашња Горња Јованова улица већ
била у приличној мери изграђена. Породичне куће,
без изузетка приземне, биле су подигнуте у складу
са грађевинским законима и прописима донетим у
последњим годинама деветнаестог века. За ужи градски
рејон било је предвиђено да се куће постављају на
регулациону линију и да према улици „лице зграде“
може заузимати целу ширину парцеле или, што је био
чешћи избор грађана, само њен део, док је у другом
делу постављана капија за улаз у двориште. Тако је
главни улаз у кућу био из дворишта у којем су се, у
дубини, налазили помоћни објекти, али и баштенске
куће, павиљони и фонтане. Дворишта су била одељена
високим зидовима. Породичне куће на Дунавској
падини зидане су у масивној конструкцији од опеке у
кречном малтеру, с пруским сводовима над подрумима.
Фасаде су им биле обликоване елементима академске
архитектуре сведеним на тимпаноне над прозорима,
атику изнад кровног венца, скромну декоративну
пластику у виду гирланди у поткровној зони. Целокупна
декорација била је изведена у малтеру, а затим бојена.6
Власници кућа и у Господар Јовановој и Капетан
Мишиној били су угледни Београђани, професори факултета, државни чиновници, политичари, адвокати и
трговци.
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Без обзира на то што је био састављен од скромних
приземних кућа, простор Дунавске падине сматран је
резиденцијалним.7 Ниво комуналне опремљености у
који је спадала калдрма на улицама, тротоари од ломљеног камена и новозасађени дрвореди доприносили
су статусу у истој мери као и велики број истовремено
подигнутих кућа, за које је морао да постоји пројекат
оверен од Грађевинског одбора.
Пројектанти ових једнопородичних кућа били су
грађевинари или архитекти школовани на београдском
Техничком факултету, а потом на техничким високим
школама или политехникумима у Бечу, Берлину и
Минхену.8 Грађевинар Штајлехнер потписник је пројекта за кућу на углу Господар Јованове и Доситејеве,
архитекта Андра Стевановић пројектовао је кућу на
углу Змај Јовине и Господар Јованове, арх. Милан
Капетановић куће у Господар Јовановој 67 и 75, и кућу
Јелисавете Начић у Господар Јовановој 45а, а Стојан
Вељковић кућу на броју 28 у истој улици.
Риста и Бета Вукановић дошли су у Београд у лето
1898. године, после венчања у атељеу Антона Ажбеа у
Минхену. Бета, рођена као Бабет Бахмајер у Бамбергу
1872. године, прво је завршила школу за примењену
уметност у Минхену, потом сликарство приватно код К.
Мара и графику код М. Дасиоа. Између 1892. и 1896.
године студирала је сликарство на Женској академији и
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Сл. 2. Кућа Ристе и Бете Вукановић, пројекат фасаде
из Господар Јованове улице

Сл. 3. Кућа Ристе и Бете Вукановић, пројекат фасаде
из Капетан Мишине улице

Сл. 4. Кућа Ристе и Бете Вукановић, разгледница из 1903. године
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Сл. 5. Кућа Ристе и Бете Вукановић, разгледница из 1915. године

упоредо радила у атељеу Антона Ажбеа. Године 1897. и
1898. провела је на Академији Delécluse у Паризу.9 Риста
Вукановић је сликарство почео да студира као државни
питомац у Петрограду, 1891. Годину дана касније
отпутовао је у Минхен, где је прво похађао припремне
семестре у приватној сликарској школи Антона Ажбеа,
а од 1893. до 1898. студирао на сликарској академији.
Време доласка брачног пара Вукановић у Београд
поклапа се с прерастањем Београда из оријенталне
вароши у европски град. Занимљиво је да Бета
Вукановић, која је, по сопственим речима, дошла „из
велике интернационалне, модерне и космополитске
вароши – Минхена“, квалитет Београда види баш у
оном што су Београђани желели да промене. „Тадањи
мали патријархални Београд – са својом турском
калдрмом, без електричног осветљења, са коњским
трамвајем, уским кривудавим сокацима обраслим
травом – имао је у себи нешто симпатично, оригинално
и привлачно.“10 Убрзани развој донео је и потребу
за уметношћу и уметничким изложбама. До тада су
уметници излагали појединачна дела у излозима радњи,
затим се појављују колективне изложбе сликара и вајара
у сали Грађанске касине или Народне скупштине. Прву
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изложбу у Београду Бета и Риста Вукановић одржали
су у Народној скупштини, 20. септембра 1898. године,
заједно с вајаром Симеоном Роксандићем. Изложба
коју је отворио управник Народног музеја Михаило
Валтровић била је изузетно значајна за младе сликаре.
Не само зато што су представљени уметничком Београду
на тако репрезентативан начин већ и због тога што је
изложбу посетио краљ Милан, поштовалац уметности
и колекционар, који их је позвао да излажу и у Двору.11
Изложба је остварена 1900. године и том приликом краљ
Милан је откупио слику Ристе Вукановића „Дахије“.
Сума за коју је слика откупљена била је довољна за
куповину плаца на Дунавској падини, на углу улица
Господар Јованове и Капетан Мишине.12
Исте године, Риста и Бета Вукановић изабрани су
да представљају Србију на Светској изложби у Паризу.
Тај догађај је сматран изузетно значајним и одлучено
је да се за представљање привредних и уметничких
достигнућа Србије подигне посебан павиљон. Аутор
павиљона био је архитекта Милан Капетановић, у то
време већ професор на Техничком факултету и угледно
име београдске архитектуре, по чијим су пројектима биле подигнуте неке од најзначајнијих грађевина
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Сл. 6. Кућа Ристе и Бете Вукановић, пројекат преправке из 1935. године

Београда – зграда Класне лутрије у Васиној 20,
дорћолска основна школа на углу улица Цара Душана и
Дубровачке, и кућа Јеврема Грујића у Светогорској 17.
Још један догађај везан за 1900. биће од пресудног
значаја за каријеру Вукановића. Крајем марта 1900.
године, умро је Кирил Кутлик, оснивач прве сликарске
школе у Београду. Омах након Кутликове смрти, Риста
Вукановић је од Кутликове удовице откупио школски
инвентар и већ 17. априла, на основу акта Министарства
просвете и Министарства привреде, отворена је
сликарска школа. За управника мушког одељења постављен је Риста Вукановић, а за управницу женског
Бета Вукановић. Школа је користила, као и до тада,
просторије Сале мира на Славији.13 Новоустановљена
сликарска школа имала је задатак да припрема будуће
полазнике страних сликарских академија, али и учитеље цртања за гимназије и више женске школе,
„љубитељима цртања даје прилику да се усаврше у
истој“, и „омогућава занатлијама да савладају опште и
стручно цртање“.14
Као излагачи на Светској изложби, Бета и Риста
Вукановић упознали су се са арх. Миланом Капетановићем. Капетановић је, захваљујући стипендији
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Министарства грађевина,15 био минхенски ђак, као и
они, и 1885. годину провео је на студијама архитектуре
на Техничкој високој школи. Веза са Минхеном и
заједнички рад на припреми за светску изложбу, на којој
се архитекта појавио као аутор павиљона и помоћник
комесара изложбе, допринели су да Бета и Риста
Вукановић пројекат за своју нову кућу повере управо
Милану Капетановићу.
Кућа за коју су већ имали обезбеђен плац требало
је да има двоструку намену; да буде породична кућа и
седиште сликарске школе. Школа је финансирана из
два извора, од уплата приватних полазника и средстава
које је уплаћивало Министарство привреде за вечерњи
занатлијски курс. Из дописа упућених Министарству
привреде да упути распис свим еснафима са препоруком
да шегрти и помоћници редовно похађају бесплатне
часове цртања16 јасно је да је Риста Вукановић желео да
максимално повећа број полазника занатлија, због чега
је и био у сталној потрази за адекватним простором,
нарочито након што је Сала мира продата.
Попут низа чињеница у вези са кућом, и пројекат и
пројектант дуго су били непознати. Узроци су лежали у
непровереним сећањима и несистематизованој грађи. У
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међувремену, у Историјском архиву Београда пронађен
је „План за нову кућу Г-дина Риста Вукановића на
углу улица: Горње Јованове и Капетан Мишине ул. у
Београду“17, који је потписао „архитект М. Капетановић“,
као пројектант. Поред потписа аутора, налази се уписан
и датум „20. Септембар 1901.г. Београд“. Пројекат се
састоји само из једног листа на ком су дати изгледи
фасада из Капетан Мишине и Господар Јованове улице,
пресек, основе високог приземља, сутерена и темеља.
Претпоставља се да је кућа градња куће започета
у јесен 1901. године. По наводима из литературе,18 кућа
је изграђена новцем који је Бета добила из Немачке као
део породичног наслеђа. Из писма Ристе Вукановића
министру народне привреде, у којем га извештава да је о
„свом трошку сазидао нарочиту зграду за Срп. Сликарску
школу и нарочито удесио два оделења за Вечерњи

занатлиски курс“, види се да је она била грађевински
завршена јануара 1902. године и да се предвиђа како ће
школа моћи да се усели 1. маја.19 Према оновременим
написима у новинама, школа се заиста и уселила планираног датума „у свој властити нови дом“.20
С обзиром на положај, кућа је имала три видљиве
фасаде, од којих су две биле окренуте улицама, а трећа
башти. Денивелација терена омогућила је да кућа има
приземље према Господар Јовановој улици, високо
приземље према Капетан Мишиној и спрат у делу
оријентисаном према башти. У сутерену су се налазила
два атељеа, чији су велики прозори гледали према башти,
централно постављене степенице које су водиле на спрат,
предсобље и насупрот атељеима две собе, коришћене
и као учионице, купатило, подрум и светларник.
„Хохпартер“ се састојао од атељеа, собе, кујне, шпајза и

Сл. 7. Кућа Ристе и Бете Вукановић, фотографија из 1980. године
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Сл. 8. Алегоријска композиција, Зграда „У Новаку“у
Прагу
балкона, који су гледали на башту, и две собе и салона
према улици. Део куће био је покривен косим кровом, а
делимично је имала равну таваницу с терасом.
Била је зидана у масивном конструктивном систему,
са зидовима од опеке у кречном малтеру. Међуспратне
таванице биле су дрвене, кровни покривач бибер-цреп.
Кућа је била подељена по хоризонтали на приватни
део у високом приземљу и јавни у сутерену.
Фасада куће Ристе и Бете Вукановић носи одлике
академске архитектуре краја 19. и почетка 20. века.
Приврженост академизму архитекта Милан Капетановић доказао је у крутом формализму шеме у којој
су јасно диференциране зоне сокла, корпуса и завршног
венца, као и у примени начела строге симетричности
с наглашеним централним ризалитом и то, пре свега,
у третману фасаде окренуте Господар Јовановој улици. По вертикали, фасада је подељена у сегменте
постављањем плитких пиластера. Корпус објекта је од
сокла обрађеног у малтеру тако да имитира рустично
обрађен камен, а од крова јак двоструко профилисан
кровни венац са атиком. Оно што показује да је
објекат настао под утицајем архитектуре ар нувоа јесу
величина и облик централно постављеног прозора.
Новој уметности је припадала и пројектом предвиђена
декорација допрозорника, која, судећи по разгледници
из 1915. године, никада није изведена.
Знатно слободније је решена фасада из Капетан
Мишине улице, која је извесно третирана као главна.
Иако и ту постоји подела на зоне, она није тако строга и принцип симетричности разбијен је различитом величином поља, положајем и обликом прозора и
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јединственим третманом главног корпуса фасаде који
се слободно протеже преко кровног венца.
Велики прозори атељеа и балкон спрата са оградом
од ливеног гвожђа, обрађеном у маниру ар нувоа,
доминирају фасадом која је окренута башти.
Посебност која је ову кућу одвајала од осталих
јесте осликана фасада. Зидне слике на фасади радила
је сама Бета Вукановић, вероватно да би истакла
посебност намене.21 Према ликовним изворима, била је
осликана само фасада из Капетан Мишине улице. Над
централним улазом налазио се штит са три црвена поља
„интернационални заштитни знак уметности“22 и једино
је тај штит био уцртан и у пројекат за кућу. Сви пиластри
и атика на десној страни били су осликани „орнаментима
у виду стилизованих плавих цветова перунике и шареног
пауновог перја“, а централно поље под кровним венцем
заузимала је алегоријска композиција са три музе, које су
представљале сликарство, музику и игру, између којих се
налазило дрво. Према наводима из литературе, сликарство
је рађено у „ал фреско“ техници. Поља између пиластера
свих видљивих фасада и зидане дворишне ограде дуж
Капетан Мишине улице била су бојена тамном бојом.
Нажалост, ово су једини доступни подаци који
говоре о изгледу куће. Не постоји више ниједан ликовни
извор и не постоји ниједна слика у уметничким збиркама
или Легату Бете Вукановић који би могли да пруже
посредне податке. Такође, не постоји ниједна кућа са
осликаном фасадом у Београду.
Трагајући за паралелама које би помогле у
рестаурацији фасаде установљено је да је светски позната
ар нуво зграда под називом „У Новаку“, подигнута у
Прагу 1902–1903, имала осликану фасаду рађену по
картону једног од водећих сликара тог периода Јана
Преислера.23 Преислер, рођен 1872. године као и Бета
Вукановић, школован само на Академији у Прагу, радио
је под утицајем импресионизма и симболизма до смрти,
1918. године.
Централни мотив осликане фасаде чини алегоријска композиција Индустрија и Трговина, на којој
су представљене музе између два дрвета. По општем
утиску, по типу композиције и колориту, ова зидна слика
би, вероватно, могла да допринесе разумевању давно
уништене слике.
У пространом дворишту, које је омогућавало
сликање у пленеру, налазили су се дрвени павиљон,
чији остаци постоје и данас, и чесма у близини улазне
капије.
Унутрашња диспозиција простора била је подређена намени. Иако унутар јединственог објекта,
школа и приватне просторије могле су да функционишу
потпуно независно.

ВЕРА ПАВЛОВИЋ-ЛОНЧАРСКИ
Наставничко особље школе чинили су: управитељ
Риста Вукановић, академски сликар који је водио мушко
сликарско одељење и вечерњи занатлијски курс; Бета
Вукановић је предавала у женском сликарском одељењу;
Михаило Валтровић, члан Академије наука, подучавао
је у вечерњем занатлијском курсу „Поуку о крашењу–
декорисању занатских радова“ Светислав Зорић,
професор Велике школе, „О линеарном цртању. Науке
о пројекцијама, сенчењу и слободној перспективи“
у дневним сликарским курсевима; др Бранислав Петронијевић, „О основама естетике“; др Војислав
Ђорђевић, предавања уз пластичне анатомије.24
Српска сликарска школа је у кући у Капетан
Мишиној улици била само до 1905. године. Велики број
полазника, захтев да се школовање будућих занатлија и
сликара осавремени и да им се пружи боља и темељнија
подука, изискивала је озбиљну реорганизацију. Године
1905, Риста Вукановић, Ђорђе Јовановић, Марко
Мурат и Бета Вукановић оснивају нову школу, под
називом Уметничко занатска школа. Новој школи биле
су потребне и нове просторије. На захтев оснивача,
министар просвете и црквених дела доделио им је
просторије у згради у Улици краља Петра 4, које је до
тада користила Прва београдска гимназија.25
Не постоје подаци о томе шта је била намена сутеренских просторија после исељења школе. Вероватно
су се оне издавале. Према подацима из Адресне књиге
за град Београд из 1912. године, на адреси Капетан
Мишина 13 сем Ристе Вукановића наводе се Драг.
Станковић и Етнолошки семинар.26
Године 1914, када је почео Први светски рат, Бета
и Риста Вукановић напустили су Београд са српском
војском. У бомбардовању 1915. страдала је и кућа у
Капетан Мишиној улици.
На разгледници издатој исте године,27 на којој је
погрешно наведен назив улице као: Belgrad. Fürstin
Ljubicagasse и испод тога: Beograd. Kneginje Ljubice
ulica, јасно се могу сагледати размере оштећења. Кров
је делимично урушен и горња зона фасаде из Господар
Јованове улице. Део куће према Капетан Мишиној у
потпуности је сачуван. На разгледници се сем ове куће
види низ кућа с леве стране Капетан Мишине улице,
између Господар Јованове и Цара Душана, на којима
нема озбиљних оштећења. Приземница са горње стране
Господар Јованове има делимично разрушен кров и
избијене прозоре. Изгледа да су много више страдале
куће које су се налазиле у делу улице према парку
Калемегдан. То потврђују и захтеви власника суседних
кућа (у Господар Јовановој 45 и 43) из 1920, односно
1922. године, Техничкој дирекцији Општине града
Београда у којима наводе да „на темељима старије куће
порушене у рату подижу нову“ или да „дограђују и
преправљају стару оштећену кућу“.28
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Сл. 9. Кућа Ристе и Бете Вукановић, данашњи изглед

Ратне године брачни пар Вукановић провео је у
Француској. Нажалост, јануара 1918, Риста Вукановић
умире и Бета се 1919. године сама враћа у Београд.
Како није желела да се врати у „порушену и
покрадену“ кућу, сликарка је продаје Милутину Станојевићу, генералном конзулу јапанског конзулата. Године
1935,29 Станојевић упућује допис Грађевинском одељку
Градског поглаварства града Београда којим тражи
одобрење да изврши оправку фасаде тако што ће обити
стари малтер, целу кућу поново пребојити у светлом
тону, а сокл извести од вештачког камена. Уз захтев је
приложен и пројекат на ком пише „према пројекту арх.
Капетановића израдио арх Мих.(аило) Радовановић“.
Пројекат се у највећој мери поклапа с Капетановићевим,
сем у обради допрозорника (што је промењено приликом
грађења), облику атике фасаде из Господар Јованове
улице и изгледу пиластера, за које се предлаже да буду
канелирани. Изнад портала, уместо штита, постављена
је плитка полукружна декорација. Крајњи десни прозор
је, уместо лучног, добио архитравни изглед. Не знамо
шта се дешавало са фасадом према дворишту. Иако
изричито наводи да „архитектуру зграде не би мењао“,
сигурно је морао ентеријер да усагласи са искључиво
стамбеном наменом. Кућа је 1942. продата гвожђарском
трговцу Деспоту Лукићу.
После Другог светског рата, кућа је претворена у
стамбену зграду са више станова. Атељеи су преграђени,
кружно степениште уклоњено, балкон застакљен, у
башти изграђени помоћни објекти. С временом су у
ентеријеру вршене промене које су га у потпуности
руинирале. Малтер са фасаде је делимично опао.
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КУЋА РИСТЕ И БЕТЕ ВУКАНОВИЋ (КУЋА СА ПЛАВИМ ПЕРУНИКАМА)
Последњих година двадесетог века, у општој
акцији давања „атрактивних“ намена подрумским и
сутеренским просторијама, прозори сутерена претворени су у врата и уз њих су укопане степенице за прилаз.
Бета Вукановић је умрла 1972. године. По речима
пријатеља и познаника, нерадо је одлазила у крај где се
кућа налазила, иако је атеље у Коларчевој задужбини
био у непосредној близини.
Два текста објављена поводом годишњице
смрти, оба под називом Кућа са плавим перуникама30,
представљају образац односа према материјалном и
нематеријалном културном наслеђу. Ни ламент једног
над несталим здањем нити доказ да он и надаље постоји
у измењеном облику, другог, није покренуо јавност.
Није је покренуло ни проглашење за споменик културе
десет година касније.
Кућа Бете и Ристе Вукановић има озбиљне разлоге да се Београђани њоме поносе. Прво је и једино здање зидано за потребе сликарске школе, као
што је прва и једина зграда са осликаном фасадом.
Фасада је истовремено представљала и оригинално

уметничко остварење, јер ју је Бета Вукановић сама и
осликала, а није била само аутор картона, што је било
уобичајено. Пројекте за изградњу потписао је познати
архитекта, чија се дела сврставају у антологију српске
архитектуре.
Шта би требало учинити да би се кући дао значај
какав заслужује? Пре свега, потребно је дати јој адекватну
намену, односно намену за коју је и пројектована. Дакле,
да буде сликарска школа. Она може бити приватна, али
је Секретаријат за културу или Министарство културе
могу откупити31 и у њој отворити уметничку школу
или одељење уметничког факултета. С обзиром на
то да су сачувани оригинални планови, обнова не би
представљала проблем. Декоративно сликарство се
може рестаурисати на основу разгледнице и на основу
аналогија. Једина непознаница јесте алегоријска композиција. Уз озбиљан истраживачки рад, користећи
искуства других или евентуалном одлуком да се уради
идеална реконструкција нестале слике, Кућа Ристе
и Бете Вукановић може да буде заиста оно што јесте
– споменик културе.

НАПОМЕНЕ:
1] Досије о проглашењу, Документација Завода за заштиту
споменика културе града Београда.

13] Л. Трифуновић, нав. дело, 119.

2] Иако кућа и данас постоји са измењеном фасадом, често се
наводило да је срушена у бомбардовању: Др М. Илић Агапова,
Поводом двадесетогодишњице смрти ак. Сликара Ристе
Вукановића, БОН 2, 1938, 100; З. Симић-Миловановић, Прве
уметничке школе у Београду, ГМГБ, II, 1955, 341; Л. Трифуновић,
Српска цртачко-сликарска и Уметничко занатска школа у Београду,
Универзитет уметности, Београд 1978, 135; Б. Богдановић, Кућа са
плавим перуникама, Политика, 17. 11. 1973.

15] Д. Ђурић-Замоло, Градитељи Београда 1815–1914, Београд
1981, 64; В. Коњикушић, Studenti arhitekture minhenske Tehničke
škole iz jugoslovenskih zemalja do 1914. godine, Peristil, 3132, Zagreb,
1988/1989, 111–119; А. Кадијевић, нав. дело, 295

3] Издање Геце Кона из 1903. године, с натписом на српском и
немачком језику: Сликарска школа Вукановић. Постоји разгледница
која је путовала 21. 7. 1903.
4] Е. Јосимовић, Објасненије предлога за регулисање оног дела
вароши што лежи у шанцу, Београд, 1867.
5] Историјски архив Београда, Фонд Општине града Београда,
К-1489. бр. 248/902.
6] И данас је сачуван низ кућа на левој, непарној страни Господар
Јованове улице, између Капетан Мишине и Доситејеве.

14] Л. Трифуновић, нав. дело, 130.

16] Л. Трифуновић, нав. дело, 122.
17] ИАБ, ТД, Ф. 19-12-1935.
18] З. Симић-Миловановић, нав. дело, 341.
19] Л. Трифуновић, нав. дело, 127.
20] Народ, бр. 1, 5. 5. 1902.
21] З. Колунџић, нав. дело, 59; З. Симић-Миловановић, нав. дело, 341.
22] З. Симић-Миловановић, нав. дело, 341
23] М. Vitochova, J. Kejr, J. Vsetecka, Prague & Art Nouveau, Prague,
1995, 113.
24] Л. Трифуновић, нав. дело, 159.

7] М. Ротер-Благојевић, Стамбена архитектура Београда у 19. и
почетком 20. века, Београд, 2006, 65.

25] Л. Трифуновић, нав. дело, 188.

8] А. Кадијевић, Естетика архитектуре академизма (XIX–XX
век), Београд, 2005, 295.

27] Разгледница из збирке колекционара Милоша Јуришића.

9]

В. Ристић, Бета Вукановић, Београд, 2004, 8.

10] З. Колунџић, Сликар г-ђа Бета Вукановић, БОН, 1, 1940, 63.
11] В. Ристић, нав. дело, Београд, 2004, 6.

26] Адресна књига Београда, 1912, II део, Списак улица и кућа, 42.
28] ИАБ, ТД, Ф. III-59-1920 и XXIV-10-1922.
29] ИАБ, ТД, Ф. 19-12-1935.
30] Б. Богдановић, наведено; Љ. Никић, Политика, 9. 2. 1974.
31] На основу одреднице Закона о културним добрима, Службени
гласник РС, 71/94.

12] В. Ристић, нав. дело, 8.

59

ВЕРА ПАВЛОВИЋ-ЛОНЧАРСКИ
Summary: VERA PAVLOVIĆ-LONČARSKI

THE HOUSE OF RISTA AND BETA VUKANOVIĆ (THE HOUSE WITH BLUE IRISES)
The house of Rista and Beta Vukanović, known as „the house with blue irises“ was built in 1902, after the designs by
the Belgrade architect Milan Kapetanović. The house had a double function: as the home and studio of the painter and the
venue of the Serbian School of Painting with classrooms and studios.
The building was built in the style of academism, with elements of art nouveau.
The function of the house defines its specific quality, since there had not and has not been a building in Belgrade
erected for those purpose.
Another specific feature, after which the house got its name, is the fact that it is the only house with a painted façade, and
even more unique – the pictures were painted personally by Beta Vukanović. Pilasters and the cornice had painted ornaments
in the form of blue irises and coloured feathers, while the gable on the main façade contains an allegoric composition with
muses of dance, music and painting. Both the decorative pictures and the composition itself belong to art nouveau style.
The Serbian School of Painting stayed in the house only until 1905, because that year it was reorganized and transformed
into the Arts and Crafts School.
The owners of the house went into refuge during WW I and the house was damaged
After the war, Beta Vukanović returned to Belgrade alone; Rista died in 1918. The house was sold and the new owners
altered it and removed the old façade. That was the beginning of a rapid deterioration of the house and the present state does
not resemble the original building.
The house drew renewed attention when it was listed as a cultural monument, but no restoration has yet been done.
The precondition for restoration is the renewal of the original function, reconstruction of the whole building in accordance
with the original design and the restoration of the mural painting.

ILLUSTRATION:
Fig.1.		 The house of Rista and Beta Vukanović, original design by
Milan Kapetanović, 1901
Fig. 2. The house of Rista and Beta Vukanović, the façade overlooking
Gospodar Jovanova Street
Fig. 3. The house of Rista and Beta Vukanović, the façade overlooking
Kapetan Mišina Street
Fig. 4.

The house of Rista and Beta Vukanović, postcard from 1903

Fig. 5.

The house of Rista and Beta Vukanović, postcard from 1915

Fig. 6. The house of Rista and Beta Vukanović, design of reconstruction
from 1935
Fig. 7.
1980

The house of Rista and Beta Vukanović, photograph from

Fig. 8.

Allegoric composition, the building U Novaku in Prague

Fig. 9.

The house of Rista and Beta Vukanović, present state
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МОДЕРНИСТИЧКA ЦЕЛИНA ЗЕМУНА
УДК 711.434 (497.11)

АЛЕКСАНДРА М. ДАБИЖИЋ

МОДЕРНИСТИЧКA ЦЕЛИНA
ЗЕМУНА

M

одернистичка целина Земуна обухвата простор и
објекте на територији општине Земун у Београду,
између регулационих линија улица Карађорђеве, Карађорђевог тргa, 22. октобра, Николаја Островског и
Авијатичарског трга. У оквиру целине налазе се и улице
Мирослава Тирша и Данила Медаковића.
Интензивна урбанизација јужног дела Земуна
извршена је у другој половини тридесетих година XX
века, непосредно пред почетак Другог светског рата, у
свега неколико година. Изградња је почела на земљишту
које је у ранијим периодима обухватало мочварни терен
јужно од градске фортификационе линије, односно
историјског језгра града. Преко мочварног терена
прелазиле су комуникације чије трасе су задржане до
данас у правцима двеју најважнијих улица: Карађорђеве
и 22. октобра. Траса Карађорђеве улице задржала је
правац некадашњег Београдског пута у продужетку
главне земунске улице, важне комуникације која је од
земунске Београдске капије водила у правцу Београда,
односно понтонског моста на Сави. Међутим, како се
у веома бурној историји положај савског моста мењао,
тако је и ова траса повремено губила свој значај, јер је у
неким периодима пут према Београду водио земунском
Бежанијском улицом, а затим преко познатог „дугог“
моста, изграђеног на шиповима преко мочваре у правцу
Београда. Тако је, на пример, у време аустро-турског
рата 1788–1789. године изграђен велики бастион између обале Дунава и Карађорђеве улице са зупчастом
трасом (тада најсавременијим обликом фортификације),
према данашњој Карађорђевој улици. Београдски
пут на овом правцу био је укинут, а комуникација са
Београдом одвијала се Бежанијском улицом. Траса
улице 22. октобра задржава и данас правац старог
историјског пута који је, одвајајући се код данашњег
Карађорђевог трга, водио дијагонално преко мочварног
терена до контумацког парлаторија, односно до капије
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Сл. 1. Модернистичка
целина Земуна,
аналитичке карте

a) карта валоризације
б) карта спратности објеката
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в) карта стилских одлика
г) карта граница целине
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којом се улазило у простор санитарног Контумаца, важне институције за историју Земуна. Почетком XIX
века, пут према Контумацу подигнут је на насипу,
тако да троугаони простор између два пута више није
био периодично плављен, а мочвара је на том терену
постепено засипана, послуживши за стално војно
вежбалиште (Egzercir-platz) између бастиона и трасе
контумацког пута.
До радикалних промена у овом делу града дошло
је током последње две деценије XIX века, приликом
изградње нове железничке пруге, када су након
престанка функције Контумаца и рушења градских
бедема на његовом простoру уређени велики градски
парк и алеја која је од парка водила до новоизграђеног
дунавског кеја.
Простор који је на тај начин ослобођен за даљи
развој града јужно од историјског језгра, најпре је,
крајем XIX века, запосео низ углавном веома репрезентативних школских зграда, међу којима су почетком
XX века изграђене свилара и зграда школе на углу
улица Александра Дупчека и 22. октобра, са стилским
одликaма сецесије, те зграда Дечачке основне школе
на Авијатичарском тргу, изграђена 1913/1914. године.1
Урбанистички план регулације проширења града према
југу до насипа железничке пруге израдио је земунски
градски инжењер Павле Хорват, око 1905. године. Према
том плану, коначно усвојеном 1911. године, извршена
је регулација нових улица Николаја Островског и
Стевана Марковића, те регулација Карађорђеве улице
и 22. октобра, које су добиле своју данашњу ширину, а
Карађорђев трг дефинисан је у свом основном облику
као проширење на месту одвајања двеју главних улица.
Хорватов план дефинисао је и улични оквир данашњег
Авијатичарског трга (Трга ЈНА). Овај, урбанистички
веома значајан трг добио је своју основну форму током
градње зграде Дечачке основне школе, према идеји арх.
Виктора Ковачића. За разлику од околног земљишта,
које је било насуто пре изградње нових зграда,
средишњи простор Трга овде је остао на старом нивоу,
као парковски решен претпростор монументалној
згради школе, првом примеру ране модернистичке
архитектуре у Земуну, делу архитеката Хуга Ерлиха
и Виктора Ковачића. На тај начин, денивелацијом је
издвојен централни простор трга од ободних улица,
чиме су раздвојене функције овог специфичног
простора, а зграде које сачињавају оквир трга добиле
су на монументалности. То је посебно дошло до
изражаја након изградње Команде ваздухопловства
– делу арх. Драгише Брашована из 1935. године, једном
од најзначајнијих остварења српске модерне – велике
зграде која захвата целу северну страну Трга. Заједно
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са нешто раније изграђеним стамбеним зградама на
западној страни Трга, међу којима су дела арх. Стојана
Тителбаха из 1911. године, са елементима сецесије,
затим Кућа градитеља Крауса, пројекат бечког архитекте
Фредерика Омана из 1909. године, зграде Дечачке школе
и Команде ваздухопловства сачињавају веома успешни
амбијент трга, представљајући и репрезентативни
пресек развоја архитектуре од почетка XX века до
Другог светског рата, значајан у ширим оквирима,
а посебно битан за историју урбанистичког развоја
Земуна.
Будући да се јужна страна Авијатичарског трга
(Трга ЈНА), коју сачињавају зграде дуж улице Николаја
Островског, граничи с Карађорђевим тргом, овај део
има посебан значај и у оквиру целине и и у оквиру
амбијента Трга. Већина зграда у улици Николаја
Островског подигнута је у другој половини тридесетих
година, па се може рећи да оне, заједно са делом
Драгише Брашована, довршавају процес настајања
трга. Иако међу њима нема изразитијих архитектонских
остварења, зграде уз улицу Николаја Островског својом уједначеном архитектуром равноправно учествују
у грађењу амбијента. По архитектонској вредности
издвајају се зграде које затварају углове улица, нпр.
зграда Маргарите Мајер, која је на углу Николаја
Островског и Карађорђеве улице подигнута 1936.
године, вероватно према пројекту инж. Фрања Јенча
млађег, сина познатог земунског градитеља истог имена,
затим зграда Окружног уреда на углу улица Николаја
Островског и Тиршове, подигнута такође 1936. године,
према пројекту фирме „Краус, Катинчић и комп.“, и
зграде на супротном углу с Тиршовом улицом, које су
вероватно дело исте грађевинске фирме.2
Принцип постављања истакнутијих архитектонских дела, која наглашавају спој двеју улица,
варирајући тему уличног угла на најразличитије начине,
како то омогућује архитектура ране модерне 30-их
година, представља основни урбанистички постулат
на којем је изграђен цео нови кварт, јужно од улице
Николаја Островског. Јужни оквир Авијатичарског трга
постаје истовремено логичка спона новог дела града
са старијим градским ткивом. На тај начин изградња
нових делова града не појављује се као супротност
старијем градском ткиву, већ као континуирани развој
града у новом времену, у којем нова архитектура
представља допринос и обогаћење укупних вредности
градског наслеђа. Новоизграђени део града знатно је
унапредио урбанитет Земуна у периоду непосредно до
Другог светског рата, што послератна новија изградња,
вођена урбанистичким принципима супротним од оних
који су у Земуну владали тридесетих година прошлог
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века, нажалост, више није следила. Пример групе солитера саграђених седамдесетих година прошлог века,
на парној страни Карађорђеве улице и дела Кеја ослобођења, сведочи да је дошло до радикалног прекида
континуираног развоја и до видљивих архитектонских
неспоразума, који су угрозили и само најстарије градско
историјско језгро. Такође и новија изградња, која је после
рата допуњавала поједине парцеле у урбанистичкој
целини пројектованој пре рата, углавном је нарушила
претходно постављене урбанистичке принципе.
Успешност урбанизације овог дела Земуна у
тридесетим годинама прошлог века може се, пре свега,
захвалити конкурсу за регулациони план Земуна, из 1928.
године, на којем је прву награду добио арх. Михаило
Радовановић.3 План је представљао допуну новог
регулационог плана Београда, усвојеног 1924. године,
па се у том смислу овај део Земуна може сматрати за
најцеловитије изведен простор према урбанистичким
идејама које су карактеристичне за идеје ране модерне,
а које су биле јединствено постављене за Београд и
Земун, управо у периоду када је дошло до њиховог
историјског обједињавања. Реч је о првој победи
функционалистичких идеја у историји урбанизма овог
града. Због тога овај део Земуна има своје истакнуто
место не само у оквиру урбанизма Земуна него и у
оквиру целине обједињеног Београда.
Посебан значај овај део Земуна има и због чињенице
да је реч о првом делу арх. Михаила Радовановића,
значајне личности српског урбанизма, дугогодишњег
послератног професора београдског Архитектонског
факултета, које је настало непосредно након његовог
повратка са школовања у Паризу.
У свом веома успелом решењу за цео простор
Земуна, арх. Радовановић пренео је неке од тада
најсавременијих урбанистичких идеја, које нису
толико везане за академску средину школе Бозар, где
је студирао, колико за нека савременија белгијска и
холандска решења.
Архитектонска култура Регулационог плана из
1928. године огледа се у целини изведеног простора
јужног дела Земуна, који је и једини реализовани
простор према том плану.
Поштујући основно одређење ранијег регулационог плана инж. Павла Хорвата из 1904. године, арх.
Радовановић допунио га је значајним побољшањима
која се огледају на принципу везе улица М. Тирша и
Д. Медаковића. Док је инж. Хорват, решавајући урбанизацију троугаоног простора између Карађорђеве
и улице 22. октобра, предвидео једну попречну везу
као једноставан спој и решење за унутрашњу парцелацију блока, Радовановић овде уноси битну новост
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трасирајући улични Y, са вредним просторним односима које тај облик даје једној стамбеној улици, где
се перспективно остварују углови и омогућује пројектовање истакнутијих угаоних зграда.
У свом регулационом плану инж. Радовановић
је урбанистички решио и развој града до насипа
железничке пруге, трасирајући данашње улице Н.
Тесле, Старца Вујадина и Радничку, а предвидео је и
уски зелени појас железничке пруге, који, нажалост,
није изведен.
Положај Теслине улице имао је нарочит смисао
као попречна веза према дунавској обали, али њен
продужетак с друге стране Карађорђевог трга није
изведен, а велики стамбени блок, изграђен после рата,
онемогућио је реализацију ове идеје.
Две године после усвајања, земунски градски инж.
арх. Ђорђе Шуица разрадио је детаље Регулационог
плана, вероватно уз сарадњу са арх. Радовановићем,
додавши битна побољшања која су коначно постављала готову верзију плана према којој је извршена
урбанизација простора током тог десетлећа. Новом
регулацијом повећана је ширина дела Тиршове улице
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

од улице Данила Медаковића до Николаја Островског
на ширину главних улица (Карађорђеве и 22. октобра),
али је стамбени карактер улица задржан.4
Поред наведених принципа урбанизације одређених изворним планом, потребно је нагласити и добро
осмишљене функционалне расподеле у простору које
су произашле из јасног разликовања главних улица
са јавним садржајем градског карактера од изразито
стамбених улица, те посебно избегавање формалистичког зонинга. Становање је овде повезано с радом,
а индустрија која не смета становању смештена је чак у
само средиште кварта, што посебно важи за пословноиндустријску зграду индустријалца Томљеновића, на углу
улица 22. октобра и Старца Вујадина. Карактеристично је
да је ова зграда решена као велика градска кућа у блоку,
иако садржи и индустријски погон, а посебно је вредно
да је она дело истакнутог архитекте Ђорђа Табаковића.
Како новија изградња није у свему следила првобитно постављене урбанистичке принципе, потребно
је да се новим детаљним урбанистичким планом они
реализују, те да се свака будућа изградња на овом простору њима руководи, јер они немају само историјску
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вредност него су актуелни и данас. На тај начин, у оним
деловима где је још могућа доградња довршио би се
и употпунио процес оформљења простора око старог
језгра Земуна.
Захваљујући добрим поставкама урбанистичког
плана који је одредио наизглед једноставне, али веома
осмишљене основне принципе урбанизације подручја,
архитектура 30-их година прошлог века углавном има
уједначени карактер, с тим да се по архитектонској
вредности највише истичу угаони објекти. Њихови
пројектанти су истакнути архитекти, док су остали
објекти дуж уличне регулације, нарочито у стамбеним
улицама, углавном дела предузимача или грађевинских
фирми, попут фирме „Краус, Катинчић и комп.“, која је
изградила низ зграда у Карађорђевој, у улици Николаја
Островског, те у Тиршовој. Међутим, и овде има
изузетака; низ кућа у Тиршовој улици пројектовали су
школовани архитекти, иако најчешће мање истакнути.
Тако је архитект Леонид З. Макшејев израдио
куће пилота Виктора Никитина у Тиршовој бр. 9
(1936), кућу Станковић у Тиршовој бр. 7 (1936), кућу
Александра Јарошенка у Тиршовој бр. 8, а арх. Теодор
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Жикић кућу Карпат у Тиршовој бр. 6 (1938). Тиршова
улица издваја се као целовито решен простор према
урбанистичкој поставци и по архитектури изграђеној
углавном у другој половини 30-их година XX века.5
Овде је било и најмање доградње после рата, па она у
целини представља вредан историјски амбијент.
Избор пројектанта зависио је од имовинског
статуса, културе и амбиција инвеститора, тако да се
уочава разлика између Тиршове улице, где су становали
богатији грађани, пилоти и друга војна лица у вези са
оближњом Командом ваздухопловства, професори
универзитета и сл., и улица Капетана Радича и Ивана
Цанкара, где су мање богати грађани градили куће
на парцелацији тадашњег Општег Југословенског
банкарског деоничарског друштва и који су углавном
бирали предузимаче.
Тако је предузимач Александар Карлић пројектовао
и извео низ кућа у непосредном суседству, у Улици
капетана Радича Петровића, нпр. кућу Белић (бр.
7) и кућу Хемлингер (бр. 18), а кућу Влајков (бр. 3),
према пројекту Карлића извео је предузимач Е. Рајман.
Карлић је пројектовао и извео кућу Драгутина Дилића у
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ул. 22. октобра бр. 4, а занимљиво је и да је после рата,
1958. године, према његовом пројекту, у сасвим другим
друштвеним околностима изведена и стамбена зграда
у ул. Николе Тесле бр. 3, у непосредној контакт-зони
предметног простора.6
Сачувана грађевинска документација из тог времена сведочи о начину на који је кроз специфичан однос
пројектанта, извођача радова и власника обликована
архитектура. Успостављени стандарди нису правили
битну разлику у стилском обликовању фасада и
појединих детаља, као што су портали улаза, ограде
предвртова, а избор модернијег односа, стилски чишћег
или конзервативнијег коначног изгледа кућа, највише је
зависио од жеља и укуса појединих инвеститора. О томе
сведоче измене које постоје у процесу пројектовања и
разлике у коначном изгледу појединих зграда у односу
на изглед у сачуваној документацији.
Ређе је сам избор пројектаната условио јасан став
инвеститора, односно његов унапред успостављен
однос према архитектонском изгледу, са жељом за
нешто конзервативнијом архитектуром, што је у првој
половини 30-их година првенствено претпостављало
задржавање кровишта (док само изразито модернистичке
зграде имају раван кров), те тежњу према наглашенијој
пластици фасаде, с традиционалном поделом фасадног
платна, али је и овде реч о модернистичкој преради
старијих облика.
Карактеристичан је у том смислу пример зграде
Г. Лотшпајха, у ул. Н. Островског бр. 9, коју је 1932.
године извела фирма „Краус, Катинчић и компанија“,
с модерним кровом, симетричном поделом фасаде
и пиластрима који обухватају два спрата, те карактеристичном модернистичком редукцијом свих елемената обраде фасаде.
Низ објеката које је извела поменута грађевинска
фирма одликује се конзервативношћу архитектуре, али
и грађевинском солидношћу, нпр. зграда Окружног
уреда на углу Николаја Островског и Тиршове, или
суседна стамбена зграда „Suzor“-а (Тиршова бр. 3),
из 1937. године. Иста фирма извела је и веће зграде у
Карађорђевој бр. 5, те стамбену зграду осигуравајуће
задруге „Croatia“ (Карађорђева бр. 15), према пројекту
арх. Ферде Келера. Келерова архитектура типична је
за тај смер по сажетој строгости, али и добром односу
пропорција, посебно на фасади, где се у симетричној диспозицији фасаде истичу две композиционе
осе изнад улаза наглашене балконима другог и трећег
спрата.7
Према сачуваној документацији, није увек могуће
са сигурношћу утврдити пројектанте појединих зграда,
чак ни у оним случајевима када су пројекти потписани.
Тако, нпр., низ објеката које је потписао познати зеСПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

мунски градитељ Фрања Јенч: кућа Маргите Мајер
на углу Карађорђеве и Н. Островског из 1936. године,
суседна кућа Карађорђева бр. 19 из 1934. и зграда
Фонда краљице Марије из 1933. (Карађорђева 17), те
адаптација и преградња старије куће изведена 1939.
године (Карађорђева 7), не могу се са сигурношћу
приписати Јенчу, јер је из досадашњих истраживања
познато да је Јенч, у то време директор земунске
Електричне централе, само потписивао дела других
пројектаната, што је у то доба чест случај. Вероватно је
неке од тих објеката пројектовао његов истоимени син,
такође архитект, чији опус до сада joш није утврђен, а
то се посебно може претпоставити за зграду Маргите
Мајер и суседна два објекта у Карађорђевој улици, који
представљају стандардна дела модерне архитектуре
30-их година, стилски сродна и уједначеног квалитета.
Због поменуте непоузданости у утврђивању ауторства према сачуваној документацији, поједине куће
остају анонимне; нпр., кућа Јулијуса Берковића из
1939. године, на углу Тиршове и Д. Медаковића, која
заузима истакнуту позицију у оси Тиршове из смера
улице Николаја Островског, где су документацију
потписали арх. Миловановић и арх. З. Живојиновић,
али је вероватно пројекат за ову типичну модернистичку
породичну кућу израдио за сада непознати архитект
који је сарађивао с фирмом „Краус, Катинчић и
компанија“.8
Слично се може рећи и за зграду браће Јанча из
1939. године, на углу Карађорђевог трга и Теслине ул.,
успело модернистичко дело које је потписао Ђорђе
Радивојевић, али чије ауторство овде није поуздано
потврђено.
По својој архитектонској вредности издвајају се
нарочито три објекта која се могу убројити међу важна остварења српске модерне архитектуре између
два рата. То су две стамбене зграде арх. Светомира
Лазића и велика пословно-индустријска и стамбена
зграда новосадског архитекте Ђорђа Табаковића у ул.
22. октобра.
Стамбена зграда професора Пољопривредног
факултета Михаила Градојевића у Тиршовој 14 израђена је према пројекту Светомира Лазића 1935.
године, на месту где наглашава осу визуре улице
Данила Медаковића.9 Благо свинуту регулациону
линију Тиршове улице Лазић је веома успешно савладао, искористивши угао за наглашавање улазног
портала и прозора степеништа обликованих у духу
експресионистичке архитектуре чешке школе, коју је
овде применио након свог школовања у Прагу. После
рата, дограђен је други спрат, на месту тераса, што је
донекле умањило првобитну вредност архитектуре,
али је улазни део, срећом, остао очуван.
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Стамбену зграду Росандић, која је такође 1935.
године подигнута по пројекту Светомира Лазића на
углу улица Старца Вујадина и Капетана Радича, у
непосредној близини, исто тако одликују карактеристике
чешке школе, али више њене кубистичке компоненте.
И овде је током реализације дошло до неких измена
у односу на првобитни пројекат, али вредност ове
зграде за историју модерне архитектуре у ширем језгру
Земуна потенцирана је чињеницом да је реч о целовито
очуваном делу које би требало задржати у изворном
изгледу, без могућности накнадних доградњи.
Вредним примером кубистичко-експресионистичке архитектуре може се сматрати и породична
стамбена зграда у 22. октобра бр. 16, дело непознатог градитеља, где су једноставне кубичне форме
изворно биле потенциране живо обојеном фасадом
у боји теракоте, што је редак пример у периоду ране
модернистичке архитектуре.
Зграда коју је арх. Ђорђе Табаковић изградио на
углу ул. 22. октобра и Старца Вујадина за индустријалца
Драгана Томљеновића, према пројекту из 1936. године,
веома је специфично дело српске модерне архитектуре
између два рата. Сложени садржај који је, поред
пословања, трговине и индустријског дела, обухватао и
стамбени тракт према улици Старца Вујадина, познати
новосадски архитект решио је веома успешно у форми
где се главни издужени корпус велике зграде дуж ул. 22
октобра јасно одељује по функцијама, а индустријски
део задржава карактер градске архитектуре у уличном
блоку. Посебно је успешно решен улични угао, где
је урбанистичка идеја интерпретирана високим
заобљеним еркером, који је у горњем делу покривен
великом стакленом површином подељеном ситним
растером у духу индустријске архитектуре, што овој
необичној грађевини даје нарочит карактер.
Подручје између улица Карађорђеве, Николаја
Островског и 22. октобра и Авијатичарског трга
представља урбанистички заокружен и целовито
оформљен простор који документује последњу значајну грађевинску фазу развоја подручја Земуна,
односно проширење историјског центра града према
југу до трасе некадашње железничке пруге. Овај
простор по својим карактеристикама, урбанистичкој
и архитектонској вредности наслеђа завређује да буде
третиран као саставни део проширеног језгра Земуна.
За разлику од суседних простора, јужно и југозападно, па и источно, који се изграђују у новије
време шемама карактеристичним за новобеоградски
урбанизам, ово се подручје јасно издваја као урбанистичко-архитектонска целина из 30-их година прошлог века, непосредно повезана с континуираним
развојем Земуна.
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Овај простор представља вредан пример стилски
јединственог урбаног подручја које поседује значајне
урбанистичке, а у неколико појединачних случајева и
истакнуте архитектонске, вредности – које кумулиране
на једном месту прерастају у културноисторијску
вредност споменичког карактера.
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Summary: ALEKSANDRA DABIŽIĆ

THE MODERNIST SECTION OF ZEMUN
The modernist section of Zemun is situated on the territory of the borough of Zemun in Belgrade and comprises
the space and buildings between the regulation lines of the following streets: Karađorđeva, Karađorđev trg (Karađorđev
Square), 22nd October, Nikolaja Ostrovskog and Avijatičarski trg (Aviators Square). The streets of Miroslava Tirša Street
and Danila Medakovića are also within this section.
The good town–planning scheme of this part of Zemun in the 1930s owes much to the competition announced for the
regulation plan of Zemun in 1928. The first prize went then to architect Mihailo Radovanović. The plan was an addition to
the new regulation plan of Belgrade, adopted in 1924 and in that sense this part of Zemun is the most uniformly planned
space according to the town–planning concepts set for Belgrade and Zemun in the period of their historic unification, and
characteristic of the concepts of early modernism. This was the first victory of the strictly functional ideas in the history of
this town. Therefore, this part of Zemun has a prominent place not only in the town–planning of Zemun, but in the whole
of Belgrade.
A specific importance is related to the fact that it was the first work of architect Mihailo Radovanović, a significant
personality in Serbian town–planning, a long–time post–war professor at the Faculty of Architecture in Belgrade where he
came immediately after his return from a period of schooling in Paris.
In his overall solution for the entire Zemun, architect Radovanović transferred some of the most modern town–planning
concepts, not so much related to the academic milieu of École des Beaux Arts where he studied, but much more to the more
recent solutions in Belgium and the Netherlands.
The architectural culture of the master plan from 1928 is evident in the whole of the built district in the south of
Zemun, the only part of the town erected according to the plan.
The territory framed with the streets Karađorđeva, Nikolaja Ostrovskog, 22nd October and the Aviators Square is
an urban whole and an evidence of the last important building phase in the development of this part of Zemun, i.e. the
extension of the historic centre of the town southward to the former railway lines. Owing to its characteristics, its urban and
architectural values, this part should be treated as an integral element of the extended nucleus of Zemun.
In comparison to the neighbouring parts, to the south, south–west and east, built more recently after the standard
plans characteristic of town–planning solutions for new Belgrade, this region stands out for its typically 1930s architecture
closely related to the continuous development of Zemun.
This part of the town is an important example of a stylistically uniform district with remarkable town–planning and
occasional architectural qualities; accumulated in one space, they become a cultural–historic monument.
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ДЕЛАТНОСТ АРХИТЕКТЕ АНДРЕЈА
ВАСИЉЕВИЧА ПАПКОВА У
БЕОГРАДУ (1925–1951)

A

ндреј Васиљевич Папков, руски емигрант који је у
престоницу Краљевине Југославије доспео након
Октобарске револуције, био је један од бројних руских
архитеката који су своје примарно знање, непходно за
њихов будући позив, стекли у Београду.1 Архитектонски
миље царске Русије дуго је био засниван на академским
обрасцима, а архитекти који су потекли из таквог
окружења, и који су стицајем околности постали
житељи међуратне Југославије, сматрани су у новој
средини за најбоље архитекте академичаре. Искуство
којим су ови градитељи располагали (Баумгартен,
Краснов, Андросов и др.), на већим и значајнијим
конкурсима увек је бивало запаженије, тако да су
њихова идејна решења побеђивала чешће него решења
домаћих архитеката.
Међуратни Београд представљао је место у којем
је фигурирало више опречних стилских праваца, али
академизам је, са својом чврстом прошлошћу, био
присутан на градитељској сцени и непосредно до
пред Други светски рат. Велики део Руса придошлица
је, тако, у потпуности пронашао свој израз и успео
несметано да се уклопи у београдске архитектонске
токове који су им били врло блиски. Било је, међутим,
и доста њихових млађих колега, који су завршили
Архитектонски одсек Техничког факултета у Београду
и након тога се нашли усред стилске разноврсности:
академских тенденција, тежњи за стварањем националног стила (српсковизантијског стила) и појаве
модернизма – одговора на широке интернационалне
токове функционалистичке архитектуре. А. В. Папков2
био је управо сведок ових дешавања, тек дипломирани
архитекта који је у том метежу тражио сопствени пут.
Андреј Васиљевич Папков (1890–1975?) један је од
многобројних руских архитеката о чијем животу знамо
врло мало, поготово из периода пре емиграције. С
обзиром на то да је у Београд дошао као већ зрела особа
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Сл. 1. Османа Ђикића 18, цртеж фасаде (извор: ИАБ)

од тридесетак година, раздобље у ком се формирао
као личност, у својој руској домовини, познато нам је
тек фрагментарно. Родио се 15. јула 1890. године,3 у
селу Глубоје4 (Курска губернија), у Русији. Из пријаве
пребивалишта, која се чува у Историјском архиву града
Београда, сазнајемо имена његових родитеља, Василијe
и Матронa Сињиковa,5 као и име супруге Марије и
синова – Андреје и Александра,6 рођених у Београду.
Папков је у Русији завршио средњу техничку школу,
и након тога, период 1911–1914. године проводи на
Архитектонском одсеку Академије уметности у Санкт
Петербургу.7 На основу сачуваних слика из приватних
збирки, може се закључити да је Папков имао очигледан
сликарски таленат,8 који је касније врло вешто користио
приликом разрађивања пројеката, било сопствених или
насталих у сарадњи са другим архитектима.
Тачна година Папковљевог доласка у Београд
није позната, али може се претпоставити да је то било
негде око 1920. године. Од тада па све до времена
после Другог светског рата његов животни пут везан
је за Југославију, првенствено за Београд, као место
становања9 и место у којем је подигао највећи број
грађевина. Као посебан подстицај за вредновање
Папковљевих остварења требало би да представља
чињеница да је своје архитектонско образовање стицао
управо у београдској средини, где је 1925. године
дипломирао на Архитектонском одсеку Техничког
факултета. Остварења с којима се сусретао у својој
родној Русији и утицаји којима је био изложен у
Београду тридесетих година били су пресудни за развој
градитељске личности овог талентованог Руса. Његов
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

архитектонски развој у Београду можемо пратити на
основу здања подигнутих у раздобљу дужем од две
деценије, све до 1951. године,10 када Папков емигрира у
Аргентину, где остаје до краја живота (око 1975).
Папковљев дипломски рад умногоме антиципира
правац којим ће његово схватање архитектуре кренути11 и, као плод његових до тада стечених знања,
недвосмислено указује на монументалност и чврстину у
обликовању маса, чему ће остати доследан током целог
свог београдског периода.12 Овај неостварени пројекат
може се схватити и као почетни импулс у његовом
виђењу идеалне архитектуре, коју ће с временом
прочишћавати, лишавајући је израженог еклектицизма
који је овде присутан, али чијем ће извесном броју
елемената и мотива остати веран, стварајући тако свој
специфичан градитељски рукопис.
Од 1928. до 1940. године Папков је учествовао на
београдским архитектонским изложбама, где су његови
пројекти често били у групи запаженијих остварења,13
а потом је једно време провео у бироима архитеката
Милана Злоковића14 и Драгише Брашована,15 код којих
је стекао основна знања потребна за даљи самостални
рад. У бироима двојице архитеката модернистичке
оријентације,16 Папков је имао великог удела у настајању
неких њихових пројеката17 и у довршавању многих
Брашованових кућа и надзирању њиховог грађења.18
Утицај већ афирмисаних и искусних архитеката, као
што су били Папковљеви учитељи, препознатљив је
у његовом даљем раду и учествовању на конкурсима
– својим пројектом за Коларчев народни универзитет
освојио је прву награду у Београду (1928), затим је
у Новом Саду (1931) за палату Силесија Танурџића
поделио трећу награду са Николајем Шиловом.19 Након
ових значајних успеха, почиње плодоносан градитељски
период, обележен неуморном Папковљевом преданошћу
раду и жељом да уради што више, при чему се увек
трудио да се не понавља и не упадне у архитектонске
стереотипе маргиналних вредности. Незаобилазан
и веома важан податак за његову каријеру, али и за
педагошки рад, јесте да је средином четврте деценије
радио на Грађевинском одсеку Техничког факултета, као
хонорарни наставник предмета „Припремно цртање“.20
Предратне године биле су обележене афирмацијом
у високим друштвеним круговима и жељом да се изађе
у сусрет сваком захтеву ондашњих добростојећих
грађана, како у Београду тако и унутрашњости Југославије.21 Најрепрезентативније грађевине из тог периода
јесу виле и породичне куће, које су континуирано
настајале од 1932. до 1938. године.22 Ови објекти су
међусобно слични, захваљујући стално присутном
Папковљевом инсистирању на историјским стиловима,
али и дубоко укорењеном модернизму, прихваћеном у
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Сл. 2. Крунска 22

Сл. 3. Његошева 17

Брашовановом бироу, што је за последицу имало врло
специфичан стил, који би се могао окарактерисати као
„модернизовани академизам“, како је то први уочио
Милан Миловановић.23 Овај стил Папков је радије
примењивао на вишеспратницама и јавним објектима,
него на приватним кућама и вилама.
Свој максимум и архитектонско умеће остварио
је на објектима приватне намене, које је подизао на
истакнутијим местима и у улицама које се могу сматрати
стециштима еминентне архитектуре деветнаестог и
двадесетог века. Изузетну архитектонску вредност и
значај имају грађевине у следећим улицама: Крунској
22 (1935), индустријалца Милутина Месаровића;
Милоша Поцерца 17 (1937), Драгутина и Ангелине
Дебељаковић; Његошевој 17а (1937), апотекара
Стевана Костића; Вишњићевој 4–6 (1937), Милеве
Викторовић; Македонској 15 (1937), инжењера Лазара
Петровића и жене Јелисавете; Кнеза Милоша 95 (1938),
Зорке Караџић; Џорџа Вашингтона 36 (1938), адвоката
Драгутина Петровића; Ресавској 33 (1938), Месаровић
Косте и Николе и др. Наведени објекти репрезенти

су Папковљеве вештине да остане доследан својим
принципима и препознатљивости, а да при томе не
понавља већ виђена решења и не западне у монотонију,
увек потенцијалну код градитеља склоних да у кратком
временском року подигну велики број грађевина.
Папкову се то није догодило.24
На основу ових неколико издвојених зграда, изразите вредности, може се, уочити развој архитекте, који
у пројектовању кућа и вила тежи романтичарским
стиловима и великој дози еклектицизма, да би за
вишеспратнице и јавне објекте као пригоднији израз
сматрао умерени академизам, који већ у предратним и
ратним годинама прераста у чист модернизам.25 Овакво
виђење архитектуре јасно дефинише Папковљево
схватање функционалности објеката, као и њихову
поделу на приватне (интимне) и оне јавне, предвиђене
за визуелно сусретање великог броја људи са њиховом
спољашњошћу. На тај начин, он врло добро остварује
своје пројектантске замисли, при чему увек узима у обзир
и жеље наручилаца. Објекат који заузима важно место
у развоју центра града и његовог урбанистичког језгра,
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Сл. 4. Кнеза Милоша 95

Сл. 5. Милоша Поцерца 17

а при томе је јавног карактера и врло карактеристичне
визуре, јесте хотел „Балкан”, подигнут 1939. године, на
углу Призренске улице и Теразија.
У скромној историографији овог хотела, чији
је архитекта Александар Јанковић, с којим је Папков сарађивао на овом пројекту и бавио се обликовањем фасаде, његова архитектонска вредност
била је негативно оцењивана.26 До данас је остало неразјашњено питање зашто су се све негативне критике
односиле на Папкова.
Након Другог светског рата, ситуација у земљи
била је у великој мери нестимулативна за архитекте
који су желели да остварују своје амбициозне замисли
и да покажу сву своју креативност. Стање је било
такво да се од градитеља очекивало управо супротно
– приклањање колективној обнови и изградњи земље,
без индикација индивидуалног. У таквом положају
је био и Папков, увек спреман за рад и новине, које у
тим временима није могао на најбољи могући начин да
искаже. У историографији се најчешће помиње само
један познати послератни Папковљев пројекат, из 1948.

године. Реч је о пројекту за типски задружни дом, који
је архитектонски анализирао Милан Миловановић,
увидевши све мане овог здања, које се првенствено
огледају у понављањима преузетим са ранијих Папковљевих грађевина.27 Међутим, постоји још један
Папковљев пројекат, за који се до сада није знало, пошто
је остао нереализован и познат нам је само као још једна
од упечатљивих и оригиналних Папковљевих замисли,
како архитектонских тако и сликарских. То је пројекат
за Железничку станицу у Подгорици, настао током
1948. године.28 Цртеж рађен у акварелу, као уосталом
и сви до сада познати Папковљеви цртежи, високог
квалитета, сведочанство је његове жеље да и даље
даје максимум у правцу архитектонског обликовања и
указује на чињеницу да га ентузијазам и стваралачки
жар нису напуштали, упркос прилично неповољним околностима у којима је радио. Овај пројекат,
у потпуности модернистичких схватања, примарно
функционалан и транспарентан, што је врло битно за
објекте јавног типа, остао је неизведен. Нагласак на
хоризонтали и кубичном распореду маса, при чему је
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Сл. 6. Ресавска 33

првенство дато средњем, централном делу решеном у
стаклу, комбинованом са полустубовима, показује Папковљев став према модернизму, чије је елементе често
уносио у своје пројекте, али не у најчистијем облику.
После рата, модернизам није био у могућности
да поново успостави своју прилично јасну улогу
на градитељској сцени, као што је то успео током
тридесетих година, не успевајући при том да се
избори с монументалним, класичним реминисценцијама, свесрдно прихваћеним у послератном периоду.29
Папков, епигон монументалне архитектуре, био је
заговорник слободно схваћеног академизма, много
мање херметичног и крутог него што је то био случај
са његовим српским колегама. Правећи синтезу између
прогресивног академизма и ретроградно схваћеног
модернизма, Папков је остао веран свом аутохтоном
виђењу архитектуре, које се није уклапало у послератне
обрасце. Упркос местимичним излетима у модерно
и авангардно, он је увек остајао до извесне мере спутан устаљеним канонима, због чега његов модернизам
није никада досегао оригиналност и пробојност Брашо75

вановог или Злоковићевог. Специфичан израз који је
Папков неговао није могао да се приклони струјањима
након 1945. године, управо због флексибилности и
индивидуалности, које су тада биле осуђиване у свакој
сфери уметничког живота.
Занимљиво је да је у постојећој историографији
која се бавила Папковљевим делима30 највећа пажња
дата управо оним објектима који садрже доста
елемената академске архитектуре, односно оних
компоненти које се у највећој мери могу довести у
везу с руским утицајима, као нечем највреднијем у
Папковљевом доприносу београдској архитектури.
Међутим, реално стање је нешто другачије, с обзиром
на то да Папков уопште није био типичан представник
помодних ослањања на круте академске обрасце. Као
један од припадника млађих емиграната архитеката,
он је своје образовање у потпуности стекао у Београду, и то у средини коју је већ запљуснуо талас
функционалистичког и пурификованог архитектонског
израза, који би се могао окарактерисати као упорни,
мада још увек слаби, покушај имитирања светских
модерних токова. Дипломиравши у таквој средини,
изложен прилично разнородним утицајима, Папков је
био у прилици да се, сходно сопственим афинитетима
али и потребама времена у ком ствара, определи за
архитектуру која му је највише одговарала.
Поред одређеног броја грађевина које су у историографским изворима већ раније означене као дела
модернизованог академизма (Крунска 22, Његошева
17, Македонска 15, Ресавска 33, Војводе Драгомира 23,
Милешевска 17 и др.), Папков је од оснивања сопственог
бироа (1932) подигао велики број породичних кућа и
вила у модернистичком маниру, које поседују равно
решене фасаде и типичан модернистички декоративни
елемент – носач за заставу.31 Међутим, оно што је
Папкова спречавало да на основу ових објеката буде
слободно прозван модернистом јесте његова потреба да
гради углавном ниске објекте, од једног до два спрата
најчешће, при чему пету фасаду најчешће не решава у
модернистичком маниру – равно, већ поставља кров,
а главну фасаду врло често пројектује тросегментно,
академски, при чему постоје централни део и два бочна.
Архитектура која на тај начин настаје има специфична
обележја, на граници академског и модерног.
Папков је, тако, за време свог боравка у Београду,
дужем од две деценије, успео да архитектонски обогати
престоницу, уносећи у њену већ постојећу урбану
структуру нов израз, карактеристичан за преломно
доба на градитељској сцени. Не приклонивши се у
потпуности ни академичарима, нити модернистима,
Папков је остао до краја доследан свом оригиналном
духу, изграђеном на лекцијама које је усвојио у новој,
југословенској средини.32
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Сл. 7. Вишњићева 4–6, део фасаде са лучним порталом
Значајније Папковљеве грађевине у Београду
Папков је тек неколико година након што је
стекао звање инжењера архитектуре почео самостално
да пројектује. Истина, првих пет година након дипломирања, учествовао је на неколико конкурса, што
самостално, што заједно са Миланом Злоковићем, а
при томе је имао доста успеха и био запажен од стране
стручњака. Рад с једним од најзначајнијих представника
српске модерне архитектуре, као и упорност и таленат
потребни за пројектовање, Папкова су учинили довољно
зрелим и спремним за нову фазу у његовој каријери,
у којој је коначно дошао тренутак да своје претходно
искуство ревидира и потврди на практичан начин.
Преломне године за новог Папковљевог учитеља
Драгишу Брашована,33 али и за самог Руса, биле су оне
које су се тицале првих уплива модерних схватања у
београдску средину, а које су имале осетног утицаја
на архитектонска дешавања са почетка треће деценије
двадесетог века. Изградња павиљона на Међународној
изложби у Барселони 1929. године поверена је Брашовану, што његову градитељску делатност битно
преусмерава у новом, модернистичком правцу.34 Папков
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је и овде, као и у заједничким пројектима које је стварао
с претходним учитељем, показао своју оригиналност и
сликарско и архитектонско умеће.35
Зграду трговца Миливоја Попова, на углу улица
Француске 5 и Браће Југовића, почео је да подиже
архитекта Драгиша Брашован, према сопственим пројектима, што потврђују и планови који се налазе у
ИАБ-у.36 Из документације која се чува у овом архиву,
сазнајемо да је било планирано грађење двеју идентичних грађевина, које би стајале једна насупрот
другој и чиниле јединствену целину. 37
Једна се налази на углу наведених улица, а друга,
која је планирана, требало је да буде на углу Доситејеве
и Браће Југовића. Међутим, изведена је само једна
грађевина, упркос жељи једног од браће Попова да
подигне исту такву, која би у свему кореспондирала
с постојећом. У документацији стоји име Драгише
Брашована, као овлашћеног архитекте, међутим, као
главни пројектант на плановима се потписује Андреј
Папков,38 тако да се доводи у питање мишљење да је
он само особа која је привела крају започети посао, као
што је то раније навођено у литератури,39 већ је могуће
да је самостални пројектант. Да ли су Брашованови
планови у овом случају спроведени доследно и да ли
је он то уопште и захтевао од свог ученика, након што
је напустио овај посао, не може се одговорити тачно. С
обзиром на то да на овом објекту постоје елементи које
је Брашован касније применио на једној својој згради,40
а да исто тако он носи карактеристике Папковљевог
будућег стила – академизованог модернизма, могло
би се закључити да је спроведено у дело компромисно
решење: заједнички пројекат Брашована и Папкова.41
Зграда Миливоја Попова јесте петоспратница, чија
је фасадна ритмичност остварена угаоно постављеним
балконима. Упркос потенцијално наметљивој динамици
фасаде, којој би балкони овог типа могли да допринесу,
цела грађевина ствара миран, хармоничан утисак, иако
су приземље и последњи спрат изведени „повлачењем“
ка унутрашњости грађевине, односно не прате
ширину осталих спратова. Усклађивање хоризонтала
и вертикала постигнуто је инкорпорисањем академски
решених низова прозора, који доприносе визуелном
смањењу зграде и стављају акценат на њену ширину
и монументалност. Остварење ових димензија и
импресивне спољашњости, попут зграде Попова, представља значајан почетак у архитектонском послу
Андреја Папкова, без обзира на то колики је његов
удео био. Чињеница да се талентовани Брашованов
сарадник наводи као пројектант овог здања, умногоме је
допринела интензивирању архитектонских поруџбина,
што је и потврђено у годинама које су уследиле.
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Године 1932, Папков је добио поруџбину за
подизање нове зграде гђе Терезе Штенцел у Професорској колонији, у улици Османа Ђикића 18, поред
ремек-дела српске модерне архитектуре – куће Стјепе
Кобасице браће Крстић (1931),42 и Прендићеве куће,
архитекте Злоковића, која је подигнута нешто касније,
1932–1933.43 Указано поверење руском архитекти у овом
случају говори о већ стеченом угледу и репутацији, а
модернистички образац примењен на овом објекту
сведочанство је о свестраности Папкова и зачетку
његових архитектонских преусмеравања.
Кућа Терезе Штенцел садржи: подрум, приземље,
спрат и таван, и изграђена је потпуно у модернистичком
маниру, од кубичних архитектонских елемената и
равних фасадних платана.44 Тек на основу планова
може се сагледати првобитни изглед ове зграде, пошто
је данас у прилично девастираном стању. Првобитна
зелена боја фасаде данас се тек на местима уочава, а
слој испод је тиме остао сасвим огољен и открива
основни грађевински материјал, опеку.45 Вероватно да
би се постигла хармонизација и усаглашавање целине,
средњи део, с модернистичким мотивом носача заставе,
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продужен је за одређену висину и надвисује бочне
делове. Реч је о мирној и складној кубичној маси, чију
би статичност требало да ремете само балкон на првом
спрату, који излази ван основних димензија и централног
дела, избоченог у односу на остатак фасаде. Спољашњи
изглед, захваљујући умереним степеновањима архитектонских блокова, подсећа на поједине Лосове куће и
могућности решавања стамбеног простора у складу с
раумпланом (Raumplan).46
Стамбена зграда за индустријалца Милутина
Месаровића, у Крунској улици 22, подигнута је 1936.
године.47 О овом објекту, као о једном од најзначајнијих
дела која је Папков пројектовао у Београду, у литератури
је већ писано, али у скромној мери.48
Ова репрезентативна грађевина настала је као
поруџбина за богатог сопственика, Месаровића, за чије
је наследнике, две године касније, Папков био ангажован
на пројекту за подизање објекта у Ресавској 33.49
Поруџбина у Крунској 22 представља жељу наручиоца
да подигне комплекс дворишних и уличних зграда.
Папков је на врло вешт начин одговорио на све захтеве
и остварио право архитектонско ремек-дело, како по
спољашњој обради тако и по просторној организацији
ентеријера. Фасада је подједнако репрезентативна и
из Крунске улице и са дворишне стране, мада је овде
изостављена богата пластича декорација примењена на
главној фасади.
На овом објекту изостали су модернистички
елементи, које је Папков иначе тако често комбиновао
са историјским стиловима. Главна фасада је пиластрима издељена на пет једнаких делова, који у својој
вертикалној оси садрже по четири прозора, сем једне
вертикале, која уместо прозора у приземљу има
раскошан портал. Такође, средишња зона организована
је другачије у односу на остале, и због декоративне
пластике, доминира. На првом спрату је постављен
балкон – ниша, увучен ка унутрашњости фасаде у односу
на остале истурене балконе на истом спрату. Изнад је
интерполиран занимљив, и вероватно најупечатљивији
грб од свих које је Папков имао прилике да уради. Реч
је о фигури дечака који седи и на левом рамену држи
грб, уоквирен венцем, који у свом средишту има слово
М, иницијал сопственика зграде. Прозори на првом
спрату завршени су полукружно и, у односу на остале,
њихови лучни тимпанони имају радијално постављене
квадере камена, а у доњем делу имају балконске
испусте. Прозори у зони приземља су такође завршени
полукружно, али ни на приближно раскошан начин
као они изнад њих. Они кореспондирају с мансардним прозорима, наглашених лучних тимпанона, који
су међусобно спојени неком врстом украсне атике,
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коју репрезентују камени украси у виду ваза.50 Портал
је декоративна целина за себе, пошто гвозденим преплетима трака ствара занимљив линеарни орнамент и
представља један од маркантнијих улаза на зградама
из међуратног периода. Наглашена примена линеарних
украса од гвожђа овде евоцира декоративне постулате
ар декоа. На надвратнику је израђен круг с мотивом који
је већ виђен на грбу, само што је сада реч о оба почетна
слова имена Милутина Месаровића, овде израђена
калиграфском резачком техником.
Цела фасада је оплаћена сивим квадерима камена, чији тон додатно акцентује њену академску
монументалност. Поједини детаљи који се уочавају на
фасади, попут украсних лампи од гвожђа које фланкирају
портал, или овнујске главе са израженим роговима
обрађеним у виду волута, на још упечатљивији начин
потенцирају Папковљево виђење историјских стилова.
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Године 1937. настале су неке од најлепших Папковљевих зграда у целом његовом београдском опусу,
а исто тако и у предратном раздобљу. Као једна од
репрезентативнијих јесте грађевина у Његошевој улици
17а, подигнута за апотекара Стевана Костића.51 Планови
који се чувају у ИАБ-у занимљиви су, између осталог,
пошто у њима налазимо више решења за израду уличне
фасаде.
Први пројекат се у великој мери разликовао од
другог, изведеног, иако су оба конципирана према
академским принципима. На првом решењу била је
наглашена тежња ка висини, акцентована вертикалним
архитектонским елементима – дугачким пиластрима који
се пружају дужином свих пет спратова, затим мансардним
крововима посебно истакнутим на угловима грађевине и
додатним украсима изнад кровног венца, који би могли
да представљају неку врсту картуша – медаљона, што
се не може баш најјасније установити само на основу
идејног цртежа. Детаљи присутни на фасади овог објекта
у виду пластичне декорације, поседују необарокне
елементе. Углавном су то картуше, постављене изнад
репрезентативно украшеног портала, изнад прозора,
као и одређени облици хералдичких карактеристика,
уметнутих у виду завршетака пиластара, у прозорским
међупросторима.
Зграда се састоји од приземља, међуспрата и пет
спратова, а завршава се мансардним кровом. Приземље
је обрађено рустичније у односу на остатак фасаде, која
је оплаћена глатким каменом, док су углови грађевине,
по узору на ренесансна решења, обложени крупнијим
и истакнутијим квадерима. Сви прозори, од првог до
петог спрата, имају балконе, осим два на завршном,
који заузимају место на угловима. При томе, два између
њих, имају заједнички балкон, на чијој је средини, на
огради, уметнута раскошна картуша, а при томе тако
уклопљена, да се налази на заједничкој вертикалној оси
са доње две, изнад портала. На крајевима овог горњег
балкона налазе се људске фигуре, вероватно женске,
како седе.
Оваква разноврсност елемената и мотива, међусобно складно уклопљених, већ је виђена на ранијим Папковљевим објектима. Спајање елемената
више историјских стилова на једном објекту, попут
неоренесансе, необарока или неокласицизма, и при
томе стварање успешног архитектонског амалгама,
једна је од највреднијих одлика Папковљевих грађевинских остварења. Не поводећи се за потенцијалним инсистирањима на секундарној пластици и њеним фасадним хиперболизовањима, Папков је успевао
одмереношћу и избирљивим укусом естете да усклади
репрезентативно с једноставним, односно разбарушено
-барокно са академско-дисциплинованим.
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Друго решење, које је и изведено, знатно је мирније
у односу на претходно. Складност и уравнотеженост,
пре свега, видљиви су и у димензијама зграде, која
је нижа од претходне, затим, фасади је одузето доста
архитектонских украса, а у првом плану су игра волумена и занимљива интерполирања у виду различитих
камених квадера и њихових комбинација.
У Његошевој 17 постигнуто је нешто слично
препознатљивој схеми архитектонских маса, већ виђеној
раније (Османа Ђикића 18, Краља Владимира 6, нпр.),
у којој постоји централни ризалит, као доминантан, док
су бочни нижи и стварају ритмичну површину зидног
платна. Овде је решење доста комплексније, а самим
тим и знатно упечатљивије. Каскадирање средишње
зоне постигнуто је степеновањем маса и наглашавањем
волумена декоративно обрађеним венцима. Централни
ризалит надвисује два бочна, али је решен тако да се
визуелно стиче утисак да постоје две средишње зоне
– једна увучена, која се делимично прожима са два
бочна ризалита, и једна истурена, акцентована богатом
пластичном декорацијом. Дубина простора истакнута
је балконом и његовом репрезентативном оградом,
која чак добија и елементе кордонског венца, пошто
јасно разграничава две површине и тако ствара
драматичност. Балкон је, у ствари, инкорпориран између
четири зида, симетрично постављених степеновањем,
што је за крајњи резултат имало различито решење
горње и доње зоне. Суперпониране делове одликује
ритмичност маса, што представља супротност у
односу на приземни, статични део. Наиме, објекат би
без висинске регулације завршних делова, био тежак
и гломазан, превише широк и херметичан. Разбијањем
углова правоугаоника и његовим отварањем фасаде
у горњим зонама, Папков је на вешт начин остварио
објекат лаких и добрих пропорција.
Зграда садржи сутерен, високо приземље и четири
спрата. Фасада је решена наизменичним смењивањем
равних површина и оних оплаћених каменом, који на
појединим местима бива мање или више истакнут. Цео
средишњи ризалит, који обухвата три зоне, прекривен
је пиластрима од крупних квадера камена, који су
намерно остављени упечатљиво избочени у односу на
основни фон. Да овим потезом не би створио превелики
контраст међу површинама, Папков је исти овај принцип
применио и на бочним ризалитима, али овог пута тако
што је каменом оивичио њихове крајеве, односно,
гледано у целини, грађевина је на својим угловима
добила решење које евоцира ренесансно, и овде је то
много више наглашено него на дворишној фасади зграде
у Крунској улици. У сутерену је употребљен камен у
виду дијамантских квадера, који делимично уоквирују
и портал, изнад којег је украсни прозор, решен у виду
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псеудогрба. Сви завршни венци три ризалита оивичени
су зупчастим тракама од камена тамнијег у односу на
фасадну основу, чиме је постигнут занимљив колорни
контраст. На овај начин, Папков је створио хомогену
и јединствену целину, остварујући архитектонски
еквилибријум свих елемената.
Непресушна енергија и креативност у послу које
је Папков поседовао посебно су дошле до изражаја
у предратним годинама, а година 1937. јесте кључни доказ за ове тврдње. Могућност осцилирања од
историјских стилова до чистог модернизма врло је
драгоцена способност за једног архитекту, пошто је на
тај начин у стању да се прилагоди различитим захтевима
наручилаца. Папков је своју флексибилност исказивао
врло успешно, што сведочи и зграда у Вишњићевој
4–6,52 која представља можда једно од најнеобичнијих
пројеката у Папковљевом београдском опусу.
Овај објекат, монументалних размера, још је један
у низу који није изграђен на основу првобитног идејног
пројекта, већ је, уз извесне дораде, настао према другом
цртежу. Иако корекције нису биле великог обима, и
нису драстично мењале стил, који је у оба случаја
модернистички, ипак је за коначно решење Папков одабрао
варијанту прочишћенијих фасада. По првобитној замисли,
зграде је била у облику неправилног правоугаоника, који
се при врху степенасто сужава, а потом ствара неку врсту
кровног удубљења, који је са доње стране оивичен кордонским венцем, а са горње има камену ограду. Она
својим изгледом наводи на помисао да на крову постоји
тераса, чија је функција, сем декоративне, у повезивању
двају степенастих остатака зграде, додатно акцентованих паром носача за заставу, који извиру из кордонског венца. Централна оса симетрије посебно је
истакнута, градацијски, од портала, преко нише са
скулптуром, у средини, до већ поменуте горње зоне, где
носачи за заставу овај ефекат стремљења у висину чине
још упечатљивијим. Међутим, после извесног времена,
из естетских разлога урађена је измена плана, о којој
сазнајемо на основу Техничког описа.53
Зграда је, тако, ради саображавања с постојећим
архитектонским објектима у свом окружењу, остала без
бочних крила и постала јединственија целина, али и
даље с нагласком на средишњем делу. Кордонски венац
је продужен испод свих мансардних прозора, скоро
до самих ивица зграде. Изнад огромног полукружног
портала, ниша са скулптуром је овог пута изостављена,
а као одговарајућа варијанта за статичнији изглед
равних фасада постављене су две степенасто решене
лезене. Оне проистичу из порталског осног камена
на надвратнику, а сустичу се изнад кордонског венца,
правећи лук око средишњег окулуса, и на тај начин
кореспондирају са лучним завршетком портала.

МИЛИЦА ЦЕРАНИЋ
Цела зграда је оплаћена белим каменим плочама,
постављеним уздужно, и при том симетричном и
уредном слагању нигде није нарушена целина, било
декоративним детаљем или неким другим материјалом.
Грађевина због својих грандиозних размера, које
су, захваљујући модерном стилском приступу, још
више нагласиле њену равноћу и белину, а необични
уступци реткој архитектонској пластици (лезене и
неколико дијамантских квадера око портала), згради су
дали специфичан тон. Међутим, како је познато да је
пројекат у потпуности реализовао Папков, инсистирање
на необичном архитектонском решењу само је додатно потврдило разноврсност и инвентивност руског
градитеља.
Године 1938, настало је репрезентативно дело
Папкова, које и данас има упечатљиво место при
самом крају улице Кнеза Милоша. Реч је о грађевини
подигнутој за потребе гђе Зорке Караџић54 која се данас
води под бројем 95 и садржи: сутерен, приземље и
пет спратова,55 а захваљујући естетски префињеној
фасадној обради, може се уврстити у једно од најлепших
Папковљевих архитектонских остварења.
Зграда у својој спољашњости одише неовизантијским изгледом, односно карактерише је спој
романске и источњачке архитектонске пластике –
поседује средњовековне елементе, који се манифестују
полукружном трифором на завршном спрату, са двема
колонетама, односно аркадним фризом постављеним
нешто ниже. Историјске реминисценције красе средишњи ризалит и истичу његову централну улогу
у композицији, док су бочна крила решена много
динамичније и слободније, уз комбиновање међусобно
опречних стилских елемената. Наглашена ритмичност
постигнута је пројектовањем балкона, који захватају и
део бочне фасаде, при чему су на спојевима два фасадна
платна постављени тордирани полустубићи и протежу
се дужином целе грађевине. Додатна игра волумена
остварена је пројектовањем сасвим малих, потпуно обло
решених балкона на петом спрату, који су на тај начин
постигли складан однос са горњим зонама пратећи степенасто сужавање при врху и акцентовање средњег дела.
Употреба стилски различитих елемената (средњовековна
трифора, аркадни романички фриз, барокни тордирани
полустубови, модернистички заобљено решени угаони
мотиви), створила је успело хибридно архитектонско
решење, које у својој поливалентности представља прави
пример познавања историјских стилова и њихове примене на адекватан начин.
Папков је створио дело складних маса и пропорција,
извесне лепршавости и лакоће евоцирајући обрасце из
прошлости, али само их инкорпориравши унутар модерно
схваћеног скелета. На тај начин, декоративни мотиви
добијају секундарну улогу у решавању архитектонске
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Сл. 10. Дечанска 11, цртеж (извор: ИАБ)
композиције, и постају битни чиниоци у пројектовању
мирног и уравнотеженог решења, које се не ослања на
чиста модерна схватања, нити обилује секундарном
пластиком у неком од неостилова. Постизање архитектонског баланса увек је било, изгледа, Папковљева прва
и последња интенција.
Вишеспратница у Дечанској 11, угао Пашићеве
и Косовске (1941), представља изузетно остварење
у целокупном Папковљевом архитектонском опусу,
пошто су на овом пројекту у потпуности дошле до
изражаја његове модернистичке аспирације. Имајући
у виду раније радове, тешко је поверовати да је ова
зграда од шест спратова, равних фасада, још једна у
низу Папковљевих разноврсних остварења.
На основу документације из ИАБ-а56 и сачуваних
цртежа, сазнајемо да се првобитна идеја базирала
на замисли да пројекат буде изграђен с кулом поврх
шестог спрата, која би имала још два додатна спрата.
Међутим, првобитни пројекат није прихваћен, и цела
зграда је подигнута с плитким надзитком, и при томе
много изгубила од своје првобитне модернистичке
елеганције.
80

ДЕЛАТНОСТ АРХИТЕКТЕ АНДРЕЈА ВАСИЉЕВИЧА ПАПКОВА У БЕОГРАДУ (1925–1951)

Сл. 11. Хотел „Балкан“, цртеж (извор: Музеј СПЦ)

Постојале су, наравно, првобитне идејне концепције
које су се слагале са садашњим стањем (реч је о угаоним балконима), међутим, зграда је, уместо врло
упечатљивог нагласка на вертикали, изведена попут
равне, безличне, модерне зграде сандучаре. С обзиром
на то да локација на којој је објекат подигнут представља
место пресека три улице, целокупан градитељски
подухват био је у великој мери незахвалан. Првобитни
изглед из Нушићеве имао је доста сличности са зградом
палате „Албанија“, подигнутом само неколико година
раније. Сличности су се, пре свега, огледале у решавању
средишње фасаде с кулом, која је, истина, у овом случају,
много нижа, и поседује бочна крила, нижа у односу на
кулу. Фасадни део с кулом и спратовима испод решен је
на идентичан начин као на теразијској палати – лезене
које по вертикали фланкирају прозоре и на тај начин
истичу висину зграде.
Разлике између ових објеката су очигледне:
конкавна фасада куле на „Албанији“ овде је замењена
равним решењем, а и бочна крила не конвергирају
ка њој, већ једноставно прате облик терена улица.
Међутим, чак и ове могуће сличности првобитног
Папковљевог пројекта на папиру и изведене теразијске
палате, у потпуности су ишчезле током реализације.
На згради се данас уочавају асиметричности које
нису биле планиране у почетку: фасаде у Косовској
и Дечанској улици решене су другачије, што је одмах
уочљиво и из Нушићеве улице. Наиме, балкони су
постављени на сам угао фасада – из Нушићеве и
Дечанске, па су они, практично, решени као спојнице
два фасадна платна и својим решењем прате угао на
којем се налазе.57 Фасада из Косовске улице, пак, има
балконе, али они су постављени даље од споја фасада,
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примакнути су до саме ивице зграде. Балкони на фасади из Нушићеве улице пројектовани су на њеном
крајњем левом делу, близу угла.
Симетричност зграде је нарушена управо овако
конципираним распоредом балкона, који на интересантан начин, посебно они на углу, доприносе ритмичности јер на први поглед не дају реално стање ствари,
већ стварају утисак као да су посреди намерна фасадна
удубљења. Играјући се на овај начин затвореним и
отвореним површинама, Папков вешто разбија изражен
херметични изглед објекта и тако ублажава могућност
остваривања ефемерног и једноставног решења. Истина,
захтеви Грађевинског одбора били су далеко другачији
од онога чему је Папков првобитно тежио и коначно
решење не представља јединствену и упечатљиву
зграду, али на један нарошит начин предочава нам
значај искуства архитекте и његове способности прилагођавања специфичним ситуацијама.
Архитекта Папков је свој највећи допринос београдској архитектури дао пројектовавши импозантан
број објеката у специфичном стилу, модернистички
схваћеном академизму, у којем су се на најбољи могући
начин исказали и његово знање и вештина и београдски
међуратни градитељски токови. На тај начин, овај
плодоносни руски градитељ, својим делима је доказао
сопствено архитектонско знање и умешност, чиме је
заслужио рехабилитовање угледа који је одавно стекао
у међуратном Београду. Папков, попут великог броја
архитеката чији опус тек треба на адекватан начин
да буде истражен, заслужује пажњу и историчара
уметности, и архитеката, и свих стручних лица који ће
на прави начин валоризовати архитектонски опус који
је српској средини оставио у наслеђе.58
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Владимир остали су у СССР-у. Андрејев брат Симеон Папков радио
је у Аранђеловцу на развоју града и Буковичке бање. Познато је да је
пред рат, 1940. године, подигао тамо своју кућу, која су после само три
године, 1943, разрушили Немци, ради искоришћавања грађевинског
материјала за бункере. Симеон Папков је био левичарских убеђења
и, након ослобођења, доведен је за управника Буковичке бање, где
је вршио дужност секретара Управе народних добара. Убрзо га је
Јосип Броз лично одликовао Орденом за храброст – 7. јула 1945.
године. Његов син Андреј Семјонович Папков интересантан је
због свог архитектонског звања. Архитектуру је прво уписао на
калифорнијском универзитету Беркли, да би студије окончао у
Београду, 1969. године. Значајнија пројектантска делатност: Прва

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

награда на конкурсу за идејни пројекат трговачког центра „Лирија“
у Призрену, 1970. године; пројектовао је робну кућу за продају
намештаја за инвеститора ШИК „Црвена застава“ из Крушевца;
пројектовао је и радио уређење ентеријера управне зграде Спортског
друштва „Црвена звезда“; затим урбанистичко-архитектонско
решење Парк-шуме Шумице у Београду; идејни пројекат Дома
пионира и омладине у Шумицама; програмско решење Спортског
центра „Камберовића поље“ у Зеници; добио је по два конкурса за
ЈНА: велика вежбаоница са базеном и спортски објекат у касарни
„Маршал Тито“ у Сарајеву; идејни пројекат друге фазе Спортског
центра „Звездара“ у Београду; извођачки пројекат Опште болнице у
Пироту; радио је и санацију двадесетак објеката после земљотреса у
Црној Гори; градио водоторњеве у Зеници; аутор је и једне џамије у
Кувајту... Године 1989. враћа се у Сан Франциско и тамо се посвећује
сликарству. Био је ожењен Стојанком Папков до 1984, после се
оженио Арапкињом. Са С. Папков има троје деце: сина Александра
и ћерке близнакиње Наташу и Татијану (према казивањима Стојанке
Папков, која је записала Јелена Межински).
6] ИАБ, УГБ, Картотека...; Према казивањима С. Папков, а која
је саставила Јелена Межински, сазнајемо да је Андреј Папков био
прави денди, али да се на крају оженио Црногорком Маријом, која
је једина, изгледа, успела да га приволи на брак.
7]

М. Миловановић, нав. дело, 266.

8] О томе детаљније види: Ј. Межински, Дела руских уметника
у београдским приватним збиркама, у: Руска емиграција у српској
култури XX века, књ. II, Београд 1994, 84–91. Андреј В. Папков
био је члан Одбора велике изложбе Руска уметност у емиграцији
1929, која је у павиљону „Цвијета Зузорић“ отворена као изложба
руске уметности. Године 1930, на Великој изложби руске уметности
излаже слику под називом Композиција. Аутор је, такође, зимског
пејзажа који се налази у власништву породице покојне Татјане
Дмитријевне Вороњец, у улици Адмирала Гепрата, као и неколико
архитектонских перспектива које се чувају у Железничком музеју у
Београду (према казивањима Стојанке Папков).
9] У документу о пријему у чланство Општине Београда, као место
пребивања наводи се Мишарска 5, а касније се Папков сели и као
нова адреса помиње се улица Мајке Јевросиме 16 (ту адресу наводи
и арх. Јермејев у списку адреса руских архитеката у Југославији).
10] Тачан датум Папковљевог одласка у Аргентину јесте: 17. 10.
1951. ( ИАБ, УГБ...).
] Реч је о пројекту Народног позоришта, објављен у: Пројекти
студената архитектуре. Клуб студената архитектуре, Београд,
1928, 16.
] Може се закључити да Папковљев пројекат у својој амбициозној
замисли делује пренатрпано, јер обилује мноштвом мотива,
полустубова, пиластара, балустри, што све скупа доприноси не баш
јасно дефинисаном корпусу и губљењу у детаљима.
] О томе види: А. Кадијевић, Изложбе руских..., 294.
14] О архитектури М. Злоковића в.: З. Маневић, Архитект Милан
Злоковић, Београд, 1989; М. Ђурђевић, Живот и дело архитекте
Милана Злоковића (1898–1965), ГГБ, XXXVIII, Београд, 1991, 145–
168; А. Кадијевић, Прилог тумачењу опуса истакнутих београдских
градитеља: Милан Злоковић и тражења националног стила у српској
архитектури, ГГБ, XLVII–XLVIII, Београд, 2000–2001, 213–224; З.
Маневић, Злоковић Милан, у: Лексикон српских неимара, Београд,
2002, 66–67; Д. Милашиновић-Марић, Српска историографија о
архитекти Милану Злоковићу, Архитектура-урбанизам, 9, Београд,
2002, 62–69; Lj. Blagojević, Modernism in Serbia (The Elusive Margins
of Belgrade Architecture 1919–1941), Massachusetts, 2003, 190–205.
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ДЕЛАТНОСТ АРХИТЕКТЕ АНДРЕЈА ВАСИЉЕВИЧА ПАПКОВА У БЕОГРАДУ (1925–1951)
15] О делу арх. Д. Брашована в.: Н. Добровић, Стварање архитекте
Драгише Брашована, Архитектура-урбанизам, 33–34, Београд, 1965,
42–44; З. Маневић, Дело архитекте Драгише Брашована, ЗЛУМС.
6, Нови Сад. 1970, 187–208; А. Кадијевић, Живот и дело архитекте
Драгише Брашована (1887–1965), ГГБ, XXXVII, Београд, 1990,
141–173; Исти, Новосадски опус архитекте Драгише Брашована,
Пројекат, 1, Нови Сад, 1993, 45–47; А. Игњатовић, Средњоевропски
контекст у раном делу Драгише Брашована, ГГБ, XLIX–L, Београд,
2002–2003, 143–169; Lj. Blagojević, нав. дело, 176–190; А. Игњатовић,
Драгиша Брашован. Рађање архитекте у контексту архитектуре
средње Европе 1900–1918, Београд, 2004; Исти, Две београдске куће
Драгише Брашована, Наслеђе, V, Београд, 2004, 119–135.
16] Познато је да су, поред Папкова, у бироу Драгише Брашована
стасали још неки руски архитекти, попут Павла Крата, Николаја
Месароша и Николаја Шилова (о томе в.: М. Миловановић, нав.
дело, 267).
17] Реч је о конкурсном раду за Храм св. Саве, који је позитивно
оценила критика, чему је у великој мери допринео Папковљев
сликарски таленат.
18] Као један од најизразитијих и најуспелијих примера може
се сматрати зграда трговца Попова на углу Доситејеве 4 и
Француске улице, коју је започео Драгиша Брашован, а завршила
је ангажовањем младог Руса. Као пандан, преко пута ове грађевине
требало је да буде подигнута иста таква, међутим, овај план никада
није реализован (ИАБ-ф-31-4-1930). О томе детаљније види: А.
Кадијевић, Дело архитекте Драгише Брашована..., 170.
19] О томе види: Исти, Танурџићева палата у Новом Саду, Пројекат,
2, Нови Сад, 1993, 60–61.
20] А. Кадијевић, Улога руских емиграната у београдској
архитектури између два светска рата, ГГБ, XLIX–L, Београд,
2002–2003, 133.
] То најбоље потврђује изградња виле „Савић“ у Липику из 1932.
године, која је настала према скици и замисли фотографа Милана
Савића, а чији је пројектант био Андреј Папков. Из аутобиографије
Милана Савића, написане на 186 страна, сазнајемо, између осталог,
и следеће: „...Те почнем правити планове за своју, још као шегрт
замишљену вилу, велику и лијепу: ‘Вилу Савић Липик’... План за
вилу у Липику правио је архитекта Папков из Београда према мојој
скици и замисли. Дотле сам ја почео набављати грађевни материјал
унапред. Почео сам довозити две хиљаде кубика пијеска и шодера,
320 000 комада цигле. У току градње набавио сам у Делницама у
Горском Котару три вагона грађе и дасака, те године 1932. отпочнем
у пролеће са зидањем Виле Савић у сопственој режији. Са једним
предузимачем из Пакраца погодио сам да ми са мојим материјалом
сврши све зидарске и тесарске радове за 120 000 динара, у акорд.
Ту је била урачуната и фасада од венчачког туцаног мрамор камена
(...) То је била тамо прва грађевина те врсте. Градња је напредовала,
и у јесен 1932. године била је под кровом (...) Само чашћавање
градитеља коштало је колико једна солидна приземна кућа. Преко
зиме није се радило, те сам тако одахнуо са издацима за градњу,
зато је у пролеће 1933. почело извођење фасаде, коју домаћи
мајстори раније нису радили, те сам добавио из Београда четири
специјалиста фасадера Македонца, који су израдили стубове, којих
је било свега 18 комада. Украсних ваза било је на кући и око куће 48
комада, то је израдила фирма Хавелка и Зелени из Београда. Био сам
задовољан. У зимско доба и прољеће 1933. г. постављен је тишлерај,
а у љету паркети (...) Испред виле био је уређен енглески парк са
сребрним јелкама, ситном зеленом травом, украсним дрвећем,
ниским и као кишобран обрезаним...“ (стр. 152–153.). За увид у ове
податке и могућност њиховог коришћења, најсрдачније захваљујем
г. Милошу Јуришићу. Распитујући се шта се дешава данас са вилом
„Савић“, дошла сам до извесних података првенствено захваљујући
појединим стручним установама и особама у Хрватској, које су врло
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радо ступиле у контакт са мном и слале ми корисне информације
путем мејла. Захваљујем, пре свега, г. Марку Гргуру Иванковићу,
запосленом у Музеју Славоније у Осијеку, који ме је упутио на
још неке адресе, као и на одређену литературу. Затим, захваљујем
градоначелнику Липика, г. Стјепану Хорвату, који ме је обавестио
да је наведена вила данас власништво Специјалне болнице за
медицинску рехабилитацију „Липик“, а тачна адреса је: Марије
Терезије бр. 13. Захваљујем срдачно и директору Државног архива
у Славонском Броду, професору Ивану Медведу, који ми је указао на
значајну књигу аутора М. Тушина – „Липик - конзерваторске основе
програма обнове насеља“, Загреб, 1996. (уз напомену да је књигу
издала Државна управа за заштиту културне и природне баштине
у Загребу).
] Значајне виле и куће из овог периода су: вила у улици Војводе
Драгомира 23 у Београду (1932), за Драгољуба и Косару Илић; Вила
„Караџић“ код Аранђеловца, подигнута између 1934. и 1936. године;
Вила „Милева“ у улици Теодора Драјзера 7 у Београду (1935),
власништво Милић Миливоја и његове деце: Василија, Босиљке,
Радмиле и Милана Милића; Вила гђе Илзе Були, у улици Теодора
Драјзера 17 у Београду (1936) и др.
] М. Миловановић, нав. дело, 267.
24] Познати су нам Папковљеви цртежи и скице за поједине објекте,
који према првобитној, идејној замисли, нису били остварени,
већ је архитекта морао да се прилагођава захтевима наручилаца
и извођача. Веома је значајно што су те првобитне скице остале
сачуване, пошто нам много говоре о Папковљевој креативности,
сликарском таленту и непресушној машти. Понекад су ове идеје и
боље од изведеног пројекта. Одлични примери који то поткрепљују
јесу цртежи за зграде у Македонској 15 и Вишњићевој 4–6.
25] Вишеспратница на углу Пашићеве, Дечанске и Косовске, нпр.
26] Ј. Крунић, нав. дело, 18; М. Миловановић, нав. дело, 271.
27] М. Миловановић, нав. дело, 271.
28] На овом податку и уступању овог пројекта у виду цртежа,
најлепше захваљујем г. Милошу Јуришићу и његовој љубазности да
то искористим за овај рад.
29] О томе детаљније в.: З. Маневић, Архитектура и политика
(1937–1941), ЗЛУМС, 20, Нови Сад 1984, 293–306.
30] Види напомену под бројем 2.
] То су, између осталих, грађевине у следећим улицама: Сање
Живановић 1 (1932), Светозара Николајевића 144 (1933), Церској 31
(1933), на углу Господара Вучића и Нове бр. 176 (1934), Триглавској
68 (1934), Нишкој 11 (1934), Краља Вукашина 4 (1934), Боже
Јанковића 26 (1935), Средачкој 11 (1935), Нишкој 9 (1937) и др.
] Пошто је Папков 1951. године емигрирао у Аргентину, у Буенос
Ајрес, ступила сам у контакт са чувеним музејом Docomomo у Буенос
Ајресу, и запослени у тој установи веома срдачно су ми изашли у
сусрет и били редовно у контакту са мном. Иако нису дошли до
жељених података у смислу да ми јасно и конкретно одговоре шта
се дешавало са Папковом и шта је тамо подигао, ипак су ми помогли
с неколико корисних информација. Пре свега, тачна адреса, за коју
се сматра да је била Папковљева кућа, коју је он лично пројектовао,
јесте: Falucho 760, Villa Ballester, Buenos Aires, Argentina. Данас
у овој вили не живи нико ко се презива Папков. Затим, то је вила
која се не налази баш у самом граду Буенос Ајресу, већ је близу
њега. Проверивши да ли постоји неки податак о Андреју Папкову
у оквиру података о Савету државних архитеката, није пронађено
ништа, као ни у Удружењу архитеката под управом Буенос Ајреса
(Province of Buenos Aires Architects Association). Закључак до којег
су стручњаци за архитектуру из овог музеја дошли гласи: вероватно
је, ако је већ био запослен као архитекта у Буенос Ајресу, био члан
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неког архитектонског тима, или је био запослен при неком бироу
или некој фирми, што представља веома отежавајућу околност за
проналажење било каквих података у вези са архитектом Папковом.
Још једном најлепше захваљујем на достављеним подацима и труду,
а шансе да се нешто више сазна о овоме, постоје, пошто је последња
информација коју сам примила мејлом, била да је стручни тим и
даље у потрази за подацима о арх. Папкову.
] Претпоставља се да је година Папковљевог доласка у
Брашованов биро била 1929, пошто је тада Брашован пројектовао
Југословенски павиљон на међународној изложби у Барселони, у
чијој је коначној реализицији Папковљев допринос био више него
значајан. Поједини руски архитекти емигранти чак су тврдили да је
пројектант овог кључног дела у Брашовановој каријери био управо
сам Папков. Иста улога му је приписивана и за Сајамски павиљон
Међународне изложбе у Милану из 1931. године (о томе види: М.
Миловановић, нав. дело, 267).
34] О Брашовановом Југословенском павиљону на Међународној
изложби у Барселони видети: А. Кадијевић, Живот и дело
архитекте..., 155–156.
35] М. Миловановић, нав. дело, 267.
36] ИАБ-ф-31-4-1930. Измена плана извршена је 1936. године.
37] „Овим изјављујем и обавезујем се да ћу уз зграду коју мој брат,
Миливој Попов, подиже, подићи исту такву зграду, исте фасаде, да
буде једна целина, и здружити двориште истог облика, као што је
изведено на овом ситуационом плану.“ (Београд, 30. августа 1930,
Милорад О. Попов; ИАБ-ф-31-4-1930)
38] ИАБ, нав. фасцикла...
39] Види напомену под бројем 36.
40] Реч је о згради Беочинског пензионог фонда (А. Кадијевић, нав.
дело, 157).
41] Папков је вероватно поштовао првобитни идејни пројекат, при
чему је током градње морао да се уклопи у захтеве инвеститора
и на тај начин овом делу да сопствени печат. У коликој мери је
заступљена та самосталност, не може се јасно дефинисати.
42] О кући Стјепе Кобасице в.: М. Ђурђевић, Петар и Бранко
Крстић, Београд, 1996, 45–46, 47.
43] О кући Јована Прендића в.: Исти, Живот и дело архитекте...,
157; Љ. Благојевић, Модерна кућа у Београду (1920–1941), Београд,
2000, 45–48; Љ. Милетић-Абрамовић, Архитектура резиденција и
вила Београда 1830–2000, Београд, 2002, 189.
44] ИАБ-ф-26-30-1932; Извођач радова било је Грађевинско
предузеће Угљеше Миљковића, а радови су трајали од 15. 9. 1932. до
25. 11. 1932. Инжењер је био муж гђе Штенцел, Золтан Штенцел.
45] Парадоксално је што је, изгледа, потребно да прође седамдесет
и више година од подизања грађевина изузетне архитектонске
вредности и да дођу у стање девастације да би се можда тек онда
извршила њихова адекватна валоризација и рестаурација.
46] О просторном концепту, раумплану, в.: Љ. Благојевић, нав. дело,
16–19.
47] ИАБ-ф-24-1-1935; Зграда је настала у периоду од 10. 3. 1936. до
1. 10. 1936. године. Садржи приземље, три спрата и мансарду.
48] М. Миловановић, нав. дело, 269; Исти, Неимари Врачара..., 24.
49] Реч је о синовима Милутина Месаровића – Кости и Николи
Месаровићу. О овом објекту види на стр. 80–83.
50] Овај исти декоративни детаљ први пут се појавио на вили у
Војводе Драгомира 23, испод доњег прозорског оквира, односно
изнад кровног венца, као што је и овде случај.
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51] ИАБ-ф-7-13-1937.
52] ИАБ-ф-8-16-1937. Власник зграде била је Милева А.
Викторовић, а грађена је од 7. 5. 1937. до 11. 10. 1937. године. Зграда
се састоји од подрума, приземља и три спрата. Улични део зграде
садржи у приземљу 8 продавница, од којих две имају канцеларије.
53] „Из естетских разлога висина зграде на крилима повећана до
висине крила зграде г-ђе Зорке Петровић и тиме два објекта повезана
у цело. Добивени простор искоришћен за собе у поткровљу. Стара
зграда у дворишту није порушена, зато што дворишни комплекс
зграде има станове само у I спрату, у приземљу се налазе само оставе
за дућан.“ (ИАБ-ф-8-16-1937, Технички опис, Андреј Папков.)
54] На основу документације ИАБ-а, сазнајемо да је истоимена
госпођа била и власница имања у Кнеза Милоша бр. 38, које је
1946. године постало власништво Пољске амбасаде. „Грађевинском
одсеку Техничког одељења ИНО-а града Београда: Извештавам
одсек да моје имање у Кнеза Милоша у улици бр. 28 у целини
ужива Пољска амбасада у Београду (...), 30. августа 1946. године
у Београду“; ИАБ-ф-5-21-1938. Иначе, у Општинским новинама
постоји податак да је године 1936. подигнута зграда на овој локацији,
али као власник се наводи Анка Каснар. Девојачко презиме Зорке
Караџић је управо Каснар, па је вероватно посреди иста власница, с
могућом грешком у имену. Архитекта ове интересантне грађевине
такође је био Андреј Папков.
55] „Због пада терена од 7,00 м улични део зграде садржи – сутерен,
приземље и пет спратова, а део зграде из дворишта – подрум,
сутерен, приземље и три спрата“ (Технички опис, 5. 2. 1938).
56] ИАБ-ф-13-40-1941. Реч је о пројекту за нову зграду г. Николе
Симића, а подигнуту на имању Симе Миленковића званом код „Два
сокола“, где се првобитно налазила приземна зграда. Рушење овог
објекта започето је 27. 10. 1942. године. Нова зграда Николе Симића
садржи: подрум, сутерен, приземље, мезанин, шест спратова и
надзидак – кулу од једног спрата. Такође, сазнајемо да је Папков
примио примедбе од Грађевинског одбора за измену првобитног
плана, на које је одговорио следеће: „Поступио сам по примедбама
Грађ. одбора и извршио потребне исправке у плановима, осим
висине куле. Прилажем шему из Косовске и Дечанске улице (...)
Сматрам да као целина пројектована кула потребна је, стога молим
Грађевински одбор да своју примедбу за висину куле анулира,
узимајући у обзир да Генерални план у својој скици даје висину
куле као што је пројектовано, 15. 11. 1941, молиоц-пројектант: ing.
Андреја Папков.“ Даље се сазнаје да Грађ. одбор ипак првобитну
висину куле није прихватио (29. 11. 1941) и да је Папков поступио
према примедбама (3. 12. 1941).
57] Занимљиво је како је Папков чак и у оваквим ситуацијама, када
је целокупно стање то дозвољавало, избегавао решење заобљених
форми, које би овде било далеко адекватније, с обзиром на то да
је посреди угао. Међутим, он је тиме само доказао да никада у
потпуности није потпао под утицај модернизма, нити његових
експресионистичких елемената. Строгост и рационалност у
компоновању архитектонских маса, главне су одлике Папковљевих
дела, чак и када залазе у област романтичарске архитектуре.
58] Посебна напомена: захваљујем се на указаној подршци и помоћи
следећим особама, без којих овај рад не би био потпун: ментору
проф. др Александр Кадијевићу, Ивану Марковићу, Катарини Васић,
Милошу Јуришићу. Овај рад представља делимично прерађен
и допуњен текст дипломског рада „Београдски опус архитекте
Андреја Васиљевича Папкова“, одбрањеног на Одељењу за историју
уметности на Филозофском факултету у Београду, 2004. године.
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ДЕЛАТНОСТ АРХИТЕКТЕ АНДРЕЈА ВАСИЉЕВИЧА ПАПКОВА У БЕОГРАДУ (1925–1951)
Summary: MILICA CERANIĆ
THE ACTIVITIES OF ARCHITECT ANDREJ VASILJEVIČ PAPKOV IN BELGRADE (1925–1951)
Andrej Vasiljevič Papkov, a Russian refugee, came to the capital of the Kingdom of Yugoslavia after the October
Revolution. Like many other Russian architects, he studied architecture in Belgrade. The inter–war Belgrade was the
place where several opposite stylistic directions were in simultaneous use, but owing to its stable background, academism
maintained its presence until the Second World War.
Papkov began to design on his own only a few years after his graduation from the School of Architecture and after he
had acquired experience in the studios of Milan Zloković and Dragiša Brašovan. His greatest contribution to the architecture
of Belgrade is a large number of designs in a specific style, a modernist interpretation of academism, the best assimilation
of his expertise and skills and the inter–war architectural climate in Belgrade. In such a way, in his realized designs,
this prolific Russian architect proved his skills and therefore deserves a new evaluation which will restore his pre–war
reputation. Papkov deserves attention, just like a number of other architects whose opus has yet to be researched. Art
historians, architects and other professionals should be engaged in a true valorization of his legacy to Serbia.

ILLUSTRATION:
Fig. 1. 18, Osmana Đikića Street, drawing of the façade (from the
documentation of HAB)
Fig. 2.
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17, Miloša Pocerca Street
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4–6, Višnjićeva Street, part of the façade with arched portal

Fig. 8.

30, Zmaj Jovina Street
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11, Dečanska Street

Fig. 10. 11, Dečanska Street, drawing (documentation of HAB)
Fig. 11. Hotel Balkan, drawing (documentation of the Serbian Orthodox
Church)
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ХОТЕЛ „ПРАГ“

P

осле завршетка Првог светског рата, Београд постаје
престоница Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и
губи улогу граничног града. Трговина, чији је центар
у предратном периоду био на Сави, повлачи се према центру Београда у Кнез Михаилову, на Теразије и
даље до Славије, тако да је грађевинска делатност
била концентрисана у старом језгру града, које је
постало центар не само пословног већ и целокупног
јавног живота. У међуратном раздобљу знатно су
повећане миграције људи из унутрашњости Србије
и из свих делова проширене државе ка Београду,
најчешће у потрази за послом. Као извозно-увозни
центар земље, Београд је развио пословне везе са
готово свим европским земљама, тако да се у великој
мери увећао и прилив иностраних кадрова.1 Поред
претензија да постане незаобилазан привредни центар
региона, постојала је озбиљна амбиција да се главни
град Краљевине Југославије2 формира као атрактивна
туристичка дестинација, што потврђује податак да је
држава 1936. годинe прогласила Београд туристичким
местом, а гостима који у граду проведу најмање десет
дана давала повластице у виду бесплатног повратка
железницом.3 У складу с наглим порастом броја становника и гостију, Београд се рапидно ширио и модернизовао.
Огроман прилив пословног света и туриста ставио је пред угоститеље тежак задатак обезбеђивања
неопходних капацитета и задовољавање очекивања
својих гостију у погледу атрактивних локација и комфора,
тако да је у Београду до 1941. године подигнут велики
број хотела у самом центру града, а обновљени су и
модернизовани стари, било да су срушени или оштећени
у рату.4 Међу новоподигнуте хотеле овог периода спада
и хотел „Праг“, грађен од маја до новембра 1929. године.
Пре Првог светског рата поштовано је урбанистичко
правило да се на месту старе грађевине одређене
намене подиже нова зграда са истом функцијом, па
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су тако и хотели углавном подизани на местима где су
се раније налазили угоститељски објекти.5 Ова пракса
није доследно настављена у међуратном периоду, што
нам потврђује и локација хотела „Праг“, угао Балканске
улице и Краљице Наталије, где се на имању познатог
београдског адвоката Радомира Милаћевића налазио
трошан стамбени објекат, који је срушен за потребе
подизања новог здања.5
У међуратном периоду хотеле су махом подизали
знаменити београдски адвокати, занатлије, трговци и
индустријалци, који су у великом броју били власници значајних новчаних средстава.7 Ипак, у општој немаштини која је владала у држави опустошеној ратом
отпочела је пракса проналажења финансијера и подизања
кредита за потребе изградње стамбених или објеката
других намена, јер се зарада кроз издавање станова
и соба по изузетно високим ценама брзо остваривала
и дугови су се отплаћивали у кратком року, од две до
три године.8 Сходно томе, и сопственик хотела „Праг“
пронашао је финансијере, Нићифора Дејановића и
Јоксима Богдановића, који ће му помоћи да Београду
подари модеран хотел налик мирним и практичним
хотелима у великим европским градовима.9 За разлику
од појединих хотела из овог периода, „Праг“ није често
мењао власнике. Иако је подигнут на његовом имању,
Радомир Милаћевић није у званичној документацији
наведен као његов сопственик. Од самог оснивања, хотел
„Праг“ имао је два сопственика. Биле су то Евгенија
Милаћевић, ћерка адвоката Милаћевића која је после
његове смрти наследила и имање, и Наталија Марић,
чија веза с породицом Милаћевић још није потпуно
дефинисана.10 У њиховом власништву хотел је остао
све до 1948. године, када га преузима Министарство
унутрашњих послова ФНРЈ.11
За пројектовање и подизање хотела „Праг“ ангажован је архитекта Ђура Борошић. Архитекта Борошић
рођен је у Загребу, 1910. године, а студије архитектуре
завршио је у Београду, 1923. године. Средином двадесетих година основао је један од првих модерних
архитектонских бироа, у којем су настали први целовити
елаборати са статичким прорачунима, предмерима и
предрачунима радова. Биро архитекте Борошића одржао
се до Другог светског рата и кроз њега су прошли многи
истакнути архитекти, нпр., Јован Бјеловић и Момчило
Белобрк. Остварења Ђуре Борошића у основи су академског карактера, мада, он ипак, показује и интересовање
за постулате функционалистичке архитектуре применом
појединих њених елемената, нарочито на подручју
фасада. Своја стремљења је потврдио и уласком у
Групу архитеката модерног правца, око 1930. године.
Борошић се није нарочито издвојио својим делима међу
београдским градитељима међуратног периода. Његов
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Сл. 1. Хотел „Праг“, снимљено 1932. године
(фото-архива МГБ)
опус углавном чине стамбени објекти, међу којима нарочито треба да поменемо кућу Николе Хаџи Поповића у
улици Џорџа Вашингтона 32а (1931), кућу Сали Јевше
у Доситејевој 25 (1931), Дом Удружења студенткиња у
улици 27. марта (1932) и вилу у улици Јанка Вукотића
2 (1938). Његова најуспелија остварења на пољу јавних
грађевина били су хотел „Праг“ и банка „Златибор“ у
Чика Љубиној улици.12
Према положају који су заузимали, односно према
облику и положају парцеле на којој су подигнути, међуратни београдски хотели могу се сврстати у неколико
група. Зграда хотела „Праг“ припада највећој групи коју
чине угаони објекти, са по три уличне фасаде. Саграђена
је на веома малом, неправилном простору, у целини у
оквиру регулационе линије.13 У складу са оштрим углом
под којим се секу Балканска улица и Краљице Наталије,
основа хотела је добила троугаони облик, с тим што је
угао морао бити засечен да би се добила трећа фасада.
На основу плана приземља зграде, може се закључити само да је оно било одређено за дућане и портирницу, али, захваљујући савременицима, знамо да је ту
постојао модерно уређен бифе-бар, који је држао извесни
Словенац.14 Међутим, већ 1932. године, извршене су
унутрашње преправке, тако да је хотел добио пространу
кафану с келнерајем која заузима угаони део приземља,
док је за ресторан одређен мањи део простора крила у
улици Краљице Наталије.15 Повод за овакве измене може
бити конзервативност београдске чаршије, која је тешко
прихватала новине. Једна од њих је и појава барова и
варијетеа, који у Београду нису постојали пре Првог
светског рата.16 У том периоду, па и касније у међуратном,
друштвени живот Београђана био је, у највећем обиму,
везан за кафане које су често биле средишта пословних
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састанака, попришта интелектуалних и политичких расправа, а било је и гостију који су волели да уз кафу и пиће
прочитају дневне новине, играју карте, шах или домине.
Према казивањима савременика, током двадесетих
година, упослени су били једино барови прворазредних
хотела и то захваљујући великом приливу странаца у
српску престоницу.17 Стога је могуће да се подухват
отварања бара у хотелу „Праг“ показао као непрактичан
и подстакао сопственика да се врати „традиционалним
вредностима“.
Првобитно су на хотелу „Праг“ постојала два
улаза – главни улаз из ул. Краљице Наталије и улаз из
Балканске (на угаоној фасади), који је водио у кафану.
Главни улаз једини је предвиђен за прихват гостију хотела
и води директно у хотелски хол са рецепцијом и главним
хотелским степеништем, стога је од великог значаја да се
својом обрадом издвоји од осталих. Тако су и на хотелу
„Праг“ главни улаз и стубови на степеништу обрађени
у вештачком мермеру, а фасада у теранови и вештачком
камену. Касније, током 1936. године, извршене су у два
маха адаптације хотела. Почетком године извршено је
незнатно унутрашње преуређење и дозиђивање атике од
1 метра, али су крајем 1936. године започети опсежни
радови на згради хотела. Извршено је дозиђивање хотела
из Балканске улице и тада је дислоциран и проширен
ресторански простор, а отворен је и трећи улаз.18 Овај
улаз је вероватно и тада, као и данас, водио у службене
просторије (радионица, вешерај, кухиња), које су тиме
потпуно одвојене од јавних просторија хотела.
Када је подигнут, хотел је имао четири спрата са
по седам соба, из којих су се пружали величанствени погледи на сремску равницу, Топчидер и Авалу.
Приликом проширења 1936. године, на сваком спрату
дозидано је још шест соба, а уједно је дозидан и пети
спрат и делимично мансарда. Хотел „Праг“ је, судећи
по техничкој документацији, пружао својим гостима
смештај у искључиво једнокреветним собама, што
је у потпуности у складу са чињеницом да је објекат
смештен у уже градско језгро и да су његове услуге
углавном биле намењене пословним људима.19 На
сваком спрату конструисани су заједнички тоалети
и по једно купатило, што је одговарало стандардима
оновремене хотелске архитектуре. Наиме, сем за госте у
апартманима, у међуратним хотелима није био предвиђен
луксуз сопственог купатила, само је број заједничких
санитарних просторија варирао у зависности од ранга
самог објекта.
Таванске просторије хотела првобитно су, због
недостатка подрума или сутерена, биле намењене
споредним одељењима и послузи. После проширења и прокопавања подрума, све помоћне просторије
премештене су у подрумски простор, док су таванске
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просторије придружене смештајном капацитету.20
Хотел „Праг“ је током 70-их година двадесетог века
поново дограђиван. Подигнут је још један спрат и
дозиђивањем је проширено крило хотела у улици
Краљице Наталије. Хотел је тада претрпео знатне
измене и у ентеријеру.
У конструктивном погледу коришћени су, у то
време, најсавременији материјали. Зграда је изведена
од опеке у кречном малтеру, са армиранобетонским
ребрастим таваницама. За хотелске објекте добра
звучна изолација је изузетно важна и у ту сврху су за
преградне зидове употребљене „кабе“ плоче дебљине
3 цм и то дупле, са међупростором од 4 цм. Исту
намену имале су „хераклитне“ плоче употребљене у
обради плафона. Кровна конструкција је бондручна
и обрађена у виду вешаљки, а кровни покривач је
лим на дашчаној подлози. Бондручни склоп кровне
конструкције обложен је са обе стране „хераклитним“
плочама ради изолације од пожара, звука и топлоте.
Сви подови у ходницима су од ксилолита, а степенице
су од вештачког камена. У собама је постављен
паркет, а у купатилима терацо. Фасаде су реализоване
у теранови и вештачком камену. Сопственик и
пројектант желели су да посетиоцима хотела пруже
пун комфор, те су предвидели да зграда има лифт,
централно грејање, топлу и хладну воду, затим и
телефонску кабину на сваком спрату, а све по узору
на модерне европске хотеле. Ипак, из финансијских
разлога лифт није реализован,21 што је значило да ће
се комплетан саобраћај (изношење и уношење ствари)
обављати прилично уским степеницама, ширине свега
1,40 м.22
Фасада хотела „Праг“ обрађена је у стилу модернизма, с местимично присутним компонентама
академског обликовања. Присуство академизма нарочито је изражено строгом симетријом објекта и
модернизованом рустик профилацијом изведеном у
тамној, контрастној боји, која у нивоу првог спрата
повезује све три фасаде у јединствену оптичку целину.
Ова профилација завршена је кордонским венцем изнад
првог спрата којим се у централном делу обликује
балкон. Отворе другог спрата наглашавају тамни
камени оквири једноставних равних линија, који су на
по три прозора на бочним фасадама обухваћени једном
профилисаном гредом. Између прозора на другом
спрату обе бочне фасаде постављене су високи art
deco рељефи од белог мермера с представама мушког
акта са драперијом, с леве, и жене са дететом, са
десне стране. Трећи и четврти спрат имају истоветне
прозорске отворе с једноставним гредицама испод
прозора које су наглашене употребом материјала
контрастне боје.
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Сл. 2. Основа приземља, првобитни пројекат
У међуратној академској архитектури балкони
са оградама, било каменим било од кованог гвожђа, добијају на значају као својеврсни декоративни
мотиви. Средња фасада хотела „Праг“ украшена је
балконима који се разликују од спрата до спрата.
Балкон на првом спрату добио је бетонску ограду
правоугаоног облика оживљену профилисаним венцима
и натписом с називом хотела. Балкон другог спрата, с
такође бетонском оградом, уклопљен је у кордонски
венац, док су на трећем и четвртом спрату постављене
једноставне металне ограде. Изнад балкона на четвртом
спрату налазио се натпис „HOTEL PRAG“, а над њим
пластично обрађен полигонални бакарни медаљон.
Завршавајући фасаде хотела „Праг“, архитекта Борошић
није следио академске традиције пројектовања атике
или мансардног крова, већ је применио модернистичка
висока зидна платна с модернизованом равном атиком над средишњом фасадом и раван кров. Још увек
присутан „страх од празног простора“ изражен је
постављањем бакарног медаљона и завршавањем
фасаде профилисаним кровним венцем.
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Обе бочне фасаде у приземљу рашчлањене су
отворима. На прочељу у улици Краљице Наталије, осим
главног улаза, смештеног крајње лево, налазила су се
још три висока правоугаона застакљена отвора. Када
је проширењем 1932. године хотел добио ресторан,
отвор поред главног улаза постао је улаз у ресторан.23
Преостала два отвора добила су функцију излога.
Три отвора на фасади у Балканској улици служила су
као улази у дућане. Током каснијих измена на фасади
хотела, они су претворени у четири прозорска отвора
једнаких димензија и једноставног квадратног облика,
са исто тако једноставним оквиром који је наглашен
употребом камена контрастне боје. На подеоном венцу
између приземља и првог спрата, на обе бочне фасаде,
били су натписи с називом хотела.
Приликом доградње 1936. године, архитекта је следио визуелну естетику првобитне фасаде. Међутим, с
обзиром на снажан нагиб Балканске улице, фасадни
нивои се померају, те се фасада приземља нашла у
нивоу фасаде првог спрата првобитне грађевине.
Фасада приземља рашчлањена је са два реда од по пет
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Сл. 3. Основа спратова, првобитни пројекат

Сл. 4. Основа спратова, доградња 1936. године
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Сл. 5. Дограђено крило објекта 1936. године

Сл. 6. Хотел „Праг“, данашњи изглед

отвора квадратног облика, а крајње десно смештен
је службени улаз у хотел. Прва два прозора у доњем
реду акцентована су равним оквиром контрастне боје,
док су преостала три само слепи отвори на које се
надовезују горњи отвори. Отвори у горњем реду крајње
су сведени, допуњени само равним гредама у подножју.
И овде је између приземља и првог спрата подеони
венац, изнад којег се налази шест отвора, спојених у
горњем делу профилисаном гредом. Допрозорници
ових отвора стилизовани су тако да асоцирају на
рустик профилацију која украшава фасаду првог спрата
првобитне грађевине.
Преломна година за продор модернизма у српску
средину била је 1928. година, када је основана Група
архитеката модерног правца и када су настала два
антологијска дела српског архитектонског модернизма – Кућа Злоковић, Милана Злоковића, и Кућа Гошић,
Јана Дубовог.24 Многи пројектанти, међу њима у Ђура
Борошић, прихватају нову архитектонску идеологију,
али, услед несаломиве конзервативности средине, не
упуштају се у стварање чисто функционалистичких дела,

већ у сталним колебањима махом примењују мешавину
стилова, што је неминовно доводило до негативних последица по естетски карактер српске престонице. Иако
не спада међу водеће српске архитекте међуратног
периода, Ђура Борошић је успео да на фасади хотела
„Праг“ помири два дијаметрално супротна стила и
да уједињењем академских и функционалистичких
елемената створи складну целину која и данас поносно
влада амбијентом у који је тако зналачки уклопљена. Не
може се рећи да се хотел „Праг“ стилски и габаритом
уклапа у амбијенталну целину Балканске улице, али
основна одлика хотелских објеката као таквих јесте
управо посебност која их издваја од околних грађевина
и у том смислу архитекта Борошић остварио је како
естетски тако и функционално вредно решење. Услед
потреба за проширењем капацитета и модернизацијом,
на овом објекту су у више махова вршене доградње,
надградње и измене ентеријера, што је, и поред настојања да се одржи визуелно јединство, нарушило
општи утисак првобитног здања.
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Summary: SIMONIDA RKALOVIĆ

HOTEL PRAG
After the end of WW I Belgrade became the capital of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and lost its
previous role of a border city. The commercial centre that used to be close to the Sava River before the war, now moved to
downtown Belgrade, to Knez Mihailova Street, Terazije and further on to Slavija. However, it was not only the commercial
centre, but the core of the entire public life and therefore the building activity was concentrated there. In the inter–war
period there was a significant increase in the migration to Belgrade, not only from Serbia, but from all parts of the enlarged
state. They were mostly looking for work.
The immense inflow of people and tourists posed a difficult task for all those who had to accommodate and feed the
guests and offer them attractive and comfortable locations. So, before 1941 a number of hotels were built in Belgrade in the
very centre of the city and the old ones, damaged or destroyed in the war, were reconstructed and modernized. Among the
newly built ones was hotel Prag, erected between May and November of 1929, on the estate of eminent Belgrade lawyer
Radomir Milaćević.
Architect Đura Borošić was in change of the design and building. He was not a particularly known architect in the
inter–war period. His buildings were mostly designed in the style of academism. However, he was interested in the postulates
of functional architecture and applied some of its elements on the façades. Đura Borošić combined two diametrically
opposite styles on the façade of hotel Prag – academic and functional elements build a harmonious whole which still
proudly rules over the surrounding milieu into which it was fitted. One cannot say that by its style and volume hotel Prag
ideally fits into the ambiental whole of Balkanska Street, but the basic feature of hotels as such is their specific appearance
which helps them stand out from among the neighbouring buildings. In that sense architect Borošić realized a stylistically
and functionally adequate solution. The building was reconstructed on several occasions, whenever it was necessary to
modernize it or enlarge its capacity. Notwithstanding the fundamental intention to preserve the unity of the building, these
extensions and alterations of the interior damaged its original appearance.

ILLUSTRATIONS:
Fig. 1. Hotel Prag, photographed in 1932 (photoarchive of Belgrade
City Museum)
Fig. 2.

Ground floor plan, original design

Fig. 3.

Upper floor plan, original design
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O СОЦРЕАЛИЗМУ У АРХИТЕКТУРИ
И ЊЕГОВОЈ ПОЈАВИ У СРБИЈИ

S

емантичке могућности архитектуре одувек су чиниле ову област људске креативности пожељним пропагандним средством владајуће идеологије. Имајући
способност да визуализују снагу, врлину и успех кроз
артикулацију својих форми и особен архитектонски
вокабулар, грађевине подизане за носиоце државне
власти остављале су на посматрача снажан, јасан и
недвосмислен утисак. Штавише, овај речник је често и
био намењен искључиво за експоненте војно-политичке
моћи. Из ових разлога је диктирана архитектура постала
предмет историографске пажње.
Иако је период који је уследио након окончања
ратних сукоба 1945. године био првенствено период у
коме је у Србији и Југославији било неопходно обновити
порушени градитељски фонд, био је то истовремено и
тренутак када су се покушала успоставити нова идејна
устројства, која би одредила политику и смер не само
друштвено-политичког већ и уметничког деловања.
Како је уметност увек сматрана медијем који посредује
између идеатора и масе, тако је промена курса
државног уређења морала да се одрази и на ову грану
интелектуалног деловања.1 Војно-политичка условљеност развоја Југославије, која је на почетку овог
периода била окренута узорима СССР-а, утицала је на
стварање потребе да се прихвате постојеће формулације
уметничког рада. Реализовани примери и предлошци
били су везани пре свега за остварења у сликарству
и вајарству. Сада је дошло до покушаја да се одреди
стил који ће представити архитектуру будућности и
просперитета социјалистичког друштва.2
Скромна и некомфорна стамбена архитектура
данас одсликава сиромаштво Југославије после Другог
светског рата. Иако се то у колективној свести доживљава
као последица промене политичког курса земље,
економска нестабилност, разрушеност стамбеног фонда
и практична јефтина решења која су пратила потребу
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Сл. 1. Библиотека имена
Лењина, Москва (снимак
аутора)

стамбеног збрињавања великог броја људи били су
присутни у готово свим европским градовима. Обнова саобраћајница, индустријских погона и изградња
радничких насеља извођени су у масовним радним
акцијама. С почетком обнове опустошене земље, влада
Србије упослила је све расположиве градитеље да би се
у што краћем року омогућио несметани живот њених
становника.
Плочице са именом пројектанта, какве су у предратном периоду на своје новоизграђене објекте постављали поједини познати београдски архитекти,
заменили су, на исти начин истакнути, називи великих
грађевинских фирми, представљајући симболично
једну од главних особина градитељства новог периода
– укидање приватног сектора и губитак идентитета
самог уметника. Деперсонализацију архитекте у петој
деценији пратило је крајње ограничавање уметничке
слободе и креативности одређивањем и усмеравањем
његовог приступа и прописивањем одређене типологије
објеката. Оба ова вида редукованог идентитета доживеће свој преображај почетком шесте деценије.
Губитак приватне праксе и слободе коју је она
пружала, како у погледу одабира инвеститора тако у
погледу стилске и типолошке оријентације, приморао
је градитеље на крупан заокрет у каријери. Велики
број архитеката старије генерације, посебно оних који
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Сл. 2. Централни павиљон парка ВДНХ, Москва, 19391954. (фото: М. Д. Јевтић)
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Сл. 3. Монументални
улаз у парк ВДНХ,
Москва, 1954. (фото:
М. Д. Јевтић)

су били оријентисани ка академизму и националном
стилу, у потпуности је престао да пројектује; појединци
су били осуђени или су страдали у рату, а један
број је емигрирао. Свакако да се у новој ситуацији
најбоље снашла млађа генерација архитеката, која се
афирмисала у четвртој деценији, посебно они који су се
могли уклопити у савремене захтеве за обновоу земље
и друштва. С обзиром на то да је претежно била реч о
градитељима модерне оријентације, од којих су многи
пре Другог светског рата припадали Групи архитеката
модерног правца, градитељство у раном послератном
периоду3 постало је у много чему везано за достигнућа
предратне модерне архитектуре4. На овај начин
остварено је преношење форми предратне модерне у
послератни модернизам који је обележио градитељску
продукцију у Србији и Југославији у првим деценијама
после ослобођења.
Тражење стила – критика модернизма
и прихватање академизма као решења
„новог стила“
У тренуцима економске немоћи, која је засигурно
била карактеристика првих година после ослобођења,
требало је демонстрирати идеологију, која је, као и
свака друга идеологија, тежила да се представи као
напредна и стабилна.5 „Модернистичко настојање
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да се сви облици сведу на апстрактне, учинило је тај
стил неприкладним за репрезентовање државне моћи
и идеологије.“6 Можда се у томе, као и у чињеници да
су тридесетих година модернизам осудили ауторитарни
покрети и у нацистичкој Немачкој и у СССР-у, налази
разлог за, додуше декларативно, неприхватање модернизма у Србији у раном послератном периоду.
Идеје о напуштању модерне интернационалне архитектуре и трагању за националним градитељским
вредностима истицао је још 1939. године архитекта
Иван Здравковић.7
Послератна борба са буржоаском архитектуром, и
њеном тежњом да се оствари индивидуалност, посебност
и јединственост, истакла је у први план неопходност
остваривања визије целовитости и уједначености нове
архитектуре, која ће досадашњу „стихијност“ заменити
планском законитошћу хуманистичке тенденције.8 Како
су се нови идеолози окомили не само на академизам већ
и на модерну као још еклатантнији пример буржоаске
архитектуре, архитекти, немоћни да се у пракси одвоје
од старих метода, покушали су да то учине у теорији.
Критику модернизма у поратном периоду међу
првима је прокламовао Радован Зоговић, излагањем
на Петом конгресу. Осврћући се на „декаденцију и
формализам у модерној архитектури“, он наводи да су
они изражени и у „реакционарним, формалистичким
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теоријама да је такозвани функционални конструктивизам, остварен на подручју Западне Европе (...)
архитектура новог, социјалистичког друштва, а да је
социјалистички реализам у архитектури, који усваја и
прерађује на вишем степену развитка тековине класичне
архитектуре, само одступање назад, како би се заостале
народне масе оспособиле да схвате и прихвате крајње
јасне композиције кристалних тијела, плоха и бридова
буржоаског формалног конструктивизма”!9
Идеолошка неприхватљивост и наводна семантичка немоћ модернизма, као и делотворност сликовите
иконографије класичне архитектуре, разлог су продуженог постојања историцистичког градитељског модела
у другој половини XX века.10 Повратак академизму
десио се прво у СССР-у после 1931, када овај израз у
архитектури постаје основни облик социјалистичког
реализма. Његову класичну форму прихватиће многе
земље након Другог светског рата.11 Управо овде може се
потражити и оправдање за примену термина реализам,
прихватењем формулације: „академска архитектура
је представљала идеологизовани, изобличени вид
популарног реализма, којим су се пропагирала
политичка опредељења владајућих елита. Реализмом
облика, обезбеђивана је највиша разумљивост порука
дела, пропагандистички усмерених ка придобијању
најширих слојева становништва“.12
О потенцијалним узорима
Ако је постојала било каква идеја да се, као у
вајарству и сликарству, у музици и књижевности,
преузму совјетски узори, онда је право место где
би ти узори требало да се траже смештено у центру
идеолошке мисли, у Москви. У овом граду, који је
био административно и руководствено средиште не
само СССР-а већ и земаља које су биле под директном
контролом ове велесиле, у време Стаљинове владавине,
подизан је велики број јавних објеката. По свом
значају и степену архитектонске идеологизације, треба
истакнути поједина здања у којима је остварена есенција
идеје соцреализма. Као најсликовитије примере, овде
бисмо истакли зграду Библиотеке имена Лењина (1935)
и архитектонски парк ВДНХ (1939–1954), који су
настали у тренуцима највеће експанзије и политичке
моћи Стаљиновог централистичког система. Њиховим
изучавањем, архитектонском анализом и одређивањем
њихове медијске улоге можемо одредити колики је,
заправо, степен утицаја архитектуре соцреализма
остварен у архитектури Србије.
Библиотека имена Лењина подигнута је у
непосредној близини московског Кремља, по пројекту
архитеката Владимира Шчука и Владимира Гељфрајха.
Правоугаони подужни оштро сечен габарит објекта,
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

на углу је отворен правоугаоном пјацетом на којој је
постављена скулптура Ф. Достојевског. До пјацете
воде узлазне степенишне каскаде. Подизањем објекта
на „пиједастал“, подизањем нивоа улаза, створен је
ефекат приласка храму. Попут античких споменика, над
улазним портиком постављеним у виду слова „П“, који
чине монументални слободни пиластри високи 15 м,
постављен је дубоки фигурални рељеф. Рељеф на којем је
представљен радни народ СССР-а употпуњује реторику
здања: радници, сељаци, рудари, ковачи, жетеоци и др., у
различитим позама носе разноврсне алатке као аргументе и симболе своје улоге у развоју земље.
Троспратна крила здања издељена су пиластрима
и на изразито академистички начин оплемењена
скулптурама на кровном завршетку и медаљонима
са бистама славних руских писаца. Хармонична композиција, уједначен ритам и племенитост материјала, попут мермера, гранита и бронзе, само су неке
од класицистичких особина овог здања. Ефекат
монументалности, трајности, прожет је симболиком
израженом на пластици и у самој композицији
библиотеке као храма знања. Она упућује поруку о
значају едукације (у Стаљиново време свакако строго
одабраном литературом), али и о величини руске
нације, представљене кроз радни народ и славне писце
које је он изнедрио.
Овај детаљно осмишљен и добро разрађен програм
указује на могућности елаборације идеје соцреализма.
Овде спроведена идеја носи пуну есенцију обнове
класицизма, и у другачијој форми, са истим интенцијама
и посебним вокабуларом, може се препознати у бројним
историјским здањима европске архитектуре 18. и 19.
века.
Сл. 4. Фонтана у парку ВДНХ (фото: М. Д. Јевтић)
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Сл. 5. Павиљон
Киргистана у парку ВДНХ
(фото: М. Д. Јевтић)

Библиотека имена Лењина подигнута је у непосредној близини места које је било планирано за изградњу мегаломанског пројекта Дворца Совјета (аутори
Борис Јофан, Владимир Гељфрејх и Владимир Шчуко)
те је уз њу истовремено изграђена и истоимена станица
метроа, која би била једна од неколико подземних
станица које би опслуживале палату. Сам пројекат
представљен је нашој публици у тексту архитекте
Казимира Остроговића, Аrhitektura SSSR 1917–1947,
povodom 30-godišnjice Оktobarske revolucije.13

Сл. 6. Павиљон у парку
ВДНХ (фото: М. Д.
Јевтић)
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Друго значајно остварење совјетског соцреализма,
парк ВДНХ (меморијална архитектонска поставка
достигнућа народног рада) подигнут је у Москви
у периоду од 1939. до 1954. године, као дело групе
архитеката, са циљем да се оствари пропагандни парк,
у којем ће посетилац поново спознати и учврстити своју
веру у виталност, снагу, напредак, креативност, моћ
совјетске државе, кроз достигнућа совјетског народа.
Идеја пропаганде моћи и стабилности врло је јасна и
коришћена је од давнина да би се моћ и стабилност
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Сл. 7. Дом синдиката Југославије (колекција Г. Милоша Јуришића)

утврдиле, а поданици уверили у узвишени циљ за који
је ,,проливена њихова крв и њихов зној“. У овом изложбеном комплексу, као највеће совјетско достигнуће,
нашао се експонат који је на Западу изазивао завист, а у
Москви понос – прва ракета лансирана у свемир.
Просто барокну величајност срећемо на монументалној скулптури Лењина пред централним павиљоном, чији је лик добио и радник на скулптури
постављеној над тријумфалном улазном капијом, коме
подједнако снажна, одлучна и пожртвована другарица
помаже да понесе огроман златни сноп плодности
совјетске државе.14 Овај сноп, који се понавља као
главни мотив централне фонтане парка, древни је
симбол плодности и симболизује рад неколико стотина
милиона совјетских поданика уложен за добробит
земље. Фонтану, сачињену од снопова класја, окружују
статуе жена. Оне су ту као врлине али и да укажу на
бројне и разнолике области СССР-а, чији су народи у
овом напредном прегалништву уједињени.
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Око ове позлаћене фонтане плодности и просперитета радијално су распоређени павиљони посвећени
различитим крајевима ове, највеће државе на свету.
Међутим, док је улазна капија носила елементе обновљене класичне тријумфалне уметности, попут римских
или Наполеонових славолука, монументалност и јасну
амблематску реторику; архитектура павиљона посетиоце оставља без даха. Изведени су у потпуности
разнолико, у мешавини класицизма и ар декоа,15 стила
који се због своје декоративности и визуелне продорности
користио као пропагандни вид архитектуре широм света
у двадесетим, тридесетим и четрдесетим годинама 20.
века. Стварајући ову групацију изложбених павиљона с
посебном пропагандном наменом, совјетски архитекти
применили су стил који је у исте сврхе коришћен за
изложбе у Паризу (1925), Чикагу (1933–1934), а у
безорнаменталној форми и у Београду (1937).
У прилог овој тврдњи говоре псеудоегипатски и
персијски стубови, детаљи декорације, архитектонске
100

O СОЦРЕАЛИЗМУ У АРХИТЕКТУРИ И ЊЕГОВОЈ ПОЈАВИ У СРБИЈИ
артикулације, коришћење скулптуре и рељефа. Да ли је
ар деко овде коришћен из истог разлога као класицизам,
зато што за своју инспирацију често узима древне
империје и хиљадугодишња царства, указујући на
миленијумску будућност совјетске државе? Или се, идеја
ефектне пропаганде соцреалистичке архитектуре овде
остварила средствима која је користила конкуренција? У
сваком случају, евидентно је да се ефекат могао постићи
различитим стилским средствима (подсетимо на седам
готизирајућих небодера, подигнутих у Москви у време
Стаљина). Остварена пропагандна улога архитектуре
соцреализма и данас оставља снажан утисак на
посетиоце, те је ефекат који је имала у време свог
настанка сигурно далеко дубље и трајније продирао
у психу поданика како Стаљинових тако и његових
наследника.
Покушај рецепције соцреализма у Србији
Соцреализам у Србији треба сагледати као
покушај стварања симбола новог друштвеног уређења,
проистекао након зближавања Југославије и СССР
1945. године. Идеолошко-теоријска основа везана
за архитектуру била је усмерена ка прихватању
соцреализма, као што је то већ учињено у другим
гранама уметности, где су се јасно показали садржаји
совјетског утицаја и где су тражени јасан садржај и
реализам форме, уз наметање диригованог садржаја,
који је величао хероје рата и хероје рада. Термин
соцреализам потекао је из литературе и потом је
проширен на ликовну уметност, постављајући за идеал
слављење обичног човека, трудбеника, а касније и вође
и партије. Промовисан у архитектури на начин који
би ову делатност приближио народним масама носио
је декларативни слоган „социјалистичко по садржају,
национално по форми“.
Постоји убеђење да је академизам у СССР-у
истицан као национално наслеђе и из тог разлога био
је прихваћен у основи соцреалистичког стила. Стога
се оживљавање академизма на поменутим и, додуше
усамљеним, примерима монументалне архитектуре
у Београду, иако неоправдано, сматра ортодоксним
совјетским видом соцреализма. Ови примери, углавном
помињани као физичко отелотворење социјалистичког
реализма, постављају пред нас истовремено и дилему,
на који начин треба третирати остала монументална
градитељска остварења, настала истих година, која
је диктирао државни врх и која су била намењена
државним институцијама, попут Палате Председништва
ФНРЈ, зграде ЦК, али и здравствених, образовних и
казнено-поправних домова, која се по самом стилу не
могу тумачити као остварења соцреализма.
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У разматрању архитектуре у Србији с краја пете
и током шесте деценије треба размишљати о периоду
социјалистичке (соцреалистичке и социјалне) изградње.
Анализа објеката сазиданих у овој епохи, као и
неизведених конкурсних или идејних решења, показује
да није било јединственог стила којег су се архитекти
придржавали, већ се у тражењу соцреалистичког
архитектонског израза појављују деривати стилова
заступљених до 1941. године: модернизам, ар деко,
академизам, фолклоризам и национални стил. Да ли
би појам тражења соцреализма у српској архитектури
требало да представља и обухвата све ове појаве? Или
је бар у погледу архитектуре боље говорити о једном
периоду несигурности у погледу узора и средстава?
Јасношћу класичне реторике, Дом синдиката
Југославије, подигнут по пројектима Ле Корбизјеовог
ђака Бранка Петричића, издваја се као главни репрезент соцреализма код нас. Иста реторика се донекле остварила и на другом делу соцреалистичке
архитектуре у Београду, згради Савезног МУП-а. На
овим ретким реализацијама соцреализма у београдској
архитектури, како је Зоран Маневић приметио, употребљени су елементи класичног соцреализма: лажна монументалност, закривљење чеоне фасаде и
повезивање с класичном традицијом, али на један
сиротињски начин.16
Политичка несигурност система која је владала
у овом периоду дала је повод за агресивну одбрану
свих наших тековина, па и ове у домаћој рецепцији
нерешене и недефинисане архитектонске теорије. Из
тог разлога дошло је до ситуације у којој је теоријска
мисао о архитектури соцреализма била далеко развијенија од своје праксе у стварности. Одбрану соцреалистичког урбанизма и архитектуре преузео је
Богдан Богдановић, који након посете Међународној
конференцији студената архитектуре у Лондону, 1948,
пише о томе како се на Западу гради мало и неплански,
а у публицистици пренебрегава писање о напредној и
првој научно осмишљеној изградњи градова у СССР–у.
Западна теорија архитектуре по Богдановићу, одраз
је практичне немоћи архитеката да на споменике
протеклих епоха надовежу своја дела од вредности и
одраз немоћи да изразе укус свог народа и времена.
„Зато ове теорије негирају вредност монументалне
архитектуре, као и сваку мисаону вредност архитектуре
уопште.“17
Модерна архитектура је оптуживана да глорификује
култ индустрије империјалистичких земаља, те да
небодери представљају апсурдне копије америчког
формализма и типичан пример схватања архитектуре као профитне делатности.18 Упркос овим нападима,

МИЛАН ПРОСЕН

Сл. 8. Зграда Министарства унутрашњих послова,
девастирана у бомбардовању НАТО-а 1999. године
(снимак аутора)

Сл. 9. Улаз у зграду МУП-а из улице Кнеза Милоша
(снимак аутора)

она је имала многе заштитнике, пре свега већ поменуту
генерацију београдских предратних модерниста. Они
ће у пракси наставити да следе принципе модерне
архитектуре, иако често у веома ограниченој форми.
С обзиром на коначан продор интернационалне
модерне архитектуре у нашу средину, који је уследио
само годину дана након изречених критика, и чињеницу
да је овај стил био остварен првенствено на јавним
објектима значајним за социјалистичко друштво, може
се изнети претпоставка да највећи део ових критика
није потекао из искрених убеђења, већ је пре био одраз
идеолошког притиска у једном несигурном времену.
Немоћ идеологије да снажније покрене креативност
архитеката у правцу понуђеног предлошка омогућила
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је да баш функционалистичка архитектура кристалних
бридова и корбизијанских брисолеја буде та која ће
обележити развој српске архитектуре у на две деценије
које су уследиле.
На нашим просторима, евидентно, парафразе
академизма нису у потпуности заживеле, те су се,
ради приближавања народним масама, користиле, али
такође ретко, форме народне архитектуре (радничка
насеља Драгише Брашована у Светозареву (Јагодина),
Тузли, Зворнику, 1949–1952). Теоретска одбрана
фолклористичког решења била је, као што ћемо показати, интензивнија.
Теорија је доживела врхунац у ставовима Братислава Стојановића, Бранка Максимовића, Бранислава
Којића и Ђурђа Бошковића, који су наступали као
прокламатори ове идеје у текстовима о соцреалистичкој
архитектури, објављеним у специјалном издању часописа „Архитектура“.19
Позната jе и често цитирана изјава Б. Стојановића, да је „путем националних форми, форми народу блиских, из њега изниклих, најлакше приближити широким слојевима народа архитектуру“.20 Ово
приближавање народним узорима социјалистичке
архитектуре Ђурђе Бошковић оправдава ставом: „Тамо
где је, услед разних услова, учињен исувише дуг и
оштар прекид између средњовековног стваралаштва и
савремених архитектонских стремљења (при томе се
мисли на архитектуру области које су за разлику од дуго
поробљених југословенских земаља имале непрекинут
културни и архитектонски развој), ослањање на
прошлост не би било ни довољно технички стабилно,
ни идеолошки оправдано. Тамо, пак, где су поједини
елементи, конструктивни или декоративни, наслеђени
из прошлости још живи, њиховим правилним одабиром,
њиховом промишљеном употребом и савремена архитектура јаче ће се повезати са средином којој непосредно
служи. Место кочнице даљег напретка, добит ће се тако
нови позитивни стимуланс у активизирању процеса
прерастања архитектуре социјалистичке по садржини и
националне по форми, у архитектуру социјалистичку и
по форми и по садржини“.21
Ако се у обзир узме текст Бранислава Којића,
онда је јасно да је било покушаја да се фолклоризам
озваничи као близак народу. Којић примећује да
совјетски архитекти у обликовању користе богато
наслеђе сеоског градитељства, што постаје „једна од
главних црта совјетске реалистичке уметности“.22 У
вези са Б. Којићем већ је раније исправно истакнуто
да је он „сасвим сигурно припадао потпуно супротном
крају идеолошког спектра, очигледно је намерно писао о
традиционалној архитектури руског села, да би избегао
политичко изјашњавање у прилог соцреализма“.23
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У тој конфузној ситуацији теорија је прокламовала
и захтевала једно, а архитектонска пракса настављала
да функционише по већ постојећим старим моделима.
Готово сва градитељска остварења настала у овим
преломним годинама могу се у већој или мањој мери
довести у везу с предратном модерном архитектуром
и могу бити сагледана као њен логични наставак.
Соцреализам у домену архитектонског обликовања због
тога је називан прелазном фазом нашег градитељства –
фазом која премошћује модерну и постмодерну – у којој
је поменуту архитектуру социјалистичког садржаја и
националне форме остварио само Драгиша Брашован и
то у мањем броју својих поратних дела, инспирисаних
српским фолклорним наслеђем.24
Као духовни крај соцреализма наводи се Прво
саветовање архитеката и урбаниста Југославије, у Дубровнику 1950. године. Ово прво саветовање донело је као
императив став да архитектура нашег поднебља мора
имати печат епохе и средине у којој настаје и адекватни
и специфични архитектонски израз.25 Тада је први пут
изнета званична критика социјалне изградње утемељене
на егзистенцијалном минимуму, која је, по Владиславу
Рибникару, претпостављала духовно нивелисање људи
и стандардизовање њиховог начина живота.26 Он се
тада заложио за слободно развијање индивидуализма и
живот по личном нахођењу и сопственим навикама, које
нису ограничене просторним минимумом који озбиљно
угрожава квалитет живота.27
Нова генерација архитеката, стасала почетком
шесте деценије, означила је у пракси оно што је де-

кларативно изнето на саветовању у Дубровнику
1950. Снажни и у потпуности индивидуални приступ
пројектовању архитеката Милорада Мацуре, Михајла
Митровића, Ивана Антића, Алексеја Бркића, Александра Ђокића, као и угледање на корбизијанску
архитектуру и стил Мис ван дер Роеа, био је коначан
прекид са идејама соцреализма, али и са затвореним
монументалним конструкцијама и низовима стамбених
блокова шематизовано уједначеног типа.
Као што су у периоду 1945–1950. сликарство и
вајарство остварили споне са предратном социјалном
уметности, у архитектури је остварена спона између
предратног и послератног модернизма. Осиромашена
и редукована архитектура која је наставила трагом
предратне модерне коришћена је у време социјалне
изградње и на тај начин заправо попунила празнину у
раздобљу од 1941. до 1951. године, када се индивидуално
и уметничко враћа у архитектонско деловање.
Из ових разлога може се поставити питање
оправданости термина соцреализам као стил у
српској архитектури, с обзиром на то да се директно
односи на изузетно мали број објеката, који имају
поједине парафразе академизма, надахнуте совјетским
соцреализмом. Можемо бити сигурни да је баш овај
неуспех архитектуре совјетског модела соцреализма,
његова немогућност да се у потпуности практично
оствари, главни разлог због чега је ова појава најпре
напуштена у овој области стваралаштва, и то неколико
година пре него што ће се соцреализма одрећи ликовни
и књижевни ствараоци.

Сл. 10. Палата Председништва владе ФНРЈ (колекција г. Милоша Јуришића)
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Сл. 11. Б. Маринковић,
Нацрт за зграду ЦК КПЈ
(Документација Центра
ВАМ)

Сл. 12. Б. Маринковић,
Конкурсни пројекат
Народне банке на Новом
Београду – фасада
(илустрација објављена у
часопису „Архитектура“
за 1947-1948 годину)
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Изградња јавних и административних
објеката.
„Почетак мамутског пројекта изградње Новог
Београда на непогодном мочварном тлу 1947. године представљао је најексплицитнији физички чин
заснивања новог друштвеног поретка.“28 Нови Београд и
његова изградња били су од изузетне важности за режим
и велика пажња посвећивала се бројним конкурсима за
јавне објекте, стамбене блокове и уређење овог новог
дела града. „Нови Београд требало је да послужи као
модел за све нове социјалистичке градове у Југославији
и да буде њено средиште у коме ће бити смештене
кључне државне институције.“29
Године 1947. расписан је конкурс за три значајна
јавна објекта: Председништво владе Југославије, зграду
Централног комитета КПЈ и луксузни хотел намењен
гостима владе. Прву награду за хотел добио је тим
архитеката Каузларић, Хорват и Остроговић из Загреба
за функционалистичко решење, прва награда за ЦК
није додељена, али је истакнуто монументалистичко
решење тима Шегвић30, Галић, Бон и Аугустинчић, док
су још две друге награде отишле Николи Добровићу и
Едуарду Равникару из Љубљане. Награђено конкурсно
решење за зграду Председништва владе, које је поднео
тим Поточњак, Урлих, Нојман и Перак, било је изведено
у духу модернизованог класицизма, тј. доводи се у везу
са академизованим примерцима касног модернизма
какви су палата ,,Призад’’ или палата ,,Борба’’.31
Тек понеки неизведени пројекат може нам понешто
рећи о разноликости идеја везаних за пројектовање
ових објеката, будућих седишта највиших државних
институција. Слабом познавању конкурсних пројеката
јавних и приватних објеката насталих током прошлог

века доприноси то што није довољно изучена или
није сачувана пројектна заоставштина београдских
и уопште српских архитеката. Због тога је изучавање
уметничких појава и идејних решења знатно отежано, те
се историографија углавном ограничава на проучавање
реализованих објеката.32 Ова принудна селекција
умногоме штети увиду у генезу и развој идеја које су
постојале у српској архитектури.
Тако је, на пример, остао сачуван иако до сада
не и публикован, нацрт пројекта који је 1947. поднео
архитекта Бранислав Маринковић, учествујући заједно
са сарадницима из Пројектантског завода Србије
на конкурсу за зграду ЦК КПЈ на Новом Београду.
Иако нам је познато да је пројекат овог тима био
откупљен, о архитектонском решењу можемо слутити
само на основу једне сачуване скице.33 Она сведочи
о вишеспратној облакодерској конструкцији, чије
су вертикалне масе рашчлањене у духу ар декоа.
У приземној зони је монументално степениште са
улазом који је наглaшен суперпонираним скулптурама.
Два нижа ризалита уоквирују улазни део, иза којег
је пројектован средишњи ризалит који истовремено
чини базу за монолитно вишеспратно тело објекта.
Предложено коришћење скулптуре на објекту може се
довести у везу са совјетским примерима на које смо
указали.
Исте године, 1947, Пројектантски биро НР Србије,
који је предводио архитекта Бранислав Маринковић,
учествовао је на конкурсу за зграду Народне банке на
Новом Београду, чији нам је нацрт познат захваљујући
илустрацији у часопису „Архитектура“. Архитекта
Маринковић је у „Србијапројекту“ и „Комграпу“, где је
радио, био у епицентру грађевинске експанзије поратног

Сл. 13. Б. Маринковић,
Пројекат Генералштаба
макета (Документација
Центра ВАМ)
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Сл. 14. Г. Самојлов, Сала за седнице у Палати владе
ФНРЈ, 1947. године (Заоставштина Григорија Самојлова,
Одељење архитектуре, Музеј науке и технике)

Сл. 15. Г. Самојлов, пројекат декоративне адаптације
портала у Дому совјетске културе, 1947. године
(Заоставштина Григорија Самојлова, Одељење
архитектуре, Музеј науке и технике)
Сл. 16. Г. Самојлов, пројекат поште у Охриду, 1946.
године (Заоставштина Григорија Самојлова, Одељење
архитектуре, Музеј науке и технике)
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периода, те би се појава соцреализма стога могла
очекивати у његовом делу. Ипак, његове реализације су
најчешће у домену стамбене изградње, док се само у
конкурсним – неизведеним пројектима може наићи на
покушај стварања идеолошки диктиране уметности.
Донекле налик пројекту за Палату ФНРЈ, ово решење
представља два паралелна крила која у средини спаја
полулучни централни део грађевине, увучен и виши.
Улаз у објекат наглашен је попут улаза у зграду Палате
федерације с равно сеченом хоризонталном пасарелом,
ношеном стубовима. Модерна безорнаментална фасадна
платна издељена су плитким брисолеј пиластрима, а у
пропагандне сврхе, на фронталним крајевима оба крила
објекта пројектовани су рељефи који представљају
народе Југославије.
У извесној мери сличну фасадну артикулацију,
која инклинира модернистичком решавању проблема
пројектовања јавних објеката, Маринковић је применио
на згради Министарства народне одбране. Постоји
фотографија макете која је поднета на конкурс за
зграду Министарства народне одбране 1948, где је
овај архитекта са сарадницима освојио трећу награду.
Овај објекат по својој административној важности и
стратешко идеолошком положају стоји у истој равни са
Председништвом владе и Централним комитетом КПЈ.
У вези са овим пројектом, Маринковић се сећао
да су га поднели на ужи конкурс који је Министарство
расписало међу пројектантским заводима. Коаутори на
пројекту били су архитекти Брашован и Селингер, ,,...
Али стварно сам ја радио. Селингер је био директор
у пројектном заводу, а Брашован је нешто помагао,
стварно врло мало, и више је служио као име. Од свих
пројектних завода у Југославији, ја добијем да разрадим
идејни пројекат за Министарство народне одбране по
ондашњим захтевима“.34
Пројекат је предвидео два увучена габарита,
одвојена Немањином улицом, како је то касније извео
архитекта Добровић. Иако по димензијама неједнаке,
ове две целине биле би у потпуности истоветно
обрађене. Фронталне фасаде окренуте ка улици Кнеза
Милоша биле би истакнуте као улазне, јасно сеченим
правоугаоним рамом истуреним у поље. Приземље
би целом ширином било акцентовано колонадом
стубова, без класичне профилације, који би чинили
архитектуралну завесу иза које су постављени прозори
партерних просторија, и правоугаоно увучени улаз.
Изнад приземља изведена је потпуно једноставна
перфорација прозора првог спрата, док су етаже од друге
до шесте благо увучене и оживљене низом вертикалних
пиластара, који на тај начин кореспондирају с класицистичком колонадом зграде старог генералштаба.
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Последња седма етажа увучена је и визуелно издвојена,
чиме парафразира постојећа решења суседних објеката.
На Маринковићевом пројекту јавља се коси кров, а као
разлог за то он наводи да је у то време постојао проблем
недостатка средстава за изолацију, због чега нико није
смео да прихвати раван кров.
У време када је започео израду главног пројеката,
по Маринковићевим речима, позвао га је ондашњи начелник Генералштаба Пеко Дапчевић и рекао му да они
морају почети да граде. Зграда је, каже Маринковић,
започета по његовим пројектима, али је зидање, због
последица које је проузроковао сукоб са СССР-ом, прекинуто. Касније, када је међу пројектантским заводима
поново био расписан конкурс, он више није био у
пројектном заводу, па није могао да конкурише, те је
зграда изведена по награђеном Добровићевом пројекту.
Једноставност решења бочних фасада Маринковићевог предложеног пројекта, њихова безорнаменталност и фенестрација, могу наћи своју паралелу са сличним третманом бочне фасаде зграде
Савезног МУП-а, подигнуте у улици Кнеза Милоша.
Начин на који је артикулисана фасада објекта представља крајње симплификовану шему академски конципираних објеката, и поред безорнаменталности фасада и модернистичке инклинације. Ако се изостави
монументализована закривљеност фасаде и интерполација сведених декоративних елемената рађених
по узору на Палату Пензионог фонда,35 решења
фасадне артикулације слична овим присутним на Маринковићевом конкурсном решењу могу се уочити
на фронталној фасади Дома синдиката Југославије.
Одређеним класичнијим приступом Маринковић је
хтео да пројекту дâ монументалност и живост, али и да
нову зграду уклопи уз зграду старог генералштаба.

Тежња за уклапањем у постојећи архитектонски
амбијент и парафразирање постојећег академског модела,
као и одређене паралеле са два најизраженија примера
архитектуре соцреализма у Београду и идеолошка
конотација намене објекта, доводе Маринковићев
пројекат Министарства народне одбране у блиску
везу са овом појавом. Стога се може претпоставити да
би реализација овог пројекта оставила у београдској
средини још један пример архитектуре српске рецепције
соцреализма. Случај је хтео да комплекс Државног
секретаријата народне одбране (ДСНО),подигнут после
великог одлагања тек 1954–1963, по пројекту архитекте
Добровића, као врхунско дело ауторске архитектуре,
означи коначан раскид са идејом соцреализма у српској
архитектури. Овај комплекс ће истовремено указати
на нов начин да се кроз ауторску архитектуру оствари
семантика меморијала НОБ-а и идеологија новог
поретка.
Економска криза коју је изазвала Резолуција Информбироа 1948. године, само годину дана након окончања овог значајног конкурса, довела је и до обуставе
изградње државних објеката на Новом Београду. До
прекида градње, од конструкције Палате Председништва
владе ФНРЈ, која је требало да у себи сажме идеју нове
Југославије, био је изведен само армиранобетонски
скелет зграде. Зграда је изведена по пројекту архитекте
Михаила Јанковића, крајем педесетих година.36 Иронијом
судбине, каснија идејна решења у духу интернационалне
модерне архитектуре, која су у тренутку расписивања
конкурса била прокажена као буржоаска, означила су на
симболичан начин судбину соцреализма у нашој земљи.
У раном поратном периоду бројни архитекти
учествовали су на конкурсима за изградњу железничких станица, пошта, банака, школа и других админи-

Сл. 17. Г. Самојлов, пројекат Поште у Новом Саду,
1947. године (Заоставштина Григорија Самојлова,
Одељење архитектуре, Музеј науке и технике)

Сл. 18. Самојлов, пројекат Поште у Скопљу, 1947.
године (Заоставштина Григорија Самојлова, Одељење
архитектуре, Музеј науке и технике)
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стративних објеката. На овим конкурсима, градитељи
су испољавали свој став о савременој архитектури, те
се међу предлаганим идејама често могу наћи поменуте
недоумице, попут оне коју је имао архитекта Григорије
Самојлов37 на пројекту за зграду Поште у Скопљу
1947, у којем је остварио своје виђење соцреализма.
Григорије Самојлов, који је после рата наставио
своју плодну пројектантску делатност, током раних
послератних година пројектовао је већи број ентеријера
државних установа.38 Ако би се тражио идеологијом
диктиран повратак академизму, онда га је могуће наћи
на његовим пројектима за ентеријере у згради Владе
ФНРЈ. Сала за седнице Министарског савета ФНРЈ,
свакако је била место где би се очекивала апликација
соцреализма, посебно у време када ју је Самојлов
пројектовао – 1947. године. Оплате зидова скупоценом
профилисаном лампериојм, касетирање таванице
са предвиђеном сликаном апликацијом у медаљону,
класичне форме намештаја, указују на потребу да се
као доминантан стил ентеријера врати академизам. Ово
потврђује и пројекат трпезарије Председништва ФНРЈ
из исте године.
С друге стране, ентеријери постају места погодна за
амблематске апликације, које ће на јасан начин вршити
идеолошку пропаганду. По ослобађању Београда,
совјетска војска заузела је просторије некадашњег
Руског дома императора Николаја II и претворила га у
Дом совјетске културе. Да би на најбољи начин истакли
своје присуство, нови корисници захтевали су да се иза
портала средишњег хола постави масивни грб СССР–а,
уоквирен победничким заставама. Пројектант је био

поново архитекта Григорије Самојлов, за кога овај
задатак сигурно није био срећна околност, с обзиром на
то да је као дечак због пада царске Русије емигрирао у
Краљевину Југославију, и ту био прихваћен од стране
руске емигрантске заједнице, која је и подигла здање
Руског дома.
Флексибилност рада Григорија Самојлова, као и
његова могућност да с подједнаким успехом пројектује
у разнородним стиловима, пружа нам добар пример о
разноврсности архитектонских интерпретација насталих у овом периоду. Током 1946–1947, Самојлова је
више пута ангажовало Министарство пошта, како
на ентеријерским радовима тако и на конкурсима за
поштанске зграде. Тада су настала три у потпуности
различита, и стога за нашу анализу занимљива, пројекта. Пројекат Поште у Охриду датира из 1946, и на
веома добар начин илуструје коришћење фолклоризма
и националне архитектуре у сврху приближавања
градитељства народним масама. Овај објекат изражава
потебу нове архитектуре да се уклопи у амбијент
и настави оживљавање фолклористичког наслеђа,
развијено у предратном периоду.
Други пројекат рађен је за зграду Поште у Новом
Саду 1947. године и у потпуности црпе вокабулар
предратне модерне архитектуре, која је била у најширој
употреби за јавне и административне објекте, али и
у стамбеној архитектури. У том погледу могуће је
направити паралелу с реализацијама других београдских
модерниста, о којима ће бити речи даље у тексту, у
делу везаном за стамбену архитектуру. Фолклоризам
је декларативно предлаган као пропагандно средство,

Сл. 19. Б. Маринковић,
М. Радовановић,
Машинска лабораторија
Техничког факултета у
Београду, 1935. године
(снимак аутора)
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те је на тај начин био српска рецепција соцреализма,
модерна је била најзаступљенија у реализацијама, а
трећи Самојловљев пројекат најбоље указује у ком
правцу је могао да се развије српски архитектонски
соцреализам. Пројекат Поште II за Скопље настао
је 1947. године. Захваљујући сачуваној комплетној
заоставштини архитекте Самојлова,39 нама је данас
познат пројекат портала ове поште, који је један
од најбољих репрезената материјализације идеје
архитектонског соцреализма код нас. Нажалост, пројекти српских архитеката, посебно они који нису били
изведени, нису сачувани у довољној мери да би се
потпуније сагледала могућност наше архитектонске
продукције, као и све мене њеног развоја.
Главни портал поште смештен је под монументални профилисани лук, какав би у предратном периоду био карактеристичан за неовизантијски – српски
национални стил. Фланкиран је модернистичким
копљима за заставу. Широки улаз и пространи
светларник у архиволти улазног лука декорисани су
решетком у кованом гвожђу, која је по својој замисли
изузетно дело академистичког декоративизма и на коју
је аплициран грб СФРЈ. Врата са лучним завршецима
крила и тордираном колонетом која их визуелно
одваја поново евоцирају национални стил. Већ сама
комбинација ових различитих историцистичких мотива
и евидентног модернизма открива да је реч о необичном
архитектонском пастишу проистеклом из идеолошких
захтева настале креативне недоумице. Ипак, ово је
само основа за прави пропагандни ансамбл, који овај
рад чини заиста соцреалистичким. Портал је у нивоу
улаза фланкиран дубоким рељефом, који у природној
величини представља хероје рата и хероје рада,
мушкарце, жене и децу. Овде, као и у Москви, можемо
препознати Ковача, Жетеоца, Скупљачицу класја,
Војника, Жену са крчагом и сл. И овде су они присутни
да би саопштили исту поруку, поруку о народном труду,
успеху и једнакости, поруку о напредној и слободној
ФНРЈ коју својим рукама Они бране и изграђују.
Поуздано знамо да у то време Самојлов није имао
прилике да уживо види истинске примере московског
соцреализма, па нас зато овај програмски нацрт још више
утврђује у ставу о његовој изванредној креативности
и могућности да сам досегне резултате који ће на
исти начин као и московски користити уметничку
реторику у служби идеологије. С друге стране, овај као
и други пројекти српских архитеката настали у овом
раздобљу показују могућност да се у идејном смислу
оствари рецепција соцреализма као пропагандног стила, али показују и то да свест наших градитеља није
дозволила јачи уплив идеологије соцреализма у српску
архитектуру, те да су финалне реализације ових проје109

ката биле редовно извођене у духу конструктивистичке
и функционалистичке архитектуре модерне. Овоме је
допринела и недоследност извођења првонаграђених
пројеката, каква је већ одраније позната у београдској
архитектури.
О стамбеној социјалној изградњи
Стамбена архитектура имала је у раном послератном периоду јасно изражену социјалну поруку.
Стамбени опус српских архитеката пратио је
промене у архитектонском обликовању условљене
временом у којем су настале, његовим социолошким,
политичким и економским факторима.40 Иако далеко
од репрезентативних здања, које је наручивао диктат
државног врха, ове стамбене зграде сведоче о истој
условљености и захтевима тог историјског тренутка.
Стамбени блокови, као колективна станишта, били су
одраз колективне свести у времену обнове и изградње.
Истовремено с развојем Новог Београда настају и
прва радничка насеља. Ипак, од 1945. до 1950. године
стамбени стандард је опадао. У периоду 1945–1947.
број новоподигнутих станова био је на годишњем
нивоу мањи од броја станова подигнутих за време рата.
Врхунац изградње је 1948. година, када је изграђено
3.428 станова. Број новоизграђених станова није успевао
да покрије знатно увећање броја становника, а стамбена
површина по становнику константно се смањивала.
Пад броја стамбених квадрата по становнику опао је са
13,3 квадрата у предратном периоду, на 11 квадратних
метара 1946, потом на 9,1 квадратни метар 1949, да би
врхунац достигао са 6,5 квадратних метара стамбене
површине по становнику 1958. године.41 Стога је појава
заједничког становања, јер је преко 20 одсто породица у
градовима Југославије живело у заједничким становима
са два или више домаћинства у стану, представљала
последицу овако тешке ситуације. Да би се квадратура
стана што боље искористила, изостављане су кухиње
(сматрало се да ће се радно становништво хранити у
јавним мензама), а до 1956. још увек је само трећина
станова имала купатило.42
Социјалну изградњу какву срећемо код српских
архитеката у времену обнове и изградње можемо
наћи на свим просторима и у свим временима када
су беда и социјалне потребе стварале сиромашну
архитектуру. Она се, и то треба истаћи, више везује за
модернистички рационализам него за социјалистички
реализам. Зграда Бранислава Маринковића у Крунској
улици (подигнута 1947, у тада Пролетерских бригада),
била је окарактерисана као типични пример стамбене
архитектуре раног поратног времена и ,,пример
архитектуре у духу соцреализма, рађене са већим
ауторским претензијама“.43
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Сл. 20. Б. Маринковић, Стамбени блок на углу улица Крунске, Проте Матеје и Алексе
Ненадовића (снимак аутора)
Одговарајући на питање да ли је соцреализам био
заступљен у његовом стваралаштву, Маринковић је
износио мишљење да овај стил није увезен из СССР-а,
и при том, подразумевајући изједначавање соцреализма
са архитектуром времена уплива социјалистичке
идеологије у архитектури наводи: „Ја имам једну велику зграду рађену у то време, у Крунској улици, на
углу Проте Матеје и Алексе Ненадовића. То је велика
зграда, за оно време врло велика стамбена зграда која је
интересантна с обзиром на њено обликовање, и на њену
обраду споља.“ Судећи по овој изјави, соцреализам се
код појединих архитеката доживљавао као градитељство
тог времена, а не као специфичан архитектонски стил.
Маринковић се сећао да су у време зидања зграде
у Крунској, због недостатка материјала постојали
прописи да се одређене зграде зидају блатом и непеченом циглом, „приликом обраде те зграде морао
сам да водим рачуна стварно о најнеопходнијим,
најекономичнијим материјалима који могу да се употребе (...) о балконима, лођама, није могло бити говора,
с обзиром на једну невероватно велику потребу за
стамбеним површинама“. Сматрао је да евентуални
израз може да се добије дијалогом великих маса, што
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

би зграду у одређеној мери учинило интересантном.
Што се артикулације маса тиче, дао је слично решење
као деценију раније на згради лабораторије Машинског
факултета (угао тадашње 27. марта и Рузвелтове), која
може послужити као добар пример преношења искустава
предратне модерне у послератно градитељство.
Код зграде у Крунској постојали су и специјални
урбанистички захтеви о повлачењу зграде, о њеној
висини, да би се на неки начин уклопила у постојећу
изградњу. Што се тиче балкона и лођа, ,,то није била
забрана него један, како бих рекао, морални осећај
архитекте, да заборави оно што би евентуално дао или
желео да дâ, да би она имала евентуално неки спољни
ефекат и да најнеопходнијим елементима ипак нешто
представља. То је рецимо мој први пројекат после
ослобођења“.
Маринковић је у то време радио читаво насеље
стамбених зграда у Крагујевцу. ,,То су биле зграде:
приземље и два-три спрата, с најобичнијим кровом,
исто тако без балкона. И то како сам ја радио, тако
је уопште било захтевано и од осталих архитеката.“
Овакав приступ захтевале су комисије за ревизију
пројеката. Пројекти нису могли да се изводе пре него
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Сл. 21. Б. Маринковић, Стамбени блок на углу улица
Господар Јованове, Цара Уроша и Риге од Фере
(снимак аутора)
што би подлегли ревизији градске, републичке или
савезне комисије, у односу на значај самог објекта. Тек
од краја педесетих година наступиће могућности за
боље изражавање, за слободнију употребу лођа, балкона,
и испуста. ,,Наравна ствар нико није забрањивао украс,
шембране, пиластре итд., међутим, пројектанти су од
свега тога морали да одустану, јер материјали за спољну
обраду нису били вештачки камен или теранова, већ је био
обичан малтер (у коме то) није могло да се изведе.“44
Једноставност спољне обраде, која је требало
да обезбеди економично извођење и максималну
искоришћеност простора, нагнала је градитеље да
се послуже решењима из 1935–1940, када су српски
архитекти одређеним пуризмом фасада настојали да
задовоље сличне захтеве предратних инвеститора. У
стамбену архитектуру Маринковић је пренео искуства
предратне модерне, чиме је допринео настављању
модерне и стварању њене закључне фазе.
Међу старијим реализацијама где се ови узори могу
уочити налазе се Маринковићева зграда у Дечанској,
зграда Трговачког фонда на углу краља Милана и
Ресавске, зграда на углу Вишњићеве и Господар
Јевремове, зграде архитекте Јована Бјеловића на углу
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Чубрине и Иванбегове улице, у улици Краљевића Марка,
зграда архитекте Момчила Белобрка на углу Господар
Јевремове и Доситејеве итд. У поратној архитектури
наћи ћемо њихове парафразе у Маринковићевом
блоку на углу Господар Јованове, Риге од Фере и
улице Цара Уроша, на блоку зиданом у некадашњем
Булевару револуције на углу са улицама Проте Матеје
и Браће Недића, згради на углу Краља Петра и улице
Страхињића бана и др.
Говорећи о стамбеном, егзистенцијалном минимуму, треба поменути и експериментално насеље
које је заједно са архитектом Рајком Татићем45 пред
крај четрдесетих пројектовао београдски архитекта
Јован Бјеловић,46 стварајући полумонтажне објекте
од префабрикованих материјала у улици Мехмеда
Соколовића. Мада су ови објекти подигнути у нужди,
и иако су представљали својевремени успех у погледу
брзине и економичости изградње, они су још тада били
окарактерисани као привремени. Пошто су и данас у
употреби, они искривљују тезу о сопственој хуманости.
Бјеловић је такође аутор Руских павиљона, једног
од првих радничких насеља, које је 1947. саграђено
на Карабурми, које је деведесетих година XX века у
тренутку економског безнађа доживело страховиту
девастацију масовном надоградњом.
Међу истакнутим градитељима овог периода
издвајају се Миладин Прљевић,47 који учествује на
пројекту за ЦК КПЈ и за зграду Председништва владе
ФНРЈ заједно са Маринковићем; Бранко Петричић,48
који је пројектовао Дом синдиката, урбанистичко и
архитектонско решење блокова 1 и 2 у Новом Београду
(1958–1962) и сарађивао са Бранком Максимовићем у
пројектовању стамбених објеката за Железник (1947–
1948),49 он изводи и стамбени блок у Васиној улици,
зграду Шумарског факултета у улици Кнеза Вишеслава
бр. 1 на Бановом Брду. Архитекта Драган Гудовић50 био
је запослен у Министарству грађевина до 1947. После
ради при Председништву владе ФНРЈ, у „Србијапројекту“,
„Санпројекту“ и Урбанистичком заводу града Београда.
Момчило Белобрк51 ради зграду Југословенског драмског
позоришта 1947. и споменик Црвеноармејцима у Ритопеку
1946. По окончању рата, запослио се у Министарству
грађевина НР Србије, а од 1946. радио је у Урбанистичком
заводу Србије као шеф Архитектонског бироа; Ратомир
Богојевић са Белобрком учествује на конкурсу за гробље
палих Црвеноармејаца у Београду 1945, а даје и генерални
урбанистички план Лесковца 1947.52
Безбојност архитектуре до 1950, као и преовлађујућу анонимност аутора, прекинула је појава нове
генерације архитеката који започињу своје деловање
у шестој деценији прошлог века. Најизраженији печат
овом периоду дали су урбанисти, својим често грубим и
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насилним урбанистичким потезима, који су се по својој
рушилачкој силини могли упоредити са Стаљиновим
уклањањем православних храмова у СССР-у. Политичка
сфера имала је надмоћ над естетском.
Идеолошка и економска ограниченост, брзина и
шематизованост градње нису инспирисали српске архитекте. Не само што се морао суочити са анонимношћу
и безличношћу архитектуре, архитекта је пред собом
имао и задатак да оствари најекономичнију стамбену
архитектуру, која ће у функционалном погледу
моћи да задовољи, додуше скромне, потрошаче, али
ограничавајући животни простор на основу егзистенцијалног минимума и биолошких потреба. Стога су
српски архитекти примењивали знања стечена на пројектовању стамбене архитектуре каква је разрађивана
у предратним београдским бироима и, уз много
сналажљивости, пројектовали су просторне склопове у
оквиру нових блокова колективног становања.
Узевши у обзир карактер социјалне изградње и
његово порекло изведено из предратног модернизма, као
и необично брз повратак тековинама интернационалне
архитектуре и либералног индивидуализма, соцреалистичка архитектура може се овде с правом ограничити
само на неколико већ наведених примера монументалног,

класицистичког стила. Њено идејно постојање и
теоријска подршка у овом кратком петогодишњем
периоду (од 1945. до 1950) били су много интензивнији,
а и за наша проучавања значајнији. Забуна коју уноси
колоквијална везаност термина соцреалистичка
архитектура за све оно што је подигнуто у периоду који
је био обележен социјалистичким државним уређењем
не сме утицати на историографију да присуство појаве
соцреализма неоправдано и преко мере прошири. Ипак,
приликом изучавања ове појаве не могу се неоправдано
игнорисати ни она остварења у којима се јасно чита
идеологија друштвеног уређења ни остало градитељство,
настало истовремено, условљено истим економским и
политичким факторима.
Социјална градња није изнедрила стил, већ се у
потпуности наставља на морфологију модерне архитектуре, коју, као најрационалнију, држава користи за
хуману и брзу изградњу. Објекти социјалног карактера
– у времену када је и употреба цигле изостајала и када
су народни одбори забрањивали употребу плочица у
уграђивање бојлера53 – свакако нису могли да садрже
јасни и изражајни уметнички печат. Период обнове
родио је нову колективну свест, која је званично била
окарактерисана као реалност – реализам.

Сл. 22. Б. Маринковић, Стамбена зграда у Косовској Митровици (Документација Цeнтра ВАМ)
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Потреба да се створи кров над главом становницима уништеног града принудно је прилагодила
градитеље да, у складу са условима живота, своје
стваралачке претензије замене колективним, безличним,
типским зградама и насељима. Аутори постају анонимни
колективи.54 У овом периоду грађевински инжењери
често су без икаквог оправдања изједначавани са
архитектама, што је доприносило креирању сиве
суморне атмосфере ових објеката. Архитектура
задружних домова, радничких и војних одмаралишта,
домова културе, партијских зграда, војних и полицијских установа, подизаних у овом периоду, својом
естетиком данас преноси поетику времена у ком су те
грађевине настале.
Овде се, тако изгледа, као и у погледу стамбене
архитектуре, прећутно прихватају тековине модернизма, из простих економских разлога, који су
у периоду којим се бавимо били утицајнији и од
идеолошких захтева. Домови културе, задруге, поште
и други објекти социјалистичког колективизма, са
изузетно ретким изузецима у духу фолклоризма,
били сви изведени у униформно пауперизованом
модернизму. Иако то ликовно није очигледно, у идеји

која је покретала подизање ових објеката може се
читати искрени и дубоки реализам социјализма, те су
ови објекти најбољи репрезенти културе социјализма у
нашој земљи.
Потребно је рашчланити стваралаштво овог
периода терминима социјалистички реализам и социјални реализам, као и нагласити разлику између
идеолошки и економски условљене архитектуре, јер
појава соцреализма у градитељству наше средине ни
изблиза није тако учестала као што ју је могуће наћи
у другим гранама уметности. Ова појава постојала је
више у менталној и идејној сфери једног раздобља
идеолошке доминације него што је заиста обележила
развој српске послератне архитектуре. У раном периоду социјалистичког развоја било је покушаја да се
траса развоја српске архитектуре, која је од четврте
деценије била упућена у смеру развоја модерног
градитељства, измести са свог природног пута. О
узалудности и неутемељености ових покушаја сведочи
и замирање оваквих критичких текстова, упућених на
рачун интернационалне модерне архитектуре, као и
брзо разрешавање пројектантских недоумица српских
архитеката од почетка шесте деценије.

Сл. 23. Музеј поклона „25. мај“ (колекција г. Милоша Јуришића)
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МИЛАН ПРОСЕН
Епилог
Kада говоримо о отелотворењу идеологије социјализма и узношењу државе херојског народа и његовог
вође, с посебним акцентом истичемо делатност
архитеката Богдана Богдановића и Михаила Јанковића.
Степен припадности изворном виду соцреализма
у већ наведеним српским остварењима често је
пренаглашаван, док је подједнако битна концепција
идеолошке утилитарности ове архитектуре стављана
у други план. Зато се по значају својих реализација
за социјалистичку Југославију истичу меморијални
комплекси Богдана Богдановића,55 чија продуховљена
архитектонско-скулптурална остварења представљају
врхунску материјализацију идеје новог поретка.
С друге стране, архитекта Михаило Јанковић56 аутор је једног броја објеката изузетног институционалног значаја за социјалистички режим. У његовом стваралаштву треба тражити праве одговоре на
питања идеолошке демонстрације архитектуре. Иако
су настала после периода који означавамо као крај
физичког присуства утицаја совјетског соцреализма,
дела овог архитекте (Стадион ЈНА 1948–1951, Стадион
„Ташмајдан“ 1951, зграда СИВ-а 1961, зграда ЦК
КПЈ 1961–1965, Музеј поклона „25. мај“, 1961–1962)
у потпуности исказују идеолошку поруку коју је
систем желео да оствари и пропагира. Стадиони ЈНА
и „Ташмајдан“ морају се сагледати кроз значај који за
развој социјалистичке омладине представља спорт,
као и кроз појаву преузимања идеје соколских слетова,
у овом случају претворених у величање Маршала
Тита, Комунистичке партије и народне власти. С тога
се градња стадиона, треба сматрати веома битним
сегментом пропаганде социјализма. Она омогућује
креирање манифестације снаге и спремности нације
младих. Снага и спремност које ћемо наћи на спортском
терену увек су приправни браниоци социјалистичких
тековина и социјалистичке домовине.
Међу објектима које је Јанковић пројектовао за
режим треба истаћи Музеј поклона „25. мај“, пројектован 1961. а реализован 1962. године.57 Подизање
музеја у који ће се сместити и јавности презентовати
огромна колекција поклона коју је pater patriae добио
од задивљених маса и државника широм света вођено
је с наглашеном јасном поруком – да се представе и
не забораве дивљење, поштовање, љубав и признање
које су нације и државници света Њему упутили. Идеја
Музеја поклона јесте идеја да се и домаћим и страним
скептицима докажу, а у верном народу још више
учврсте, снага и моћ култа личности друга председника
Јосипа Броза Тита, а кроз овај култ, и оправданост и
одрживост социјалистичког поретка.
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Архитекта Михаило Јанковић поменуте објекте изводи у духу корбизијанске и Мис ван дер
Роеове архитектуре, дијаметрално супротне стилу
соцреализма. Ипак, да ли иједан објекат више одражава дух времена од зграде Музеја поклона „25. мај“?
Није ли у њему и његовој пропагандној поруци до
краја и на најпријемчивији начин одражена идеја
социјализма? Очигледно су се идеја социјалистичког
поретка и њена митологија, проистекла из једнакости
и хероизма НОБ-а, далеко јаче и корисније испољиле
у индивидуалном уметничком изразу, који је почетком
шесте деценије вратио српску архитектуру и уметност
на токове њеног накратко прекинутог аутохтоног
развоја. Као што је парк ВДНХ био материјализација
совјетског соцреализма кроз мешавину класичних
стилова и ардекоовских декоративних елемената, тако
је у Србији идеологија остварила своју пропагандну
поетику у делима Јанковића и Богдановића.58
Реторика и пријемчивост идеје социјализма која
је остварена на овим објектима изједначава се са семантиком монументалног класичног стила, који је само
на неколицини објеката подигнутих у првих пет година
владавине новог режима испољио српску рецепцију
веома редукованог соцреализма. Ако говерећи о
остварењима Михаила Јанковића, кога смо овде узели
за пример, истичемо само њихову припадност интернационалним токовима модерне архитектуре, чинимо
јер истовремено занемарујемо идеолошку потку и
значај који су имали у друштву. Стога сматрамо да би
приликом изучавања градитељства насталог у прве
две деценије послератног периода требало говорити о
епохи социјалистичке културе.
С обзиром на то да је трајање совјетског утицаја
у Србији било ограничено на веома кратак период, па
самим тим и утицаја соцреализма – стила оформљеног у
СССР-у – времена за његову локалну перцепцију, упркос
покушајима да се теоријски уобличи, било је мало.
И поред тога што су сви расположиви пројектанти
били упослени на обнови стамбеног фонда, као и тога
да је највећи број истакнутих архитеката учествовао на
конкурсима за велике јавне објекте, мали је број идеја
које су заправо следиле совјетске узоре у архитектури.
Ове идеје углавном су остале нереализоване и
мање доступне и познате јавности, најчешће у виду
пројектних решења чије откривање и презентација
треба да буду наредни задатак српске архитектонске
историографије. Ови пројекти одражавају недоумице
српских архитеката настале, пре свега, услед снажног
деловања идеолошки условљене архитектонске критике,
која у својим ставовима о архитектури будућности није
била јединствена.
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Сигурни смо да у томе лежи разлог конфузије
архитеката који су се директно након завршетка Другог
светског рата нашли пред веома озбиљним задатком.
Требало је створити нов израз у архитектури. У
тешким економским условима, праћеним репресијом,
осудама и ограничењима сваке врсте, овако захтеван
задатак представљао је велики притисак. Недовољна
јасност самог задатка, пресија неуметничких фактора
и често потпуно негирање и неразумевање уметности,
затим и непотпуна дефинисаност и поменута тескобна
атмосфера омели су покушај да се он идејно оствари.
Стога се на конкурсним пројектима насталим у овом
периоду могу наћи готово сви градитељски стилови
присутни у архитектури четврте деценије. Конкурсни
и неизведени идејни пројекти јавних објеката у овом
кратком периоду, још увек у недовољној мери проучени
и углавном необјављени, кључна су сведочанства
покушаја креативног отелотворења соцреализма. Будућа
истраживања савремене историографије требало би да
буду усмерена у правцу њиховог проучавања.
Брзо превазилажење нејаке и недовољно говорљиве форме ретких остварења српске рецепције соцреализма доказ су да је наметање овог стила у архитектури доживело потпуни неуспех како у броју реализација тако и у њиховој реторичности.

Ограничавајући тако истраживања на епоху,
и истичући идеологију као њену носиљу, моћи
ћемо да објединимо различите појаве овог периода,
понекад исувише грубо раздвајане. Поменута неколицина објеката који представљају српску рецепцију
соцреализма, социјална изградња и развитак урбанистичких решења првих социјалистичких градова, као
и објекти подизани у духу модерне архитектуре са
циљем идеолошке пропаганде моћи (СИВ, ЦК, Зграда
ДСНО, Музеј поклона), објекти намењени војсци,
администрацији, просвети, здравству, меморијали и др.,
били би посматрани кроз исту призму, што је оправдано,
с обзиром на исте услове и разлоге њиховог настанка.
Посматрајући у целини градитељску продукцију,
конкурсе, јавне објекте, стамбену изградњу, и
околности које су је диктирале, сматрамо да је у
расправама о развоју српске послератне архитектуре
оправданије користити термине култура социјализма
и градитељство социјалистичке епохе, него се
терминолошки угледати на достигнућа сликарства и
вајарства, те инсистирати на апликацији израза стил
соцреализма у српској архитектури.

НАПОМЕНЕ:
1] О односу архитектуре и идеологије видети: А. Кадијевић,
Терминологија српске архитектонске историографије – Идеологија,
Архитектура, 111, Београд–Подгорица, март 2007, 10, с наведеном
литературом.
2] О архитектури соцреализма у Србији видети: З. Маневић, Од
соцреализма до ауторске архитектуре, Техника, 3, Београд, 1970,
62–65; Z. Manević, Novija srpska arhitektura, u: Srpska arhitektura
1900–1970, Beograd, 1972, 26–29; В. А. Милић, Идеја урбанитета
и идеологија „социјалистичког града“, у: Архитекстура, Нови Сад,
1992, 56–77; A. Milenković, Architectura Politica Ultra, Beograd,
1996, 21–30; П. Ј. Марковић, Београд између истока и запада 1948–
1965, Београд, 1996, 430–436; А. Кадијевић, Један век тражења
националног стила у српској архитектури (средина XIX – средина
XX века), Београд, 1997, 211–215; Id., Mihajlo Mitrović, Beograd, 1999,
20–21; V. Kulić, Izgradnja Beograda u periodu socijalizma (1945–2000),
u: 50 beogradskih arhitekata (rođenih posle 1945), Beograd, 2002, (prir.
A. Konvec-Vujić), 15–21; А. Кадијевић, Естетика архитектуре
академизма (XIX–XX век), Београд, 2005, с наведеном литературом
– види напомену 275, стр. 416; S. G. Bogunović, Arhitektonska
enciklopedija Beograda XIX i XX veka, Beograd, 2005, knjiga III,
Milje, 1321–1326; V. Kulić, A Full Circle: From Socialist Realism to
Modernism and back (State buildings in New Belgrade 1947–2000), 1–7
(рад у штампи).
3] О српској послератној архитектури видети: М. Митровић,
Савремена српска архитектура, Београд, 1968; Z. Manević, Novija
srpska arhitektura, 26–34; М. Митровић, Новија архитектура
Београда, Београд, 1975; А. Бркић, Знакови у камену – српска
модерна архитектура 1930–1980, Београд, 1992.
4] О појави модерне архитектуре у Србији видети: У. Мартиновић,
Модерна Београда, архитектура Србије између два светска

115

рата, Београд, 1972; Z. Manević, op. cit.; Id., Рукопис докторске
дисертације „Појава mодерне архитектуре у Србији“, одбрањене
на Филозофском факултету у Београду, 1979. године; А. Бркић, op.
cit.; З. Маневић, Историја српске архитектуре новијег доба, у:
Лексикон српских неимара, Београд, 2002; Lj. Blagojević, Modernism
in Serbia: Тhe elusive margins of Belgrade architecture, 1919–1941,
Massachusetts Institute of Technology, 2003.
5] О односу идеологије и архитектуре видети: З. Маневић,
Архитектура и политика (1937–1941), ЗЛУМС, 20, Нови Сад, 1984,
293–306; M. Bobić, Arhitektura, politika, ideologija; u: Arhitektura i i
diktatura, Vreme, Beograd, 2. 10. 2003, 38–41; A. Ignjatović, Arhitektura
kao diskurs, DaNS 45, Novi Sad 2004, 34; А. Кадијевић, Естетика
архитектуре академизма..., 237–251.
6]

А. Кадијевић, Естетика архитектуре академизма..., 246.

7] И. Здравковић, Архитектура Новог Београда. Савремене
тежње у архитектури, Правда, 6. 1. 1939.
8]

S. G. Bogunović, op. cit., 1322.

9] Пети конгрес, стр. 497, преузето из П. Ј. Марковић, op. cit., 431–
432.
10] А. Кадијевић, loc. cit.
11] А. Кадијевић, op. cit., 249–250.
12] А. Кадијевић, op. cit., 247.
13] K. Ostrogović, Аrhitektura SSSR 1917–1947, povodom 30-godišnjice Oktobarske revolucije, Arhitektura, Zagreb 1947–1948, 3–8.
14] Улазна капија дело је архитекте И. Д. Мељчакова из 1954, док
је скулптура рад Вере Мухкине, 1937. награђена интернационалним
признањем на Париској изложби.

МИЛАН ПРОСЕН
15] О aр декоу и његовој улози у архитектури видети: A. Duncan, Art
Deco, London, 1988; P. Bayer, Art Deco architecture, London, 1992; B.
Hillier, S. Escritt, Art Deco style, London, New York, 1997; C. Benton,
T. Benton, Gh. Wood, Art Deco 1910–1939, Boston, New York, London,
2003.

39] Заоставштина архитекте Григорија Самојлова чува се у Музеју
науке и технике, на Одељењу архитектуре. О њој види: М. Просен,
Грађа за проучавање дела архитекте Григорија И. Самојлова у
Одељењу архитектуре Музеја науке и технике, Phlogiston, 13,
Београд, 2005, 125–138.

16] З. Маневић, Новија српска архитектура..., 27.

40] О друштвеним, политичким, економским и другим историјским
условима и околностима развитка послератног Београда видети: П.
Ј. Марковић, Београд између истока и запада 1948–1965, Београд,
1996.

17] Б. Богдановић, Стварност архитектуре
архитектуре, Народни студент, 30. V 1949.

и

студенти

18] Н. Шегвић, Република, 1948, 814–820.
19] Arhitektura, децембар 1947. – јануар 1948.
20] B. Stojanović, op. cit.
21] Đ. Bošković, Srednjovekovna arhitektura naroda SSSR, Arhitektura,
Zagreb 1947
22] З. Маневић, Новија српска архитектура..., 27, 38.
23] П. Ј. Марковић, op. cit., 431.
24] А. Кадијевић, Естетика архитектуре академизма..., 247.
25] Ј. Крунић, Архитектонско наслеђе и процес стварања
архитектонског израза, у: Реферати за I саветовање архитеката и
урбаниста Југославије, Београд, 1950, 169.
26] В. Рибникар, Проблем стамбених зграда, у: Реферати за I
саветовање архитеката и урбаниста Југославије, Београд, 1950, 6–7.
27] Ibid, стр. 7–9.
28] V. Kulić, Izgradnja Beograda..., 16.
29] Loc. cit.
30] Невен Шегвић, један од носилаца награђеног пројекта за зграду
владе, био је уредник часописа „Архитектура“, који је забележио
конкурсне резултате. Тај часопис промовисао је архитектуру
совјетског соцреализма и критиковао буржоаску (модерну)
архитектуру, која заправо опусу овог аутора уопчте није била
страна.
31] З. Маневић, Новија српска архитектура..., 26.
32] О значају заоставштина архитеката за историографију видети: А.
Кадијевић, Значај заоставштина архитектата за историографију
српског градитељства и службу заштите, Наслеђе, III, Београд,
2001, 211–215.
33] Скица за зграду ЦК КПЈ сачувана је у заоставштини архитекте
Бранислава Маринковића, скупа са другом пројектном и богатом
фототечком документацијом. Овај материјал чува се у Центру ВАМ
(Виртуелни архитектонски музеј), коме га је уступила породица
архитекте Маринковића.
34] Цитат преузет из интервјуа др Зорана Маневића и архитекте
Бранислава Маринковића, записаног на основу звучног записа
разговора. Белешке се чувају у породици архитекте.
35] О Палати Пензионог фонда видети: М. Просен, Палата
Пензионог фонда чиновника и служитеља Народне банке, ГГБ,
XLIX–L, Београд, 2002–2003, 183–193 (с наведеном литературом);
Т. Борић, Урбанистички и архитектонски развој, Београд, 2004,
113–116; М. Просен, Архитекта Григорије Самојлов, каталог
изложбе Музеј науке и технике, Галерија науке и технике САНУ,
изложбена свеска бр. 24, Београд, 2006, 11–12.
36] V. Kulić, op. cit., 17.
37] О Григорију Самојлову видети: М. Просен, Архитекта
Григорије Самојлов, каталог изложбе..., с наведеном литературом.
38] О послератном опусу архитекте Самојлова, видети: М. Просен,
Послератни опус архитекте Григорија Самојлова, ДаНС, 49, април
2005, стр. 46–48.

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

41] П. Ј. Марковић, op. cit., 297.
42] Какав стан је потребан градској породици, Политика, 20. 3. 1956.
43] Б. Стојановић, У. Мартиновић, Београд 1945–1975, урбанизам и
архитектура, Београд, 1978, 121.
44] Цитати преузети из сведочења архитекте Бранислава Маринковића, види напомену бр. 34.
45] О архитекти Рајку Татићу видети: З. Маневић, Татић Рајко,
Лексикон српских архитеката 19. и 20. века, Београд, 1999, 174;
С. Михајлов, Неовизантијски елементи у архитектури Рајка М.
Татића (1900–1979), Ниш и Византија, Зборник радова II, Ниш,
2004, 425–436; S. G. Bogunović, Аrhitektonska enciklopedija Beograda
XIX i XX veka, 1114–1115.
46] Јован Бјеловић један је од најистакнутијих београдских
модерниста који је пројектовао у четвртој деценији XX века. Када
му је одузет већи део имовине, и након национализације његовог
архитектонског бироа „Неимар“, Бјеловић је постављен за једног
од руководиоца исте фирме, која је у раним поратним годинама
учествовала у „обнови и изградњи“. С обзиром на то да је емигрирао
из Југославије почетком педесетих година, његова улога архитекте
била је избрисана и у историографији занемарена до скоријег
времена. О архитекти Јовану Бјеловићу видети: М. Просен, О раду
београдског архитекте Јована Бјеловића, Наслеђе, VI, Београд,
2005, 133–145; Id., Дело архитекте Јована Бјеловића у Београду,
Ужички зборник, Ужице, 2005, 241–282.
47] З. Маневић, Наши неимари, Миладин Прљевић, Изградња, бр.
7, Београд, 1981, 39; Id., Лексикон..., 152; S. G. Bogunović, op. cit.,
1053–1055.
48] З. Маневић, Лексикон.., 146; S. G. Bogunović, op. cit., 1036–1038.
49] Б. Максимовић, Рађање првог социјалистичког града Железника
и његове животне вредности, УБ, бр. 61, прилог 10, Београд, 1981,
стр. V.
50] З. Маневић, Лексикон..., 42; S. G. Bogunović, op. cit., 796–797.
51] M. Вукотић, Архитекта Момчило Белобрк, Београд, 1996; З.
Маневић, Лексикон..., 19; S. G. Bogunović, op. cit., 700–706.
52] А. Кадијевић, Лесковац у урбанистичком извештају архитекте
Ратомира Богојевића из 1953. године, Лесковачки зборник, XXXIX,
Лесковац, 1999, 209–218.
53] П. Ј. Марковић, op. cit., 301.
54] У. Мартиновић, Послератна архитектура Београда, Видици,
бр. 28, мај 1956.
55] З. Маневић, Лексикон..., 21–23; S. G. Bogunović, op. cit., 709–712.
56] О архитекти Михаилу Јанковићу видети: З. Маневић, Лексикон..,
79; S. G. Bogunović, nav. delo, Janković Mihajlo, 822–824.
57] S. G. Bogunović, op. cit., 823.
58] Аутор користи ову прилику да захвали господину Миодрагу
Д. Јевтићу на уступљеним снимцима парка ВДНХ у Москви, као
и господину Милошу Јуришићу на фотографијама из његове
колекције.

116
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Summary: MILAN PROSEN
ON SOCIALIST REALISM IN ARCHITECTURE AND ITS DEVELOPMENT IN SERBIA
Buildings erected for state officials have always possessed the ability to visualize authority, virtue and success through
the articulation of forms and a specific architectural vocabulary. The impression they leave on the observer has been powerful
and clearly unambiguous. The military and political conditions that affected the development of Yugoslavia in the early
post-war period brought models from the U.S.S.R. which were appropriated as a form of artistic expression. The realized
examples and proposals were primarily related to paintings and sculptures. The next step was an attempt to define the style
that would reflect the architecture fit for the prosperous future of a socialist society. The rhetoric of forms, the sculptures and
emblems implemented in some examples of the Soviet socialist realism showed how architecture could become a medium
of propaganda. The architecture of the Soviet socialist realism was monumental, effective and expensive architecture, and
its purpose was a loud glorification of the ruler and his ideas.
Although all architects were working on residential buildings, and although a number of eminent architects took part
in competitions for public buildings, only a small number of concepts really followed the Soviet models in architecture.
These concepts were mostly left unrealized and were not known to the public; they stayed in the form of designs. Their
discovery and presentation should be the next task for Serbian experts in the history of architecture. These designs reflect
the dilemmas of Serbian architects influenced mostly by a powerful impact of the ideologically conditioned architectural
criticism, which did not have a uniform attitude towards the architecture of the future.
Younger Serbian architects applied their experience of pre–war modernism, particularly to residential architecture, but
owing to inadequate funding – the persistent characteristic of the times – they were frequently unjustly and colloquially
called socialist realists. The influence of Le Corbusier and Mies van der Roe will be felt much stronger in the 1950s, and the
return of individualism will revive Serbian architecture. And, finally, the works of architects Mihajlo Janković and Bogan
Bogdanović will more effectively implement the ideology of the social order that was supposed to glorify the heroes of war
and work, more loquaciously than the rare examples of a reduced reception of socialist realism in architecture in Serbia.
When one observes the entire architectural production, competitions, public buildings, residential buildings and the
circumstances that prescribed the style, it would be more appropriate, when talking about the development of Serbian
post–war architecture, to use terms like culture of socialism and architecture of the epoch of socialist realism than to imitate
the language of visual arts criticism on paintings and sculptures, and insist on – socialist realism in Serbian architecture.
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P

оследњих година у оквиру историографије српске
архитектуре стручна јавност, без идеолошке острашћености и са дистанце нешто вeће од пет деценија,
настоји да расветли период након Другог светског рата
и валоризује бројна архитектонска остварења која су
настала у име величања и за потребе тадашњег новог
друштвеног и политичког уређења.1 Допринос овоме
јесте и симпозијум Соцреализам у српској ликовној
и примењеној уметности, архитектури и дизајну,
одржан 2006. године.2
У првим годинама после Другог светског рата приоритетан задатак био је обнова разореног и изградња
новог грађевинског фонда. Истовремено, у Београду,
као административном центру државе, радило се
на разради и ширењу нових архитектонских идеја у
погледу индустријализације земље, јефтине стамбене
изградње и изградње типских стамбених објеката,
као и на првим регулационим плановима градова и
насеља. Првим петогодишњим планом донетим 1947.
године дефинисани су основни циљеви у извршавању
радова на реконструкцији и изградњи Београда као
политичког, привредног, културног и административног центра државе.3 Посебна пажња усмерена је на
комунално-привредни и културни развој града. Поред
изградње нискобуџетних стамбених објеката у складу
с прописаним нормативима и лишених елементарних
обликовних претензија, организовани су велики државни конкурси и подизани су објекти јавног карактера,
указујући тиме на моћ нове политичке елите.
Циљ изградње објеката намењених култури био је
да се „омогући брже и свестраније културно подизање
градског становништва“.4 У те сврхе одлучено је да се у
Београду оснују градско позориште, музичке и балетске
школе, да се изгради мрежа домова културе, да се
подигну нове биоскопске дворане и летња позорница,
да се уреде паркови културе и одмора.
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Сл. 1. Летња позорница, ситуација (преузето из часописа „Архитектура“, 7–8, Загреб 1950)
Сл. 2. Летња позорница, основа партера (преузето из часописа „Архитектура“, 7–8, Загреб 1950)
Подизање Летње позорнице у Топчидеру било је
једна од првих активности јавног карактера у Београду.
Према наводима савременика, грађена је у част Петог
конгреса КПЈ. Попут многих објеката широм земље,
подигнута је добровољним радом, а камен за изградњу
донесен је из разрушеног Београда. Изградњу прве
летње позорнице у престоници помно је пратила и
дневна штампа.5 Пројектовање објекта поверено је
архитекти Рајку Татићу.6
Пројектант Рајко Татић
Градитељски опус архитекте Рајка Татића настајао
је у различитим друштвено-политичким, социјалним и
културно-историјским околностима пуних пет деценија.
Поједини објекти из његовог рада били су од великог
значаја за привредни, социјални и културни напредак
како Београда тако и целе државе.
Архитекта Рајко Татић рођен је у Нишу 1900.
године. Дипломирао је на Архитектонском одсеку Техничког факултета у Београду 1927. године, код професора
Светозара Јовановића. У свом раду није се усмеравао на
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
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само једну стилску тенденцију, његов архитектонски
опус је разноврстан, а распон стилског израза кретао
се од неокласицизма и српско-византијског стила преко
модернизма током четврте деценије до једноставних
форми послератног функционализма. Највећи део своје
каријере провео је у државној служби, првобитно у
Техничкој дирекцији београдске општине у међуратном
периоду, а потом у Пројектантском бироу ИОНО-а
Београда у првим послератним годинама. У Техничкој
дирекцији београдске општине радио је од 1928. до 1941.
Пажњу је посветио пројектовању јавних комуналних
зграда, школа, социјалних и здравствених установа,
инфраструктурних објеката. Први задатак који је као
општински архитекта добио и на којем је био ангажован
безмало читаву деценију било је подизање ограде Новог
гробља у српско-византијском стилу и других објеката
у оквиру гробљанског комплекса. Многа општинска
здања која је извео у међуратном периоду значајна су
и зато што су, по својој намени, била новина у нашој
изградњи, попут Првог београдског сајма и Градског
дома дечје заштите.
Крајем тридесетих година прошлог века, постао
је стручни саветник и дворски архитекта краљице
Марије Карађорђевић. Објекти које је подигао за
краљицу Марију, зграда Ђачке трпезе, вила „Топлиш“
у Милочеру, Гаража са становима особља дворца
„Сухобор“ на Бледу, сведоче о његовим примарним
Сл. 3. Летња позорница, основа сутерена (преузето из
часописа „Архитектура“, 7–8, Загреб 1950)
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архитектонским ставовима: да архитекта мора бити
свестан климе поднебља где се објекат подиже, да
води рачуна о карактеристикама локалне градитељске
традиције те да се објекту утисну обележја окружења и
да не занемари функционалне потребе у зависности од
намене објекта и захтева његовог поручиоца. На овим
објектима најјасније се чита Татићев ауторски рукопис.
И поред званичне забране општинским и државним
службеницима да пројектују за приватне поручиоце,
аутор је и бројних стамбених зграда и вила у приватном
власништву.
Након Другог светског рата, радио је на разради
и ширењу нових архитектонских идеја, економичности
стамбене изградње и изградње типских објеката. Као
главни пројектант архитектонског атељеа, остварио је
са својим тимом комплексе стамбених зграда, клинике,
болнице, хотеле, фабричка постројења, задружне
домове, домове културе. Међу објектима изведеним
у послератном периоду посебно место заузимају
Пионирски град у Кошутњаку, Летња позорница у
Топчидеру, Градска болница на Бежанијској коси,
Штампарија „Привредни преглед“. Победа на међународном конкурсу за израду идејног пројекта
Председничке палате у Бејруту у Либану, 1956. године,
била је велики успех његовог пројектантског тима.
Активно се бавио свим истакнутим питањима из
области грађевинских материјала и њихове примене у
грађевинарству. Од средине пете деценије претходног
века, у потпуности је разрадио армиранобетонски
систем за скелетне грађевине с применом масовног
монтажног грађења и префабрикације свих грађевинских елемената. Резултат ових истраживања јесте
међуспратна конструкција „монт-свод”. Применом
овог система, подигнуто је неколико објеката у
Београду: стамбене зграде у Гаврила Принципа 25–27,
на углу Рузвелтове и Цвијићеве, у Шуматовачкој 137,
Штампарија „Привредни преглед“.
Приликом пројектовања, једнаку пажњу је посвећивао естетским квалитетима, функцији и конструкцији,
са увек широм визијом будућег објекта која је у себе
укључивала постојеће урбанистичко решење, прожимање
с непосредним природним или новопројектованим
окружењем. Успешно владање различитим стилским
изразима, функционалност која пажљиво прати намену
као примарни став, допринос унапређењу међуспратне
конструкције заснован на великом градитељском искуству,
успешно одговарање на најразличитије постављене
архитектонске изазове сврставају Рајка Татића у значајне
архитекте чији се допринос огледа у пројектима и
изведеним објектима, али и у непрестаном истраживању
нових идеја у циљу напретка и осавремењивања процеса
и квалитета градње.
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Архитектура Летње позорнице
Пројектовање Летње позорнице у Топчидеру
представљало је нов архитектонски и урбанистички
проблем, како у односу на амбијент у којем је требало
да се гради, тако и по облику, програмској садржини и
значају. Њена изградња почела је у мају 1947. године,
по програму који је, поред позоришта, обухватао читав
комплекс зграда неопходних за правилно функционисање ове специфичне установе.7 Пројекат који је започет
као рејонска позорница током свог развоја добио је већи
и шири значај. Позорница је морала да задовољи услов
да се на њој могу приказати сва позоришна, и оперска и
драмска, дела, дакле, да се може сместити симфонијски
оркестар и да се могу извести балет и фолклорне игре.
Намера је била да се приказивање сцена одвија једнако
као у затвореној позоришној дворани.
Топчидерска летња позорница подигнута је у
старом напуштеном мајдану који се налази између
Топчидерског парка на југу и резиденцијалне четврти
на северу.8 Облик конхе са оријентацијом северозападјугоисток добијен је вађењем камена током више
деценија. Обронци на периферији удубљења конхе
висине су од 15 до 30 м. Оквир целог овог простора
јесте камен који доминира живописношћу својих боја.
Програм изградње је обухватао:
- изградњу летњег позоришта за око 2.000 места
за гледаоце, с позорницом површине 800 метара
квадратних;
- изградњу хотела за гостујуће уметнике, са
рестораном за публику, бифеом и терасама за
игру;
- управну зграду за смештај магацина реквизита и
гардеробе глумаца;
- отворене пероне за чекаонице, билетарнице и
надстрешнице за склањање публике за време
изненадне кише са степеништем и прелазним
рампама;
- посебну зграду за тоалете;
- млечни ресторан са посластичарницом;
- трамвајске, тролејбуске и аутобуске чекаонице,
просторе за разоноду са вештачким језером,
водопадом и водоскоцима;
- уређење терасе, пролаза, паркова и места за дечиа
и спортска игралишта.9
Један од важних урбанистичких и архитектонских
проблема током израде пројекта позорнице био је потпуно очување амбијента. Ово се постигло избегавањем
наметљивих архитектонских форми. Такође, циљ је био
да се уз очување оригиналног амбијента затечени облик
каменолома прилагоди намени. На првим акустичким
пробама показало се да је природна акустика конхе
остала недирнута. Тај моменат је био одлучујући за
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Сл. 4. Летња позорница, општи изглед (из
Заоставштине Рајка Татића)
обликовање гледалишта, ширине и дубине позорнице. Због тога су предмет нарочите пажње били сцена
са оркестром, која је постављена у издубљеној стени,
и избор осовине гледалишта, у односу на релативно
асиметричне обронке стена између којих је постављена
летња позорница. Изабран је положај главне осовине
тако да је она истовремено постала оса архитектонског
компоновања и место низа акустичких жижа с којих
звук допире равномерно и подједнаким интензитетом
до свих места у гледалишту. Позорница је тако добила
свој карактер: омогућено је да се на отвореном могу
приказивати музичка и драмска дела под условима које
пружају добре дворане. Велики репертоар предвиђен
за приказивање на летњој позорници захтевао је
да технички и сценски проблем буде посебно и у
потпуности решен. У те сврхе је пројектован тунел за
смештај сценографије да би у исто време служио као
помоћна бина.10 Оркестар је постављен у удубљење
испод нивоа позорнице и гледалишта.
За прилаз гледалишту искоришћена су природна врата издубљена у стени, испред којих се налази
пространи парк који је преузео улогу ,,фоајеа“ позоришта. Гледалиште је са бочних страна омеђено високом литицом, а од бине је одвојено двема
рефлекторским кулама које чине њен портал. Посматрано из гледалишта, куле чине завршни мотив бочних
галерија. Галерије су асиметрично постављене у односу
на гледалиште, јер прате природни рељеф и обронке
стена. За прилаз галеријама постављена су два засебна
степеништа. Испод галерија се налазе простори за
гардеробе главних глумаца и солиста опере који су
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Сл. 5. Летња позорница, аркаде (из Заоставштине Рајка Татића)

кроз отворе у кулама повезани са сценом. Прилазна
тераса над аркадом, чији лукови имају распон 7 м, чини
завршни елемент гледалишта. До гледалишта се долази
преко степеништа смештених на бочним странама
аркада и испод њих, кроз два тунела која воде до доњег
партера. Исти тунели воде до глумачких гардероба
и оркестра. Аркада која у основи прати благу лучну
линију представља завршни архитектонски мотив
летње позорнице и везу објекта с парком испред њега.
Сви радови у оквиру комплекса Летње позорнице
изведени су у камену. Замисао обраде проистекла је из
потребе да се изглед објекта прилагоди свом природном
окружењу, конфигурацији и живописности терена.
Због тога су сви спољни зидови изведени од природног
камена обраде притесаног квадера, ломљеног и грубо
дотераног, у комбинацији са дубоким фугама. Укупан
утисак јесте хармонично уклапање боја природног
материјала. Галерије гледалишта и све остале конструкције јесу армиранобетонске са стубовима и ребрастим таваницама.
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Према пројекту наставка изградње Летње позорнице, две куле које фланкирају бину требало је да
послуже и као ослонац за посебну капију којом би се
затварала сцена. Капија је замишљена по систему клизних елемената, али она није реализована. Такође, није
изведен ни тунел који је требало да послужи за монтажу
сценографије и у исто време буде веза између бине и
управне зграде, која је требало да буде смештена са друге
стране брда према главној саобраћајници. У управној
згради је планиран магацин за смештај реквизита и
глумачке опреме, као и бифе за глумце и техничко
особље. Нису изведени ни хотел ни ресторан. Архитекта
Татић је предвидео проширење гледалишта додавањем
галерије изнад аркада чиме би се број седишта повећао
на око 2.400, али ни ова галерија није реализована.
Шездесетих година прошлог века, Татић је направио
пројекат мобилне заштите од атмосферских падавина.
Према пројекту, постојале су две могућности мобилног
наткривања: прва, такозвани кишобрански систем,
односно два кишобрана – један изнад гледалишта а
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Сл. 6. Летња позорница, подужни пресек – изглед према југозападу (Заоставштина Рајка Татића)

други изнад бине, и друга, НЛО систем у облику летећег
тањира. На овој позорници изведена су велика драмска
дела, опере и балети (Еро с онога свијета, Охридска
легенда, Аида, Тоска итд.) и тиме је на најбољи начин
проверена и доказана врхунска акустичност ове сцене
на отвореном. У време извођења ових дела, Летња
позорница у Топчидеру припадала је Савету за просвету
и културу града Београда све до 1953. године, када је
прешла у састав Градског предузећа за приказивање
филмова.11 Наредне године је преузима Београдска
комедија. Недуго потом, фебруара 1957. године, прелази
са права оснивача града Београда на општину Савски
венац. Због великих трошкова издржавања, укинута
је 31. марта 1964. године и уступљена на коришћење
Дому културе Западни Врачар.12 Престала је да се
користи 1975. године, препуштена је забораву и од тада
континуирано пропада. Поједини делови овог комплекса
су током година добили неадекватну намену, преко
камених рефлекторских кула су насликани мурали,
седишта гледалишта су уништена. Дневне новине су
извештавале о девастацији овог вредног неимарског
остварења и апеловале на његову заштиту.13
Паралела се може направити са објектом подигнутим у градском језгру, сличних архитектонскопејзажних вредности, Стадионом „Ташмајдан“, који су
пројектовали архитекти Михаило Јанковић14 и Угљеша
Богуновић15, почетком педесетих година прошлог века.16
За основу обликовне структуре Стадиона послужио
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је амфитеатрални облик пећине некадашњег турског
каменолома, који је, за разлику од Летње позорнице,
добио функцију гледалишта, у складу са другачијом
наменом објекта. Пројектанти Стадиона су, попут
аутора Летње позорнице, искористили погодности
конфигурације терена и природног окружења и тежили
визуелном саображавању објекта и околине. Крајем
двадесетог века, ташмајдански стадион је доживео
деградацију на сличан начин као и топчидерска
позорница, с том разликом што је овај спортски објекат
и данас у функцији.
Почетком овог века покренута је иницијатива
за реконструкцију и ревитализацију Топчидерске
летње позорнице. На основу сачуване пројектне
документације архитекте Рајка Татића, направљен је
предлог рестаурације која пружа велике могућности овој
специфичној сцени, истовремено је прилагођавајући
савременим захтевима.17
Летња позорница на најбољи начин одсликава
ставове којима је њен неимар тежио током целокупне
градитељске праксе. Један од примарних ставова,
усаглашавање и интеракција објекта са његовим природним окружењем, овде је у потпуности остварен.
Рајко Татић је тако створио значајно дело органске
архитектуре, уклопивши волуминозни објекат у
природни амбијент, остављајући утисак минималних
и спонтаних архитектонских захвата. Позорница
представља јединствен објекат ове врсте у Београду.
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Сл. 7. Летња позорница, пројекат доградње галерије изнад аркада (Заоставштина Рајка Татића)

Сл. 8. Летња позорница, идејно решење покривања позорнице (Заоставштина Рајка Татића)
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ЛЕТЊА ПОЗОРНИЦА У ТОПЧИДЕРУ
Summary: SAŠA MIHAJLOV
THE SUMMER THEATRE STAGE IN TOPČIDER
The building of the Summer Theatre Stage was one of the first public building activities in Belgrade after the end of
WW II. The works began in May 1947, after the design by architect Rajko Tatić. The programme planned comprised a
whole complex of buildings beside the Summer Theatre Stage. The design itself was a new architectural and town–planning
problem, both with reference to the environment, the form, its purpose and importance. It was conceived that performances
should follow the usual practice of closed space stages.
The Summer Stage was built on the location of an old quarry, with the idea that the ambience would be preserved and
the natural shape of the quarry adapted to the new function. Special attention was paid to the stage itself, located in the
conch of the quarry, and to the axis of the auditorium. Everything was built in stone, to match the natural environment and
the configuration and picturesque qualities of the terrain. Dramas, operas and ballet were successfully performed on the
stage, which confirmed its usability and the high acoustic quality in open space. The stage has not been used since 1975.
Architect Rajko Tatić realized an important work of organic architecture by fitting a voluminous building into natural
surroundings with an overall effect of minimal and spontaneous architectural interventions. The Summer Theatre Stage in
Topčider is a unique venue of this kind in Belgrade, both in relation to its architectural design and its function.

ILLUSTRATIONS:
Fig. 1. Summer Theatre Stage, situation (taken over from the magazine
Arhitektura, 7–8, Zagreb 1950)
Fig. 2. Summer Theatre Stage, ground floor plan (taken over from the
magazine Arhitektura, 7–8, Zagreb 1950)
Fig. 3. Summer Theatre Stage, basement plan (taken over from the
magazine Arhitektura, 7–8, Zagreb 1950)
Fig. 4.

Summer Theatre Stage (Legacy of Rajko Tatić)

Fig. 5.

Summer Theatre Stage, arcades (Legacy of Rajko Tatić)

Fig. 6. Summer Theatre Stage, longitudinal section – view towards
southwest (Legacy of Rajko Tatić)
Fig. 7. Summer Theatre Stage, design of the extension above the
arcades (Legacy of Rajko Tatić)
Fig. 8. Summer Theatre Stage, proposal for the covering of the stage
(Legacy of Rajko Tatić)
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БИЉАНА МИШИЋ

ПАЛАТА САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ
ВЕЋА У НОВОМ БЕОГРАДУ

I

Формулација новог града на левој обали Саве

зградњом Палате Савезног извршног већа на готово
ненасељеном простору данашњег Новог Београда реализована је вишедеценијска тежња ширења Београда
северно од река Саве и Дунава. Иако идеје о преласку
града на леву обалу Саве датирају још с почетка
двадесетог века, прве урбанистичке формулације и
изградња новог дела града остварени су у међуратном
периоду, а интензивнији развој наступио је тек у
измењеним друштвено-политичким и историјским
условима након Другог светског рата.
Терен будућег новог града обухватао је широку
плавну равницу Бежанијског поља између старих језгара Београда и Земуна, физички ограничену платоом
Бежанијске косе, десном обалом Дунава и левом обалом
Саве.1 Разлоге касног насељавања ове области треба
најпре тражити у мочварној и песковитој структури
земљишта, али и у чињеници да је Сава представљала
историјску границу између Аустро-Угарске и Турске,
а потом Србије.2 Први познати саграђени објекат на
овом простору, приказан на мапама из друге половине
седамнаестог века, био је дугачки дрвени мост преко
мочвара, који су Турци подигли ради успостављања
везе Београда са осјечким друмом на западу. Обале
Саве су још једном повезане понтонским мостом
у периоду 1717–1720, када је у оквиру аустријске
барокне реконструкције турске вароши почетком
осамнаестог века на левој обали реке изграђен Савски
шанац, помоћно фортификационо утврђење за бочну
одбрану Београдске тврђаве.3 Директна веза средње
Европе и Балканског полуострва остварена је тек
са успостављањем Краљевине Србије, изградњом
железничке пруге (1883) и железничког моста (1884),
што је означило почетак нагле модернизације и развоја
града и државе.
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Сл. 1. Н. Шегвић, Д. Галић, А. Аугустинчић, Б. Бон, Ф. Шимуновић, Конкурсни рад за зграду Председништва владе
ФНРЈ, 1947, Прва II награда, извор: М. Мацура, Проблематика наше архитектуре у светлости конкурса за зграду
Председништва владе ФНРЈ, „Архитектура“, бр. 3, Загреб, 1947.

Озбиљније размишљање о левој обали Саве, као
потенцијалном правцу ширења Београда ка Земуну,
започело је у новоформираној Краљевини Срба, Хрвата
и Словенаца, када је ова река изгубила функцију државне границе.4 Прве конкретније идеје о уређењу будућег
новобеоградског терена изнео је општински архитекта
Ђорђе Коваљевски у свом предлогу Генералног урбанистичког плана Београда из 1923,5 чији је саставни део
представљао и „Илустровани план града на левој обали
Саве“.6 Овим планом предвиђена је изградња Новог
Београда као вртног насеља са низовима приземних
и једноспратних породичних кућа и вила у зеленилу.
Међутим, предвиђене замисли су се у ондашњим условима
показале као неоствариве, тако да су три значајна нова
објекта на овом простору – Стари аеродром (1926–1931),
Мост краља Александра I (1934) и Старо сајмиште (1937)7
– подигнута независно од предложених генералних
концепција. И поред значајних идејних несугласица у
погледу изградње новог града „преко реке“, у годинама
непосредно пред избијање Другог светског рата отпочело
је насипање мочварног земљишта песком који је са речног
дна вадио дански брод „Sidhaven“.8
Постепено дефинисање данашњег изгледа Новог
Београда може да се прати кроз многобројне конкурсе и
идејна решења овог подручја која су обележила раздобље
од треће до седме деценије прошлог века. Ипак, и поред
поменутих мање или више успешних покушаја, могло
би се рећи да је планирање модерног града започело тек
са првим послератним предлогом, Скицом регулације
Београда на левој обали Саве, коју је 1946. израдио
архитекта Никола Добровић.9 Овај предлог представља
прво целовито урбанистичко решење, које ће потом
постати основ за расписивање конкурса за државне и
партијске објекте, као и за урбанистички план Новог
Београда, и које ће имати суштински утицај на промену
карактера Београда од међуратне престонице монархије у
главни град нове републике.
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Основно полазиште свих послератих планова
Новог Београда било је да нови, савремени град треба да представља управљачки центар федералне
државе и симбол новог социјалистичког друштвеног
уређења. Значајне елементе координатног система
новог града дали су општи југословенски конкурси
за идејна решења зграда Централног комитета КПЈ и
Председништва владе ФНРЈ, расписани крајем 1946.10 С
обзиром на то да у том тренутку још увек није постојао
усвојен просторни план Новог Београда, од учесника се
очекивало да приложе и идеје за урбанистичко решење
простора.11 Иако конкурси нису донели тражене
одговоре, поднети предлози урбанистичког решења
постали су основ Идејног плана Новог Београда из
1948, израђеног под руководством архитекте Николе
Добровића. Овим планом дефинисани су: позиција три
главна новобеоградска јавна објекта, траса аутопута
као главне подужне окоснице и средишња авенија
која повезује зграду Председништва владе са будућом
железничком станицом Нови Београд.12
У историји Новог Београда 1948. година је
значајна и као година почетка првих конкретних радова
на уређивању терена на левој обали Саве. Те године
„млади ударници“13 из свих крајева земље подигли су
бетонске скелете зграде Председништва и данашњег
хотела „Југославија“, утврдили обалу и насули мочварно
земљиште. У симболичној равни, овим чином је на
најексплицитнији начин означено успостављање новог
друштвеног поретка, заснованог на колективној бризи о
развоју и унапређењу државе.
Даља трансформација Новог Београда дефинисана
је низом планских докумената, од Генералног урбанистичког плана Београда из 1950. до Генералног плана
из 1972.14 Генералним планом из 1950,15 зона Новог
Београда подељена је главним саобраћајним правцима
на четири подужна појаса, од којих је приобални
намењен административној и управној функцији.
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Коначно, уобличење данашњег изгледа Новог
Београда одређено је Планом централне зоне Новог
Београда из 1960,16 на основу којег је 1962. израђен и
Регулациони план Новог Београда.17 План централне
зоне обухватао је простор дуж осовине зграда СИВ-а
– железничка станица. Као потпуно дефинисан елемент
Новог Београда, Палата СИВ-а постала је генератор
читаве концепције средишњег потеза, утичући на
то да диспозиција објеката и блокова рефлектује
хијерархијски однос управљачког и друштвеног дела
града. Централни појас решен је у три блока величине
400 x 400 м, који су организовани као три засебна трга
различите намене.18 Основне поставке овог плана, иако
у раскораку са савременим урбанистичким концептима,
опстале су најдуже од свих претходних идеја о Новом
Београду.19
Конкурс за изградњу зграде Председништва
владе ФНРЈ (1947)
Идеја о урбанизацији мочварног земљишта будућег
новобеоградског простора постављена је као примарни
државни посао у годинама непосредно после Другог
светског рата. Разлоге истицања таквих приоритета
треба најпре тражити у чињеници да је простор Новог
Београда, као својеврсни облик екстратериторије,20 био
ослобођен било каквог историјског и идеолошког наслеђа и да је симболично представљао идеју Федерације,
као потпуно нове државе, растерећене прошлости у
сваком погледу. Имајући у виду чињеницу да је током
рата уништена готово трећина архитектонског наслеђа
Београда, и да је обнова порушене земље постављена као приоритет послератних година, необична је
одлука државног врха да започне гигантски подухват
насељавања мочварног земљишта на левој обали Саве.
Поред тога што је носио симболично значење стварања
новог друштвеног поретка, овај подухват је имао за
циљ доказивање супериорности комунизма над старим
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буржоаским режимом, који није успео да реализује
вишедеценијску амбицију повезивања Београда и
Земуна. С обзиром на то да је конципиран као седиште
највиших институција нове државе и њен политички
центар, Нови Београд је требало да послужи као
модел за читав низ будућих социјалистичких градова.21
Изграђен напорима хиљада добровољаца из свих
крајева земље, који су „голим рукама“ насули мочварно
земљиште хиљадама тона песка из Дунава и Саве, Нови
Београд је постао симбол ентузијазма и снажне воље
новог „социјалистичког човека“.22
У новим друштвено-политичким условима
потреба да се новонастала држава представи кроз монументалну архитектуру јавних објекатa исказана је кроз
расписивање бројних општејугословенских конкурса
за јавне институције, попут Председништва владе,
ЦК КПЈ или луксузног хотела намењеног високим
државним гостима. Чињеница да су на конкурсе, по
правилу, позивани велики државни архитектонски
бирои, првенствено из Београда, Загреба и Љубљане, односно да је предност давана пројектантским
тимовима а не архитектима појединцима, говори у
прилог промоцији општег духа колективизма.23 С друге
стране, сами конкурси и изградња државних објеката
постали су предмет опште пажње, како стручне тако и
шире јавности. Тако је изградња зграде Председништва
владе ФНРЈ послужила као инспирација сликару
Божи Илићу за његову монументалну композицију
Сондирање терена на Новом Београду из 1948.
Израђена у маниру стварне реалистичке традиције,
слика осим што потврђује соцреалистичке постулате
југословенске уметности послератног периода, представља и документарно сведочанство техничког и
технолошког грађења објекта.24
Послератно раздобље југословенске архитектуре
обележено је паралелним егзистирањем два градитељска
концепта, једног, који се односи на стамбену изградњу
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као најзначајнији вид градитељске делатности овог
периода, и другог, који се односи на монументалну
архитектуру државних, јавних и партијских објеката.
Улога архитектуре у промовисању вредности и начина
живота социјалистичког друштва,25 постала је кључна
одредница њеног развоја током првих послератних
деценија. Под снажним утицајем Совјетског Савеза,
политички врх Југославије инсистирао је на наметању
соцреализма као званичног и искључивог стила у свим
областима уметничког стваралаштва, залажући се за
архитектуру „блиску масама“, која је „социјалистичка
по садржају, а национална по форми“.26 Међутим,
политизација архитектонске слике у СФРЈ представљала је посебан процес, који се у многим елементима
разлоковао од текућих промена у другим земљама
комунистичког уређења.
Година почетка изградње Палате Председништва
владе ФНРЈ (1948) јесте и година суштинског прелома у југословенској спољној политици, који је
започео одбијањем Стаљинових захтева за дубље
уплитање совјетске политике у унутрашње послове
Jугословије.27 Уместо улоге највећег совјетског
савезника, југословенски режим се преобратио у највећег прогнаника комунистичког света. Супротно
каснијем обичају совјетских власти, да овакве
ситуације решавају војним интервенцијама, уследила
је економска и политичка изолација Југославије, што
је знатно допринело стварању атмосфере идеолошке
конфузије. Било је потребно неколико година да се
Југославија опорави од кризе и да редефинише своје
међународне односе. Залажући се за неутралну, потом
„несврстану“ позицију између два супротстављена
блока, увучена у сукоб Хладног рата, Југославија је
своју политику удаљила од тврде линије ортодоксног
комунизма у корист експерименталнијег и, у одређеној
мери, демократичнијег облика владавине.28
Последице настале економске кризе биле су
очигледне на пољу градитељске делатности, која се концентрисала искључиво на изградњу објеката директно
повезаних са индустријским и привредним просперитетом земље. С друге стране, ова промена допринела
је попуштању идеолошког утицаја на архитектонско
стваралаштво и напуштању социјалистичког реализма,
као једне неважне и краткотрајне епизоде у послератној
архитектури Југославије.29 Раскид с теоријом и праксом
социјалистичког реализма крајем пете деценије видљив
је и кроз теоријске текстове главних актера домаће
архитектонске сцене и кроз конкурсне пројекте за Нови
Београд, који на најбољи начин одсликавају потрагу
за новим идентитетом аутентичне социјалистичке
архитектуре. Југословенски архитекти су овај идентитет
тражили кроз негацију функционалистичког приступа
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западноевропског модернизма, с једне, односно негацију еклектицизма совјетског соцреалистичког модела,
са друге стране.
Једна од кључних тема која је заокупљала југословенску архитектонску јавност током пете деценије
прошлог века било је питање нове монументалности у
савременој архитектури.30 Поводом конкурса за зграде
ЦК КПЈ и Председништва владе и изложбе конкурсних
радова 1947, овим питањем посебно се бавио
архитекта Јосип Сајсл (Josip Seissel),31 у тексту, који
потврђује да су преокупације домаћих архитеката биле
синхроне темама о којима се расправљало на светској
модерној сцени.32 То указује да је постепени прекид са
соцреалистичким схватањима архитектуре, који је почео
са стручним текстовима и конкурсним радовима за прве
новобеоградске грађевине,33 само потврђен на Првом
саветовању архитеката и урбаниста у Дубровнику
1950.34
Аутори текстова објављених у стручним часописима, поводом конкурсних радова за зграде Председништва владе, ЦК КПЈ и луксузног хотела,35
нису пропагирали враћање на премисе међуратног
модернизма, већ стварање нових облика савремене
архитектуре, која је у спрези с новонасталим друштвеним
односима и чија је улога управо да представи посебност
југословенског политичког система. Иако откривају
поларизованост између заступника „функционалне“ и
„монументалне“ архитектуре, ови текстови потврђују
да је постојао јединствен став домаћих архитеката о
питањима општег карактера тих грађевина. Модернисти
су заговарали идеју да зграда ЦК, због своје симболичке
конотације, треба да добије монументлану форму,36док
су соцреалисти прихватали да се у програм за луксузни
хотел, уместо репрезентативних, у први план ставе
функционални захтеви.37 У том погледу услови конкурса за зграду Председништва владе стајали су у
средини између ова два концепта: зграда је, због своје
намене, требало пре свега да буде функционална, али
и да носи одређено симболичко значење.38 У складу
с поменутим условима, уз коментар да представља
„средњу линију“ између формалних и функционалних
захтева, жири је на овом конкурсу доделио прву награду
пројекту загребачких архитеката на челу са архитектом
Владимиром Поточњаком.
Слика коју стварају награђени радови на конкурсу
за зграду Председништва владе ФНРЈ открива комплексну ситуацију међусобних утицаја архитектуре,
идеологије и политике, која брише јасну границу између
опозитних архитектонских схватања и њихових заговорника. Резултати овог конкурса могу да се тумаче у
светлу текућих дебата о карактеру нове социјалистичке
архитектуре. Посебан допринос овим дебатама дали
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су текстови двојице архитеката и аутора другонаграђених конкурсних радова, Милорада Мацуре39 и Невена
Шегвића40, објављени у „Архитектури“,41 главном архитектонском гласилу на државном нивоу, чији је задатак
био да презентује градитељско стваралаштво свих
народних република.
У свом прилогу под називом Проблематика наше
архитектуре у светлу конкурса за зграду Председништва
владе ФНРЈ,42 Мацура је преузео улогу извештача са
овог конкурса. Општу примедбу жирија о постојању
два основна принципа међу приложеним радовима
– функционалистичког и формалистичког – аутор је
илустровао компарацијом два другонаграђена пројекта: рад тима Аугустинчић–Шегвић–Бон и сопственог
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

пројекта. Аугустинчићев тим предложио је строгу класицистичку композицију са два паралелна крила, која
окружују средишње пространо двориште, затворено на
ужим странама степенастим пирамидалним волуменом
и портиком са каријатидама. Оваква концепција објекта
заснована је на комбинацији модерно схваћеног корпуса
грађевине и директно преузетих елемената историјских
стилова, што је требало да одговори на захтев за
монументалност. Насупрот овом предлогу, Мацурин тим
понудио је пројекат заснован на форми чешља, коју чине
четири паралелна крила повезана нижим трактом. Овај
предлог жири је оценио као иновативно функционално
решење, али му је замерио „нехармоничност“ спољашњег
изгледа.43
134

ПАЛАТА САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА У НОВОМ БЕОГРАДУ

Сл. 6. Општи изглед Палате Савезног извршног већа након изградње 1961, извор: Нови Београд – нови град,
издање Грађевинске дирекције Новог Београда, 1961.
Даље у свом тексту, Мацура је упоредо представио
пројекат тима Марјана Хаберлеа и првонаграђено
Поточњаково решење, истичући сличност просторне
схеме са готово идентичном основом оба пројекта у
облику слова „Н“ и посебним павиљоном у средини.
Типично модернистички елементи у виду тракастих
прозора, кровних пергола, широких стаклених
површина, заобљених углова и лебдећих подупирача,
сврставају Хаберлеов пројекат међу боље примере
функционалистичке архитектуре, блиске западним градитељским схватањима. Међутим, жири се определио
за монументални израз предлога Поточњаковог тима,
остварен кроз класичну чврсту основу, бескрајне редове
пиластера и слободну позицију објекта у отвореном
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простору са четири широке фасаде. Разлика између
Хаберлеовог модернистичког приступа и Поточњакове
класицистичке верзије истог плана, и чињеница да се
жири опредилио за друго поменуто решење, одражава
општу слику званичног укуса у архитектонском стваралаштву у раним послератним годинама.44
Међутим, почетком педесетих година прошлог
века, заједно с променом курса југословенске политике,
десио се заокрет и на пољу духовног и материјалног стваралаштва. Смањење идеолошког притиска
и промена централизованог економског система у
отворени систем, заснован на принципима тржишне
економије, одразили су се и на развој архитектонског
стваралаштва. Након Дубровачког саветовања званично
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Сл. 7. Ентеријер Палате Савезног извршног већа,
Свечано степениште са мозаиком „Сутјеска“, аутора
Марија Прегеља

Сл. 8. Ентеријер Палате Савезног извршног већа,
Македонски салон

је отворен пут модерној архитектури, што потврђује
и чињеница да је неколико важних државних пројеката започетих у соцреалитичком маниру касније претрпело знатне измене у духу касног интернационалног
стила.45 Међу примере тако измењених пројеката
спада и Палата Савезног извршног већа, чија историја
изградње представља сведочанство промена званично
прихваћених критеријума југословенске архитектуре у
првој послератној деценији.

рада.49 Око месец дана трајао је рад комисије, на челу
са председником Владиславом Рибникаром, тадашњим
председником Комитета за културу и уметност владе
ФНРЈ, и био је у потпуности отворен за јавност, а потом
и представљен на изложби конкурсних радова, која је,
у организацији Савеза друштва инжењера и техничара
Југославије, отворена 20. јула 1947.50
За разлику од конкурсних услова за зграду ЦК
КПЈ, распис конкурса за зграду Председништва
владе ФНРЈ ослобађао је пројектанте оптерећења
симболичким значењем објекта и његове локације.51
Својим положајем, зграда је требало да кореспондира
с природним окружењем реке и будућим урбаним
насељем централне зоне Новог Београда. Условима се
инсистирало на управно-административном карактеру
грађевине и функционалном приступу хоризонталне
организације простора и садржаја.52 На конкурсу
су додељене: прва награда раду загребачког тима
архитеката, који су сачињавали Владимир Поточњак,53
Антон Урлих, Златко Најман и Драгица Перак, три
друге награде и пет трећих, а додељена су и четири
откупа.54 Као главни критеријум за избор овог пројекта
на конкурсу, жири је истакао његову функционалност
и монументалност, наглашавајући да је „потребна
монументалност дата непретенциозно“, односно да је
постигнута „мирна лепота“.55 С друге стране, критички
оријентисана стручна јавност замерала је овом
пројекту да се „користи формама искристализираним
у прошлости“56. Ипак, могло би се рећи да су полазне
вредности овог решења, оличене у једноставности
концепта и снажном архитектонском склопу целине,
опстале и након значајних промена основног пројекта
током реализације.

Прва етапа изградње (1947–1949)
Општејугословенски конкурс за идејна решења
зграде Председништва владе ФНРЈ и Централног
комитета Комунистичке партије Југославије расписан
је крајем 1946. године.46 Условима конкурса, који су
захтевали и израду предлога за урбанистички план
Новог Београда, исказано је недвосмислено опредељење
државе да нови град понесе функцију управљачког
центра. Уз услове конкурса за Председништво владе
ФНРЈ, учесницима је достављен план града, подаци
о терену, Добровићева Скица регулације Београда на
левој обали Саве, као и захтев за израду детаљног плана
уређења терена за савезна министарства.47 По свом
карактеру, конкурс је био општејугословенски у правом
смислу те речи. Како су право учешћа на њему имали сви
грађани СФРЈ, као појединци или у оквиру државних
пројектних бироа, пристигао је велики број радова:
89 аутора изнело је укупно 26 предлога. Куриозитет
конкурса представља и податак да су право да учествују
имали и чланови Оцењивачке комисије,48 што је требало
да истакне моралне идеале тога времена оличене у идејама о способности новог друштва да на објективан и
одговоран начин сагледава вредности сопственог и туђег
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
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Сл. 9. Ентеријер Палате Савезног извршног већа,
Црногорски салон

Сл. 10. Ентеријер Палате Савезног извршног већа,
Словеначки салон

Замисао Поточњаковог тима била је заснована на
синтези корбизијанског плана и монументалног израза,
блиског архитектури совјетског социјалистичког
реализма. Пројектом је предвиђено подизање слободностојеће грађевине, са основом решеном у облику
слова „Н“ чија су два конкавно извијена бочна крила
повезана попречним трактом. На једнакој удаљености
од бочних крила, маркирајући попречну осу грађевине,
смештен је централни анекс, оријентисан према парку
и реци. Узори оваквог решења организације простора
могу да се траже у Ле Корбизјеовом концепту за зграду
Центросојуза у Москви из 1928.57 Поред формалних
сличности између Поточњаковог и Ле Корбизјеовог
пројекта, постоје и оне на симболичкој равни, јер је
и нова палата Центросојуза, смештена на супротној
обали Неве наспрам Кремља, требало да представља
споменик младој социјалистичкој Русији.
Прва етапа изградње Палате владе ФНРЈ, која
је почела у лето 1948, заустављена је већ наредне
године, до када је изведена само армиранобетонска
скелетна конструкција бочних крила и, делимично,
конструкција средишњег анекса.58 Преусмеравање
грађевинске политике и даље усложњавање спољнополитичке ситуације земље одложили су грађење
објекта за пуних шест година. У међувремену, док
је скелетна конструкција палате усамљена лежала
на још увек пустом терену будућег града, одиграле су се важне промене на друштвено-политичком
плану и у организационом моделу државне управе,
што је условило напуштање првобитног пројекта.
Стабилизација југословенске позиције у односима
са другим државама током прве половине педесетих
година донела је и потпуно нове стратегије културног
и архитектонског развоја земље.

Друга етапа изградње (1955–1961)
Одлуком Специјалне савезне комисије,59 која се
односила на промену и прилагођавање оригиналног
пројекта новим захтевима, године 1955. настављен
је рад на изградњи палате.60 Првобитни програм за
Председништво владе ФНРЈ, с разгранатом администрацијом, испоставио се као потпуно неодговарајући
у новонасталим околностима. Уместо Председништва
владе са бројним министарствима, за која је према
ранијој замисли била предвиђена изградња посебних
објеката, формирано је Савезно извршно веће са
секретаријатима и знатно мањом администрацијом. Ова
промена у управљачкој структури имала је директну
последицу на програмски концепт палате. Док је
Председништво владе требало да заузме читаву зграду,
према новом захтеву предвиђено је да Савезно извршно
веће са својом целокупном администрацијом буде
смештено у средишњем делу објекта, а да канцеларије
у крилима зграде буду намењене другим самосталним
савезним институцијама.
Промене су се, осим на плану просторног решења
објекта, десиле и на плану његове урбане диспозиције.
Зграда је првобитно замишљена као део ансамбла јавних
грађевина Новог Београда, што је као концепт одбачено
доношењем Генералног урбанистичког плана 1950, који
је предвиђао да палата, уз зграду хотела „Југославија“,
остане усамљена на потезу уз десну обалу Дунава.61
Поред неопходних захтева за измену организације
простора и урбанистичког решења објекта, у складу с
новим идеолошким схватањима, најзначајније измене требало је да се изведу на спољашњем изгледу
грађевине. Иако је, према мишљењу конкурсне комисије
из 1947, првонаграђено решење квалитетно одговорило
на захтеве који се тичу ненаметљивости архитектуре
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Сл. 11. Ентеријер Палате Савезног извршног већа,
Српски салон

Сл. 12. Ентеријер Палате Савезног извршног већа,
Босанско-херцеговачки салон

и складности примењених чистих форми, поједини
предимензионирани делови и међусобни односи маса,
у складу с новим естетским и стилским захтевима,
показали су се као неадекватни. Специјална савезна
комисија је, из тих разлога, сугерисала да се изврше
извесне измене у пројекту пре приступања обнови
радова на изградњи. С обзиром на то да је архитекта
Поточњак умро 1952, разрада пројекта поверена је
београдском пројектном бироу „Стадион“ и архитекти
Михаилу Јанковићу.62 Уместо соцреалистичког монументализма првобитног решења, у коначној варијанти, која је реализована између 1955. и 1961, Палата Савезног
извршног већа добила је прочишћенији израз, близак
принципима интернационалног стила.
Комисија је инсистирала на знатним изменама
у спољашњем изгледу и обликовању грађевине, уз
захтев да се ништа на изграђеном делу конструкције не
руши, као и да се избегну све потенцијалне доградње.63
Обликовање зграде према принципима новог монументализма, што је такође био захтев инвеститора, могло
се постићи само великим одступањем од првобитног
пројекта.34 Имајући у виду, контрадикторне захтеве
инвеститора, задатак који се поставио пред новим
пројектантима био је веома комплексан и изазован.65
Као што је већ напоменуто, пристигли конкурсни
радови сврстани су у две основне групе. Прва група
је пошла од тога да је, пре свега, због изузетног
значаја објекта, функција оно што мора бити неприкосновено и, сходно томе, решавала је поједине
групације функционално диференциране, трудећи
се да у целини постигне функционално јединство, а
композицијски пуну складност. Друга група је пратећи
репрезентативни и монументални карактер грађевине

пошла формалистичким путем. Међутим, изабрани
рад је помирио обе групе и ускладио је у већој мери
елементе прве и друге концепције. У првој фази
радова постављена је армиранобетонска скелетна
конструкција на којој ће се засновати конструктивни
растер у другој фази. Основне масе објекта потичу из
почетне фазе пројекта, а то је централни део са бочним
крилима, односно модификовано латинично слово „Н“.
Архитекта Јанковић је, међутим, увео веома значајне
измене у погледу маса и општег изгледа објекта са јужне
стране. Један од елемената којим је на известан начин
разбио строгост и хладноћу великог подужног тракта
било је увођење још једног плана на јужном изгледу, кроз
анекс и нови тракт постављен паралелно са високим
централним трактом који се налази у другом плану.
Оваквим постављањем два плана разбијене су масе, а
уједно је и монументални средишњи тракт постављен
у други план и визуелни утисак централног дела постао
је утолико бољи, тим пре што главне масе објекта
одају утисак тежине и гломазности, с непрегледним
низовима прозорских отвора и предимензионираним
прозорским ступцима. Други елемент који је допринео
свођењу монументалности објекта у равнотежу са
околином јесте заснована колонада дуж читавог дела
објекта оријентисаног ка југу.
Новим пројектним задатком, захтевано је, између
осталог, да се додају и гараже. Оне су постављене
на врло истакнутим местима, а њихов облик и маса
нису довољно ликовно атрактивни. Гараже су ипак
просторије секундарних функција и чини се да нису
смеле да добију такав положај у укупној диспозицији.
Пројектант је то осетио и настојао да колонадама
усклади масе.
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У сваком случају нови пројектни задаци постављени у односу на почетно решење, које је донекле
било једнолично, умногоме су допринели да се добије
један атрактиван објекат, добро уклопљен у околни
предео. Могло би се рећи да је сублимацијом почетног
и другог пројектног решења, које се само надовезало на
већ постојеће, ипак добијено успешно архитектонско
дело, које је у датом тренутку потпуно одговорило на
постављене функционалне и естетске захтеве.
Архитектура
Током рада на измени првобитног пројекта, архитекта Јанковић морао је да размишља о концепту слободностојеће грађевине, окружене великим празним простором. Аутор је сматрао да измену спољашњeг изгледа палате треба пре свега реализовати кроз повезивање објекта са његовим непосредним окружењем, као и
динамизовањем монотоног утиска фасадног платна.66 С
обзиром на то да је инвеститор, из материјалних разлога,
одбацио смелије и у формалном смислу подесније предлоге, који су предвиђали интервенције на масама објекта,
једина могућност решења овог проблема била је путем
ефеката другостепене пластике.67 Уместо првобитне
пуне и тешке обраде фасада, планирано је оживљавање
фасадног платна наизменичним ређањем увучених и
истурених елемената, који су спољашњости објекта
давали снажан тродимензионални утисак. Насупрот
првобитном решењу, с такозваним еслингер ролетнама,
које су нарушавале естетски утисак спољашњости
објекта, новим пројектом предвиђени су заштитници од
сунца – брисолеји.68
Коначно, из првобитног пројекта у потпуности
је задржана општа урбанистичка диспозиција објекта,
основне мере и међусобни односи појединих трактова,
као и конструктивни растер.69 Према новом решењу,
задржан је само армирани скелет бочних крила и
попречног тракта, док је централни анекс према реци
срушен, а уместо њега саграђен нови свечани централни
део оријентисан према главној саобраћајници. Такође,
изграђени су и сви остали анекси око зграде, решени
су унутрашњи распоред просторија, ентеријер и обрада
фасада.70 Наслањајући се на датост већ изграђеног
главног корпуса објекта са бочним крилима, нови
пројекат модернизовао је предложак оптерећен монументализмом и једноличнишћу. Заменом пуних преградних зидова улазних холова мермерним стубовима,
уместо затвореног стереотипног решења постигнуте су
боља повезаност и јединственост унутрашњег простора
грађевине.
Концепцијске промене првобитног пројекта, поред потпуног прерађивања средишњег анекса и корекција улаза, хола, свечане сале и салона, огледале су
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се и у увођењу двоструког улаза и пратећег садржаја
гаражирања. Из првобитног пројекта задржани су
основни приступи објекту,71 али су измењени значај
и карактер самих улаза. Уместо једног главног улаза,
новим решењем предвиђен је двоструки улаз: свечани,
оријентисан према Булевару Михаила Пупина, и радни,
намењен руководству, према приобалном путу. Посебни
радни улази за администрацију, смештени у средишњем
делу бочних крила, надвишени су надстрешницама које
их визуелно истичу и разбијају монотонију бочних
крила. Постављањем главног свечаног улаза на јужну
страну, читав објекат добио је наглашену оријентацију
ка будућем урбаном насељу Новог Београда.
Рецидив првобитног пројекта, у којем се препознају класицистички утицаји, представљале су
криве фасаде бочних крила, које, с обзиром на то
да је читава конструкција већ била изведена, новим
пројектом нису могле да буду избегнуте. Увођењем
колонада у приземљу око читавог фронта зграде према
приступном тргу битно је олакшан општи утисак
грађевине. Додатни садржај гаражирања уведен је
у приземну зону истурених трактова бочних крила,
и то само на калканском фронту према магистрали.
Постављањем новог нижег тракта, као и пројектовањем
колонаде стубова око чеоних трактова бочних крила,
остварено је боље повезивање корпуса грађевине
с њеним непосредним природним окружењем. Насупрот ригидној једноставности првобитне замисли,
постављањем централног анекса испред попречног
тракта, постигнута је наглашена тродимензионалност
и формална компактност целине.
Хоризонтална равна стаклена површина на
чеоном делу централног анекса, као доминантан
елемент његовог спољашњег изгледа, представља одраз
владајућег укуса у архитектури тог времена и доприноси
формулисању новог естетског израза палате. Додатни
утисак модернизације фасада остварен је постављањем
плитке стаклене калоте72 над централним анексом,
која, икао тек видљива у силуети објекта, доприноси
умекшавању његових прочишћених праволинијских
форми. Нови делови објекта, постављени у предњем
делу архитектонске композиције према тргу, паралелно
у односу на високи попречни тракт из оригиналног
пројекта, добили су улогу првог плана и централног
мотива грађевине.
Приступ централном анексу грађевине омогућен је
преко вестибила73 са аркадама и рампама које обезбеђују
слободан прилаз аутомобилима до самог свечаног
улаза. Читавом својом дужином од 40 метара вестибил
је одељен од главног хола стакленом преградом, која
уз стаклену површину чеоног дела анекса, доприноси
транспарентном утиску улазне партије.
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Сл. 13. Ентеријер Палате Савезног извршног већа,
Хрватски салон

Сл. 14. Ентеријер Палате Савезног извршног већа,
Сала „Југославија“

Важан елемент промене спољашњег изгледа
палате представљао је избор материјала. Уместо
првобитне идеје облагања фасада брачким мермером
дебљине од 12 до 22 цм, изведена је класична мермерна
облога знатно мање дебљине (4 цм), чиме је избегнута
наглашена хоризонталност фасадног платна.74 Примена
алуминијумских прозора уместо храстових, који су
предвиђени првобитним пројектом, још више је нагласила савремени изглед и динамичну артикулацију
фасаде. Различитим димензијама и типовима прозорских отвора додатно је динамизована спољашњост
општег изгледа грађевине.75
Измену у односу на првобитни пројекат унутрашње организације простора представљало је и то што
су просторије институција чији је рад био у директној
вези са Савезним извршним већем смештене у блокове
унутар бочних крила. Свечана сала са помоћним
салонима, смештена на спрату централног анекса,
повезана је преко попречног тракта са бочним крилима
у висини приземља и првог спрата у јединствену
функционално-архитектонску целину. Оба крила и попречни тракт зграде завршавају се равним кровним
терасама, које повећавају нематеријални и бестежински
утисак волумена.76
Поред репрезентативне сале за одржавање пријема, новим програмом уређења унутрашњости палате
формирани су простори за низ помоћних салона, салу за
одржавање седница Већа, шеснаест кабинета за чланове Већа из Београда и још дванаест кабинета за чланове
из других југословенских република, као и око шездесет
канцеларијских просторија за администрацију. Поред
суштинских разлика у организационом погледу, стварање новог програма било је условљено и чињеницом да
је првобитни пројекат показивао извесне функционал-

не и конструктивне недостатке: прилаз салонима био је
могућ искључиво кроз репрезентативну салу, решење
великог степеништа које повезује централни хол са
салом на првом спрату није било пропорционално,
свечани улаз био је неадекватно постављен у односу
на положај главне сале, а веза између главног хола са
просторијама изнад сале за седнице практично није
постојала.
Према новом програму, сала за седнице Савезног
извршног већа смештена је на првом спрату, а уз њу
су распоређени кабинети за два потпредседника. На
другом спрату смештени су кабинети чланова Већа из
других република, док су на трећем спрату кабинети
друга два потпредседника и дворана за конференције.
На четвртој етажи смештено је још осам кабинета
за чланове Већа, док су кабинети за још три члана
били у приземљу. Пети спрат био је резервисан за
администрацију, распоређену на укупно четрдесет
и осам канцеларија, одакле је преко степеништа био
омогућен излаз на отворену кровну терасу, делимично
покривену заштитним надстрешницама.
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Ентеријер
Ентеријер палате, изведен у потпуности према
нацрту архитекте Јанковића и његовог тима, употпуњен
је уметничким делима и луксузним комадима намештаја,
чиме је унутрашњост палате претворена у један од
најрепрезентативнијих модерних простора у Београду
и Југославији.
Простор с монументалним степеништем, свечаном салом и салонима смештен је у централном
анексу грађевине.77 У главном холу налази се поменуто
трокрако степениште са средњим краком ширине 3 м
и два бочна крака ширине 2,5 м, која воде до простора
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на спрату анекса.78 Степениште је израђено од црног
гранита и употпуњено сведеним стакленим оградама
с месинганим украсом и мермерним рукохватима.79
Репрезентативни карактер степеништа посебно је наглашен димензијама које задивљују својом величином
(48 x 30 м), као и изузетном осветљеношћу, оствареном
прозорима приземља и полихромном стакленом таваницом у зони првог спрата. Добра осветљеност
централног хола, која је била једна од слабих тачака
првобитног пројекта, решена је квалитетним бочним
осветљењем, које потцртава свечани карактер.
Свечана дворана површине 780 м2 (41 x 19 м)
засведена је, такође, декоративном стакленом таваницом у виду плитке куполе пречника 17,5 м, а полихромне
стаклене површине налазе се и изнад фоајеа. Уз свечану
дворану смештено је шест посебних салона укупне
површине 1.880 м2, који су, према потреби, могли да буду
повезани са двораном у јединствену целину, односно
да функционишу као независне просторне јединице.80
Укупан број свечаних салона, од којих је сваки носио
име једне од савезних република, требало је симболично
да означи федерални систем уређења државе. Зидови
свечаних салона, хола, вестибила и фоајеа изведени су
од природног мермера и гипса. Подови свечане сале и
суседних салона обложени су ораховим и храстовим
инкрустираним паркетом и покривени луксузним
теписима, од којих су неки израђени према нацртима
наших најеминентијих уметника.
Декоративно уређење ентеријера
Програмом унутрашњег уређења зграде Савезног
извршног већа посебно је предвиђена уметничка обрада
зидова техником мозаика, графита и фреско сликарства,
као и постављањем слободностојеће скулптуре и
рељефа. О томе је посебну бригу водила Специјална
уметничка комисија, коју је формирало Савезно извршно
веће. Према прецизно дефинисаном плану, предвиђено
је да у простору средишњег и улазних холова домаћи
уметници изведу мозаике укупне површине 1.000
м2.81 Техником фреско сликарства украшени су зидови
свечане дворане и појединих кабинета и салона, док
је на зидовима мањих прилазних холова предвиђено
декорисање техником графита.82 Слободна скулптура
изведена у бронзи и мермеру трабало је да допринесе
изузетности свечаних простора главног хола, сале за
седнице и дворане.83
Реализацијом овако сложеног програма уређења
ентеријера, унутрашњост Палате Савезног извршног
већа претворена је у својеврсну галерију уметничких
дела најзначајнијих југословенских уметника двадесетог века. Чињеница да је формирана посебна Специјална уметничка комисија за уређење ентеријера
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палате и да је избор радова спровођен на основу
конкурса, говори у прилог озбиљности задатка који је
овој комисији био поверен. Критеријум за избор радова био је заснован на захтеву да ликовне уметности, а
нарочито сликарство, на најбољи начин покажу раскид
са старим и почетак „новог доба“.84
У улазном холу са Дунавске стране, у зони
приземља, налазе се две мермерне скулптуре вајара
Саве Сандића и Фонтана изведена у техници мозаика,
рад вајара Ратомира Глигоријевића, смештена између
кракова свечаног степеништа. Читав простор приземља
са бочним фоајеима, испуњен бројним ликовним и
вајарским делима, наговештава богатство уметничког
програма репрезентативне зоне спрата.
У декоративном програму степеништа и главног
хола у зони спрата издваја се централни зид украшен
мозаиком словеначког уметника Марија Прегеља
Сутјеска, који свечаним простором доминира својим
димензијама од дванаест метара дужине и осам метара
висине. Посебан визуелни акценат стављен је на два
позлаћена мозаична стуба, смештена на крајњим тачкама
бочних кракова степеништа, који својим положајем,
као и раскошном обрадом, доминирају централним
свечаним простором.
Уређење салона посвећених свакој од савезних
република, смештених у централном делу палате, засновано је на наглашавању традиционалних народних
мотива, карактеристичних за културно наслеђе сваке
од федеративних јединица. На тај начин, у оквиру
монументалног простора палате, формиране су појединачне целине – микромузеји народа и народности,
састављени од делâ локалних уметника и занатлија.
Тако у Македонском салону теписи и делови
намештаја у дуборезу указују на оријенталне узоре, док
су ликовним делима представљени мотиви типичног
македонског пејзажа. Наглашено место у овом простору
дато је двема рељефним дрвеним розетама, које
представљају рад македонске Дебарске школе.
Уређење ентеријера Црногорског салона инспирисано је раздобљем црногорске историје из Његошевог
времена, што најбоље представљају делови намештаја,
попут софре са столицама, или ручно ткани теписи
са стилизованом представом Црногораца у народним
ношњама. Овај салон је и својеврсна галерија вајарских
дела, коју – поред рељефно обрађених врата са осам
мотива из црногорске прошлости аутора Небојше
Митрића – чине мозаик Ловћен, Бранка Филиповића
Фила, и две скулптуре вајара Риста Стијовића.
Декорацију Српског салона представљају теписи
изведени према нацртима сликара Лазара Вујаклије,
монументална уља на платну Дубровник и Конак кнеза
Милоша сликара Пеђе Милосављевића, као и два рељефа
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Сл. 15. Данашњи изглед Палате Савезног извршног већа

од бронзе Освајање Београда и Лов, рад вајара Небојше
Митрића. Стубови овог салона обложени су бронзаним
рељефима с мотивима из историје српског народа у
периоду од 1804. до 1941. године, које је израдио вајар
Ратимир Стојановић.
Зидови Босанског или Браон салона украшени
су великом таписеријом Шума, Воје Димитријевића и
Бранка Суботића, и сликама изведеним техником уља
на платну – Квргава стена Петра Лубарде и Морски
пејзаж Мила Милуновића.
Хрватским салоном доминира двадесет метара
дугачка фреска Громача, рад сликара Отона Глихе.
Уређење овог простора употпуњава уље на платну
Сутјеска, рад Лазара Возаревића, и таписерија Градови
Јагоде Бујић.
Зидови Словеначког салона, познатог и као Плави
салон, украшени су делима сликара Петра Лубарде,
Боже Илића, Николе Вујошевића и Андреја Јемеца, док
је тепих с мотивима из лова израђен према нацртима
Маринка Бензона.
Југословенски салон или сала „Југославија“
представља највећу и уједно најрепрезентативнију
просторију палате, која је за време свечаних пријема
могла да угости и преко две хиљаде гостију. Особеност
декорације овог салона представљају монументалне
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фреске висине четири и дужине двадесет метара: Лет
у космос Петра Лубарде, Путевима Југославије Лазара
Вујаклије и триптих-мозаик Стварање Југославије, рад
Младена Србиновића. Тематски слој сликарства ове
сале требало је да искаже идеју о просперитету и вери
у будућност младе социјалистичке државе. Свечани
карактер просторије посебно је истакнут кристалним
лустером са преко четири хиљаде сијалица и тежином
од девет тона. Лустер је решен у форми розете са
бетонским крацима троугаоног пресека, који се сустичу у средишњем декоративно обрађеном прстену.
Особеност решења овог лустера лежи у чињеници да
је смештен испод стаклене куполе, чиме је омогућено
да простор импозантних размера буде квалитетно
осветљен како вештачком тако и дневном светлошћу.
Дела наших најпознатијих сликара, попут Милана
Коњовића, Ђорђа Андрејевића Куна, Игњата Јоба, Зоре
Петровић, Јована Бјелића, Стојана Аралице, Ивана
Радовића, Воје Димитријевића и других украшавају
зидове фоајеа испред свечаних салона. Свечани утисак
овог простора употпуњују и бројна вајарска дела, попут
мермерних скулптура Буђење и Седећи акт Фране
Кршинића, затим бронзаног Женског акта и Женског
торза Ратомира Стојадиновића, месингане скулптуре
Развијање форме Војина Бркића и других.
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Закључна разматрања
Палата Савезног извршног већа, једно од најкарактеристичнијих остварења послератне архитектуре
Београда и Југославије, саграђена је у временском раздобљу од 1948. до 1961. Смештена је у новобеоградском
Блоку 13, на простору ограниченом Булеваром Михаила
Пупина и Булеваром Николе Тесле. Историја изградње
објекта у нераскидивој је вези с формирањем новог
социјалистичког града на левој обали Саве. Палата је
почела да се гради као зграда Председништва владе
ФНРЈ, али је због промене организационог система
власти довршена као зграда Савезног извршног већа.85
Свечано је отворена у септембру 1961, поводом одржавања Прве конференције шефова држава и влада
несврстаних земаља у Београду.86
Историја изградње Палате Савезног извршног
већа показује сву сложеност политичких, историјских,
културних и уметничких односа у Југославији у раздобљу од 1948. до 1961. године. Одустајање од првобитног
Поточњаковог пројекта из 1947. и поверавање измене
пројекта архитекти Михаилу Јанковићу представља
потврду победе модернистичког схватања архитектуре,
званично прихваћеног на Дубровачком саветовању
архитеката 1950. Јанковићева интерпретација објекта
једне значајне државне институције, каква је била
Савезно извршно веће, поред тога што указује на
прожимање архитектонских дела и новонасталих
политичко-идеолошких околности, означава почетак
креативног архитектонског стваралаштва шездесетих
година прошлог века.87 Уместо масивности и статичности, аутор је својим пројектом дао предност
транспарентности и лакоћи објекта, као главним
одликама интернационалног стила, стварајући на тај
начин архитектонски пандан променама које су се у
међувремену одиграле у политици.
Све интервенције на пројекту Палате Савезног
извршног већа архитекта Јанковић извео је у јединственом духу, уносећи динамику и лакоћу у чврст и
затворен склоп првобитне замисли објекта. Решавајући
компликован задатак преобликовања спољашњег изгледа
зграде и смештања више од петсто канцеларијских и
репрезентативних просторија, архитекта Јанковић добио
је прилику да искаже своје изузетно познавање језика
високог интернационалног стила.
Главни квалитет Јанковићеве измене оригиналног
пројекта јесте успешно осавремењивање монументалног
утиска објекта, који се према својим карактеристикама
налазио на једнакој удаљености од класицистичког и
конструктивистичког начина обликовања. Успешним
односом издуженог корпуса оригинално подигнуте
конструкције и снажног и усаглашеног волумена реализованог објекта, сачуван је утисак „мирне лепоте“,
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коју је жири истакао као главни квалитет победничког
конкурсног рада 1947. Ипак, општи израз грађевине и
утисак лепоте битно се разликовао од онога који је био
друштвено и званично пожељан 1947, што указује на
промену општих естетских критеријума југословенске
уметности. Прихватање начела новог монументализма,
који је своју светску афирмацију стекао средином
педесетих година прошлог века, значило је хватање
корака модерне југославенске аритектуре са дешавањима на интернационалној градитељској сцени.
Након завршетка изградње и свечаног отварања
Палате Савезног извршног већа и даље су настављени
радови на уређењу ентеријера и непосредног природног
окружења. Парк око зграде конципиран је у две
целине: зелене површине уз објекат обликоване у
виду декоративног партера с ниским растињем, док су
удаљени делови парка, одвојени коловозним тракама,
решени у виду парка с високим стаблима. Средишњи
простор парка, наспрам главног улаза у палату, формиран
је у виду платоа у чијој је осовини 1965. изграђена
фонтана, према пројекту архитекте Јанковића. У време
свог подизања, ова фонтана је представљала ремек-дело
и конструкторски подухват, који није имао претходника
на овим просторима.88
О амбициозности подухвата ондашњих власти да
изграде репрезентативно здање високе државне институције говори и чињеница да укупна површина објекта
износи 64.235 квадратних метара, да је за њену изградњу
потрошена сума од 11,5 милијарди динара, и да је у
њој, у врхунцу политичке моћи СФРЈ, радило преко
8 000 запослених у државној администрацији. Зграда
Савезног извршног већа није само значајна по својим
архитектонским и урбанистичким вредностима већ и
као сведочанство важних историјских догађаја који су
обележили послератно раздобље успона југословенске
политике.
Градитељски и обликовни концепт Палате Савезног извршног већа произишао је из међузависности
архитектонских и урбанистичких принципа и начина
размишљања. С једне стране, пројекат палате проистекао
је из урбанистичких идеја о новом модерном граду, док
је, са друге стране, сам објекат постао централни мотив
и реперна тачка урбаног концепта Новог Београда.89
Идеја о формирању приобалне зоне са објектима који
симболизују управљачки карактер Новог Београда,
дефинисана Генералним планом из 1950, егзистирала је
и након завршетка изградње Палате Савезног извршног
већа. Према идејама с почетка седме деценије прошлог
века, у Блоку 13 требало је да буду подигнута још два
објекта јавне намене: зграда Музеја револуције народа и
народности Југославије90 и нова зграда Радио-телевизије
Београд.

БИЉАНА МИШИЋ
Зграда Музеја револуције била је предвиђена
на делу парка између Палате Савезног извршног
већа и зграде Централног комитета КПЈ, са свечаним
улазом и приступним тргом оријентисаним ка главној
новобеоградској саобраћајници – Булевару Михаила
Пупина. Иако је зграда требало да буде свечано отворена
1981, поводом четрдесетогодишњице борбе против
фашистичке власти, до те године изведена је само
бетонска конструкција темеља, а од даље реализације
пројекта се убрзо одустало.
Изградња објекта Радио-телевизије Београд била
је предвиђена на супротној страни од Палате Савезног
извршног већа, на делу блока према Булевару уметности.

Према конкурсним условима, зграда телевизије је
требало да буде обликована као јасно профилисани
објекат са доминантном кулом и хоризонталним
волуменом нижег дела грађевине.91 Овако конципирана
хијерархизована зона јавних објеката имала је две
реперне визуелне тачке – кулу зграде ЦК КПЈ и кулу
зграде Радио-телевизије Београд, којима су као контраст
стајале хоризонталне линије волумена Палате Савезног
извршног већа и нижег анекса зграде телевизије.
Нажалост, убрзо се одустало и од изградње модерног
телевизијског центра, тако да је каснија урбанистичка
формулација овог простора текла у сасвим другачијем
смеру.92
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грађевина у Влади ФНРЈ, између осталог је нагласио да „зграда на
овом влажном земљишту, представља значајан прелазак и значај за
све људе Југославије, зато што ће Нови Београд бити модел Нове
Југославије“; Говор министра грађевине ФНРЈ Владе Зечевића
на свечаности приликом отварања радова на изградњи Новог
Београда, Архитектура, бр. 8–10, књига 2, Загреб, 1948, 7.
23] Vladimir Kulić, Controversies of style: Architecture, Politics and
Early Construction of New Belgrade, рад у рукопису, непагинирано.
24] У свом докторском раду Љиљана Благојевић истиче да
„архитектонска форма на слици, међутим, излази ван оквира
документа, она није реалистичаан приказ бетонске конструкције
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Благојевић, нав. дело, 52)
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архитектонској сцени источноевропских земаља наметањем
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уматничког стваралаштва (Владимир Кулић, Изградња Београда у
периоду социјализма 1945–2000, 15).
26] Осуђивање модерне архитектуре као „буржоаског формализма“
може да се тумачи у контексту преузимања узора од сличних
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1917 (Владимир Кулић, Изградња Београда у периоду социјализма
1945–2000, 16).
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политика ограничи на најважније објекте, а петогодишњи план
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28] Vladimir Kulić, Controversies of style: Architecture, Politics and
Early Construction of New Belgrade, рад у рукопису, непагинирано.
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постигнута је мирна лепота. Рад долази у обзир за извођење под
условом да се читав пројекат згусне и сведе на реалне димензије, јер
је у скоро целом радном и свечаном делу предимензиониран. Иако у
релативном односу можда одскаче у тој мери од радова награђених
другом наградом, он је добио прву награду и зато, јер је узет као
основица за извођење, а став комисије је био, да ако један рад
послужи као основица за извођење, треба да добије прву награду.“
Према: Милорад Мацура, нав. дело, 15–16.
56] Милорад Мацура, нав. дело, 16.
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57] Ле Корбизјеов пројекат за зграду Удружења потрошачких задруга
СССР-а (Центросојуз) заснива се на развијању идеја примењених
у његовом пројекту за зграду Лиге народа у Женеви. Напуштање
класичне строгости нарочито је видљиво на главној фасади Палате
Центросојуза, што је означило раскид са ауторовим дотадашњим
радом. Модерност концепта произашла је и из чињенице да се
грађевина састојала из низа просторија репрезентативног карактера,
а не из канцеларијских простора. Слично као и у захтевима који су
се поставили у пројектовању Палате Савезног извршног већа, Ле
Корбизјеов пројекат се састојао из шест дворана, од којих је велика
сала требало да прими 15 000 учесника. Повезивање ове сале са
другом по величини салом, која је требало да прими 6 500 особа,
остварено је преко једне врсте застакљеног моста, који је служио
и као централна оса целине (С. Ф. Мос, Ле Корбизјеове пословне
зграде, у: М. Перовић, Историја модерне архитектуре, Антологија
текстова, књига 2/а, Београд, 2005)
58] Није изграђен скелет трећег спрата над централним делом,
где је требало да буде смештена свечана сала, као ни приступни
улази и тремови. Конструкција зграде израђена је од армираног
бетона и постављена на армиранобетонске франки шипове, док је
ребраста међуспратна конструкција ливена на лицу места. Сви нови
делови објекта, који су предвиђени Јанковићевим пројектом такође
су засновани на армиранобетонским франки шиповима (Михаило
Јанковић, Кратак опис рада, породична заоставштина архитекте,
1–4).
59] На састанку одржаном 29. септембра 1954, Савезно извршно
веће донело је одлуку о настављању радова на згради и о формирању
стручне комисије, за чијег председника је изабран професор Милан
Злоковић. Задатак комисије, коју су, поред секретара Савезног
извршног већа Вељка Зековића и директора Савезне управе за
инвестициону изградњу инжењера Јоже Валентинчића, чинили
стручњаци Злоковић, Брашован, Милуновић, Остроговић, Равникар,
Јојкић и Сомборски, био је да дефинише најбоље могуће решење у
датим приликама.
60] Том приликом основана је Управа за изградњу зграде Савезног
извршног већа, на чијем се челу налазио инжењер Милан Кукић.
61] Зграда је према ранијим урбанистичким замислима требало
да буде окружена стамбеним објектима и низом административних
зграда повезаних у јединствену урбану целину, док је прихваћени
Генерални урбанистички план из 1950, предвиђао слободностојећи
објекат у парковском окружењу, на значајнијој удаљености од других
зграда или насеља. Укупна површина терена који је предвиђен за
подизање палате износила је 400.000 м2. Одлуком Урбанистичког
завода града Београда резервисано је земљиште за парк око Палате
СИВ-а на простору 400 м лево и десно од објекта, који је у подужном
правцу ограничен саобраћајницом и реком (Михаило Јанковић,
Кратак опис рада, 1).
62] Архитекта Михаило Јанковић (1911–1976), један је од
најзначајнијих представника српске и југословенске послератне
архитектонске сцене, који је својим стваралачким опусом дао велики
допринос градитељству Београда. Пројектантску делатност започео
је одмах након дипломирања на Архитектонском одсеку Техничког
факултета у Београду 1936. Најинтензивнији период његовог
стваралаштва односи се на послератно раздобље. Након периода у
ком је радио у војним пројектантским бироима, основао је сопствени
атеље „Стадион“, на чијем се челу налазио до своје смрти, 1976.
Истакавши се пројектима за спортске стадионе (Стадион ЈНА, у
сарадњи са архитектом Костом Поповићем, и Стадион„Ташмајдан“,
у сарадњи са архитектом Угљешом Богуновићем), Јанковић је
приступио реализацији великог архитектонског задатка, и како је
сам сматрао „најзрелијем и најпотпунијем раду“, а то је адаптација
и довршење Палате СИВ-а у Новом Београду. Према његовом
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пројекту, подигнут је и Музеј поклона „25. мај“ (1962), а доказ
друштвене подршке његовом раду представља и реализација
пројекта за пословну кулу Централног комитета КПЈ (1961–1965),
чиме је добио незваничну титулу „дворског архитекте“ Титовог
режима. Поред незваничних признања, архитекта Јанковић је,
заједно са архитетом Богуновићем, награђен првом Октобарском
наградом за архитектуру за пројекат Стадиона „Ташмајдан“. Види
у: Синиша Вуковић, Десет година рада атељеа „Стадион“,
Архитектура-урбанизам, бр. 25, Београд, 1964, 44–45; Томислав
Марковић, Неимар архитекта Михаило Јанковић, Архитектура
–урбанизам, бр. 78–79, Београд, 1977, 8–9.
63] Допуна инвестиционог програма за изградњу зграде Савезног
извршног већа на Новом Београду, Београд, 5. фебруар 1956,
породична заоставштина архитекте Јанковића, 1–34; Закључци
ревизије програма изградње зграде Савезног извршног већа на
Новом Београду, 20. фебруар 1956, породична заоставштина
архитекте Јанковића, 1–9.
64] Јаз између југословенске архитектуре из средине педесетих и
оне из првих послератних година, када је израђен првобитни пројекат
Палате Председништва владе ФНРЈ, потрђује став архитекте
Јанковића да ниједан савремени архитекта не би конципирао
грађевину на начин како је то урађено једну деценију раније и да,
према том пројекту реализована грађевина, не би „доприносила
изградњи Београда“. О истом питању архитекта Злоковић оцењује
обликовање Дома синдиката као „псеудокласицизам“, истичући
да би њено пројектовање ишло у сасвим другом правцу „јер су се
прилике знатно измениле у корист новијег гледања“ (Стенографске
белешке са састанка ревизионе комисије стручњака по питању
адаптације зграде СИВ-а на Новом Београду, 29. новембар 1954,
породична заоставштина архитекте Јанковића, 1–6).
65] Први предлози које је Јанковићев тим представио инвеститору
били су знатно смелији од прихваћеног коначног решења.
Доградњу једног торња и извесног броја смакнутих спратова, као
и једноспратних крила на стубовима, који би омогућили ближе
повезивање објекта са окружењем, архитекта Јанковић је до краја
рада на пројекту сматрао знатно целисходнијим решењем (Михаило
Јанковић, Кратак опис рада, 2).
66] Михаило Јанковић, Кратак опис рада, 1–4.
67] Стенографске белешке са састанка ревизионе комисије
стручњака по питању адаптације зграде СИВ-а на Новом Београду,
1–6.
68] Овај предлог представљен је комисији, у саставу професор
Милан Злоковић, архитекта Станко Мандић и архитекта Милорад
Мацура, која је прихватила решење уз сугестију да се изврши
прерада у комбинацији вертикалног и хоризонталног брисолеја, као
и да се средишњи ризалит на бочним крилима зграде усклади с тим
решењем (Михаило Јанковић, Кратак опис рада, 3).
69] Синиша Вуковић, Зграда Савезног извршног већа на Новом
Београду, Архитектура-урбанизам, бр. 2, Београд, 1960, 13–15.
70] Мика Јанковић, Како је пројектована палата СИВ-а на Новом
Београду (Објашњење архитекте Мике Јанковића), Политика, 9.
август 1975, 20.
71] Како су главни улази објекта били оријентисани према Булевару
Михаила Пупина (првобитно Лењинов булевар) и Булевару Николе
Тесле, прилаз објекту био је са свих страна равноправно омогућен,
из праваца Земуна и Београда.
72] Купола над центрланим анексом, пречника око 19 м и величине
око 1200 м2, изведена је од луксер призми (Михаило Јанковић,
Закључци ревизије програма изградње зграде Савезног извршног
већа на Новом Београду).
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73] Сам улаз био је удаљен од саобраћајнице 175 метара, док је
укупна велична вестибила 21 x 40 м.
74] Читавом својом површином од 35.000 м2, фасаде су обложене
брачким каменом, док је укупна површина унутрашњих зидова са
мермерном облогом око 40.000 м2 (Михаило Јанковић, Закључци
ревизије програма изградње зграде Савезног извршног већа на
Новом Београду).
75] На Палати Савезног извршног већа примењена су три типа
прозорских отвора (једноструки, двоструки и двоструки са
парапетом) у завивности од величине и намене просторија. Потреба
за варирањем прозорског отвора, као доминантног елемента
обликовног израза спољашњости грађевине, произишла је добрим
делом из чињенице да се на објекту налази око 3.200 прозора.
76] Геометризовани равни кровови, као типичан пример естетских
принципа интернационалног стила, представљају и једну од „пет
тачака“ Ле Корбизјеове архитектуре.
77] Укупна површина репрезентативног простора палате у
приземљу и првом спрату требало је да износи 5.380 м2, док је за
дворане предвиђено 2.660 м2. У бочним крилима зграде смештено је
укупно 500 канцеларијских просторија намењених администрацији
Савезног извршног већа.
78] Овим степеништем остварена је само комуникација између
приземља и првог спрата, док је веза са три наредна нивоа зграде
омогућена преко два посебна степеништа у бочним крилима.
79] Данас су оригинални рукохвати замењени новим, израђеним у
савременом материјалу.
80] У блоковима који везују репрезентативни део са бочним
крилима смештени су велика трпезарија и још шест салона укупне
површине 1.430 м2.
81] Поред најреномиранијих домаћих уметника који су изводили
главне радове на мозаицима, дата је могућност и млађим,
неафирмисаним уметницима да учествују у украшавању палате.
С обзиром на то да је главни пројекат архитекте Јанковића тачно
прописивао позицију уметничких дела на зидовима и у слободном
простору, могло би се рећи да је то један од раних примера принципа
„тотал дизајна“ у југословенској архитектури.
82] Укупна површина предвиђена за декорисање фрескама износила
је 1.000 м2, а за графику 500 м2.
83] У свечаној дворани био је предвиђен и рељеф површине 50 м2,
израђен у виду мермерног фриза, али ова замисао није реализована.
Уместо рељефа изведен је триптих-мозик.
84] Потреба за стварањем „новог стила“ у ликовним уметностима
исказивана је кроз препоруке уметницима да стварају дела
монументалних димензија, која својом тематиком треба да искажу
симболичне садржаје колективног напретка и развоја. У тексту
Поводом једне изложбе без датума, објављеном у Политици од
6–8. јануара 1945, Сретен Марић пише: „Нови животни услови
промениће и сликарство. Кад сликар буде сликао не за себе, већ за
заједницу, не само мала лирска платна већ широке, епске површине
зидова на јавним народним установама, не личне мотиве, већ
велелепне садржаје симболичне за прегнућа целог нашег колектива,
онда ће се кроз колебања и лутања брзо створити нови стил, нови
облик за нове садржаје.“ Према: Предраг Ј. Марковић, Београд
између истока и Запада, Београд, 1966, 415.
85] Од 1944. до 1953. највиши орган извршне власти у Југославији
било је Председништво владе ФНРЈ, а од 1953. Савезно извршно
веће.

148

ПАЛАТА САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА У НОВОМ БЕОГРАДУ
86] Покрет несврстаних један је од кључних програма југословенске послератне политике, који је држави, након вишегодишњег
периода изолације, донео углед и високо место међу земљама
света. Важност овог догађаја покренула је градске власти да на
адекватан начин дочекају високе госте. То је, могли бисмо рећи,
убрзало радове на завршетку изградње здања Савезног извршног
већа, које је, према замисли организатора, требало да буде место
одржавања свечаних седница покрета. У знак сећања на овај
важан историјски догађај донета је одлука о формирању Парка
пријатељства у непосредној близини Палате Савезног извршног
већа, тако да ова два данас препознатљива симбола Новог Београда
чине и физички и у симболичној равни јединствену урбану целину.
Сви учесници Самита су приликом свог првог окупљања у Београду
посадили по једно стабло платана, као симбол мира и пријатељства
у свету, а касније су ову праксу наставили и сви високи државници
који су посећивали Београд до краја осамдесетих година. Иако
је формирање парка започело још 1961, планско уређење овог
простора наступило је расписивањем конкурса за његово уређење,
на којем је прву награду добило решење архитекте Милана
Палишашког. Својом специфичном концепцијом и уређењем
овај парк представља јединствен пример меморијалног музеја на
отвореном у свету.
87] Иван Штраус, Архитектура Југославије1945–1990, Сарајево,
1991, 13–15.
88] Фонтана је функционисала са шест стотина млазница и две
стотине вишебојних подводних рефлектора, који су посебним
електронским погоном стварали петнаестак различитих програма
рада. Због сложености механизма који ју је покретао, изградња
фонтане била је поверена фирми „Sienems“.
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89] Љиљана Благојевић, нав. дело, 83–4.
90] Општи југословенски конкурс за нову зграду Музеја револуције
у Новом Београду расписан је крајем 1961. и био је заснован
на концепту формирања музејског седишта у приобалној зони
Новог Београда. Првобитна локација музеја била је предвиђена
на троугаоном терену у оси између зграде ЦК КПЈ и ушћа Саве
у Дунав. Поред Музеја револуције, на овом простору били су
предвиђени и нови објекти за Етнографски, Природњачки и Музеј
sавремене уметности. Од 29 радова пристиглих на конкурс усвојен
је рад архитекте Вјенцислава Рихтера, награђен једном од две
равноправне друге награде. Међутим, током реaлизације пројекта
дошло је до битних концептуалних промена, од којих је једна од
главних била промена његове локације, што је у великој мери
допринело и неуспеху његове реализације: Љиљана Благојевић, нав.
дело, 113–116.
91] На конкурсу није додељена прва награда. Једну од две
равноправне друге награде добио је тим београдских архитеката
– Михајло Наслас, Алексаднар Стјепановић и Гордана Наслас, док
је другу добио новосадски тим, који су чинили архитекти Георгије
Недељковић и Лазар Недељков.
92] Архитектонско-урбанистичка концепција Палате СИВ-а,
нарушена је изградњом стамбено-пословног блока и пумпе на
простору између Булевара уметности и Булевара Михаила Пупина
(данас новобеоградски Блок 12). У последњој деценији двадесетог
века саграђен је блок шестоспратних зграда, познат под називом
YU Buisness Centar, а на самом углу ових булевара 1999. подигнута
је нова стмабено-пословна јединица према пројекту архитекте
Марија Јобста. Тиме је некада симетрична позиција Палате СИВ-а у
природном парковском окружењу битно променила свој карактер.

БИЉАНА МИШИЋ
Summary: BILJANA MIŠIĆ

THE BUILDING OF THE FEDERAL EXECUTIVE COUNCIL IN NEW BELGRADE
The building of the Federal Executive Council in New Belgrade, one of the most representative creations of post–war
architecture in Belgrade and Yugoslavia, was erected in the period 1948–1961. The beginning of the works immediately after
the end of WW II marked the implementation of a longstanding idea to extend Belgrade to the left bank of the Sava River.
The first phase of the building, discontinued in 1949, followed the design by architects from Zagreb: Vladimir Potočnjak,
Anton Urlih, Zlatko Najman and Dragica Perak. The building was finally erected between 1955 and 1961, after the design
by Belgrade architect Mihailo Janković and the design studio „Stadion“. The opening ceremony was in September of 1961,
for the First Conference of the Heads of State and Government of Non–Aligned Countries, held in Belgrade. During its fifty
years long history, the building was the venue of important historic and political events.
The original design by architect Potočnjak, peceivable today in the reinforced concrete structure, comprised a dominant
fusion of Corbusierean solution for the floor plan and a monumentality characteristic of the Soviet architecture of socialist
realism. The design planned a free standing monumental building with the floor plan in the form of letter H, with two
concave side wings connected by transversal tracts, and a central annex turned towards the river. The design by architect
Janković and his team brought significant changes both in the internal organization of the building and its external shape.
Following the existing elements of the main body of the building, the new design modernized the plan in accord with the
late international style.
The building of the Federal Executive Council is one of the most important works of Yugoslav post–war architecture
and has a significant place in the opus of architect Mihailo Janković. The specific feature of the building is the unity of
architectural and town–planning principles and concepts. The aesthetic and visual values of the building are underlined by
the surrounding park, the drive–ways, parking places, garages and the fountain, but also with the general position of the
building which permits unhampered observation. Although its architectural concept was influenced by the town–planning
ideas in New Belgrade, it became the main point of its firm urban hierarchy. The building of the Federal Executive Council
marks the turning point in Yugoslav post–war architecture when the monotonous solutions of Soviet–like socialist realism
were abandoned in favour of architectural designs influenced by Western models.
ILLUSTRATIONS:
Fig. 1. N. Šegvić, D. Galić, A. Augustinčić, B. Bon, F. Šimunović,
Competition entry for the building of the Presidency of FPRY, 1947, the
first II award. Source: М. Мacura, Our Architecture in the Light of the
Competition for the Building of the Presidency of FPRY, Arhitektura, 3,
Zagreb 1947.
Fig. 2. M. Macura, J. Kortus, P. Anagnosti, R. Ilić, , Competition entry
for the building of the Presidency of FPRY, 1947, the second II award.
Source: М. Мacura, Our Architecture in the Light of the Competition for
the Building of the Presidency of FPRY, Arhitektura, 3, Zagreb 1947.
Fig. 3. М. Haberle, Ј. Bertol, М. Poleti, G. Felet, М. Tomičić,
Competition entry for the building of the Presidency of FPRY, 1947, the
third II award. Source: М. Мacura, Our Architecture in the Light of the
Competition for the Building of the Presidency of FPRY, Arhitektura, 3,
Zagreb 1947.
Fig. 4а, 4b. V. Potočnjak, Z. Najman, А. Urlih, D. Perak, Competition
entry for the building of the Presidency of FPRY, 1947, the first award.
Source: М. Мacura, Our Architecture in the Light of the Competition for
the Building of the Presidency of FPRY, Arhitektura, 3, Zagreb 1947.
Fig. 5a, 5b. Plan of first and fourth floors of the Federal Executive
Council building after the design by architect Mihailo Janković and
the design studio „Stadion“, 1955, source: Legacy of the Janković
family
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Fig. 6. General view of the Federal Executive Council building after
the works were finished in 1961, source: New Belgrade – A New City,
published by the Public Works Authority in New Belgrade, 1961.
Fig. 7. Interior of the Federal Executive Council building, the Grand
Staircase with the mosaic „Sutjeska“ by Mario Pregelj
Fig. 8.
Salon

Interior of the Federal Executive Council building, Macedonian

Fig. 9.
Salon

Interior of the Federal Executive Council building, Montenegrin

Fig. 10. Interior of the Federal Executive Council building, Slovenian
Salon
Fig. 11. Interior of the Federal Executive Council building, Serbian
Salon
Fig. 12. Interior of the Federal Executive Council building, Bosnian
–Herzegovinian Salon
Fig. 13. Interior of the Federal Executive Council building, Croatian
Salon
Fig. 14. Interior of the Federal Executive Council building, „Yugoslavia“
Hall
Fig. 15. The Federal Executive Council building today
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УДК 728.3 (497.11) ’’1947/1967’’

ДРАГАНА МЕЦАНОВ

МОГУЋНОСТИ (РЕ)ДЕФИНИСАЊА
И ПРЕДЛОГ ПЕРИОДИЗАЦИЈЕ
ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА

P

ериод од 1947. до 1967. године детерминисан је
на овакав начин из неколико разлога – године 1947.
донесена је одлука о првом петогодишњем плану
индустријализације и изградње земље и те године
започете су прве озбиљне акције и инициране конкретне идеје о послератној изградњи ратом разрушеног Београда. Поред овог економског, социјалног и политичког
аспекта, 1947. година донела је у архитектури и извесне
технолошке новине, јер се те године први пут на фасаде
зграда почиње уграђивати термоизолација, а од тада
се, из године у годину, све више развијају технологија
градње и конструктивне иновације у стамбеној изградњи. Период од двадесет година, или две деценије у
архитектури XX века, сасвим је довољан за сагледавање
тенденција и стицање релевантне слике о развоју
градитељства једне епохе. С друге стране, само годину
дана пре 1968. – која се у уметности детерминише као
граница између неомодерне и постмодерне, која ће се
бавити посве другачијом проблематиком у архитектури
него претходни период – расписани су конкурси за
стамбена насеља у којима се напушта дотадашња
архитектонско-урбанистичка пракса и градска насеља
се шире на неизграђена подручја, која до тада нису
била предвиђена за становање. Поред тога, престанак
масовне стамбене изградње услед укидања социјалне
изградње станова довеo je до јењавања индустријске
модерне и развојa нових израза – скулпторалне модерне
у архитектури Београда. У целини узев, 1967. година
означиће почетак кризе модерне.
У савременом друштву постоји јавни интерес за
очување и институционалну заштиту средњовековне
градитељске баштине, и на њој се демагошки заснива
један део савремених политичких циљева. Такође,
постоји јавни интерес за очување градитељског фонда
из XVIII и XIX века, као и с почетка XX века, јер се
савремено друштво и култура темеље на традицијама
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XX века. Међутим, када је реч о модерној архитектури,
постоје извесне недоумице, пре свега у вредновању
овог фонда. Прегледом архивске грађе, историјске
и техничке документације може се приметити да је
велики број објеката из међуратног периода вреднован
и да је добио одређену институционалну заштиту,
за разлику од модерне архитектуре након Другог
светског рата. Ако се изузму стамбена зграда аутора
Мирослава Јовановића у Париској ул. 14, и радничко
насеље „Железник“ арх. Бранка Максимовића, ниједна стамбена зграда нити је вреднована нити је
адекватно заштићена, што је крајем XX века довело до
декадентних трансформација изворних облика. Поред
тога, послератни период, посебно педесете године, не
третирају се у јавној сфери као период савремене српске
историје, већ се занемарују, а традиција и наслеђе овог
периода неоправдано се одбацују.
Вредновање градитељског наслеђа изузетно је
сложен проблем. То је, такође, и интердисциплинарни
процес у којем је битно успоставити критеријуме
и референтне тачке у односу на које се вреднују
споменици културе. С обзиром на то да је реч о научноистраживачком методу, не приличи уношење некаквих
субјективних категорија.
Незахвално би било правити било какву хронолошку или тематску поделу и груписање стамбене
архитектуре1 разматраног периода, поготово зато што
су сличне већ урађене и међусобно су противречне.2
Стамбена изградња првог петогодишњег плана
развоја земље (од 1947. до 1952)
Временска одредница овог периода условљена
је раздобљем првог петогодишњег плана индустријализације земље, који је битно променио стамбену
архитектуру у Београду и утицао на њен карактер и
даљи развој.
Према мишљењу Алексеја Бркића, који период
од 1950. до 1965. године назива периодом друге ремоделације, прво што је након рата преиспитивано и
критиковано био је концепт београдског стана. Мада по
дефиницији његову главну карактеристику представља
организација просторија око централне собе или
салона, за њега се може рећи да је настао као резултат
наслеђеног културолошког обрасца oкупљања породице
око огњишта у домаћинству и примеса прихваћених
средњоевропских узора.
У овом периоду, одмах након рата, одбачени су сви
елементи за које се проценило да су на било који начин
непримерени новом начину живота у градовима. Тако
су се у друштву, које се генерално налазило у процепу
између аграрног и индустријског, услед раскида с
традицијом и појединим елементима културног наСПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Сл. 1. Радничко насеље „Железник“, пример
стамбеног павиљона са једним улазом, 4 стана на две
етаже
слеђа, развили нови идеали примереног начина становања, организације стамбеног простора и многe другe
одликe нових токова. Тако су као непримерени оцењени
неправилни габарити, неекономичне просторије превеликих површина и висина, неодређена намена
просторија, неквалификована комуникација унутар
станова, светларници, преовладавајући осовински
размаци итд.
Концептуално, нов начин пројектовања стамбених зграда близак је идејама Ј. Ј. Ауда из 1920.
године у Ротердаму и концепцији насеља или Siedlung, реализованих у Берлину 1929, Сименсштат
(Siemensstadt) и Вајсенхофзидлунг (Weissenhofsiedlung)
у Штутгарту 1927. године, као и насеља Хелерхоф
(Hellerhof) и Вестхаузен (Westhausen) из 1929. године.
Укратко, могло би се рећи да је први период
послератне стамбене изградње прошао у знаку
одбацивања међуратне традиције београдских станова и у примени концепта „станова за минимум
егзистенције“ („Die Wohnung für das existenzminimum“)
промовисаног још на другом конгресу CIAM-а 1929.
године у Франкфурту.
Овакав приступ пројектовању стамбених зграда,
између осталог, узрокован је великим приливом
становништва у индустријске центре, а праћен је
политичком подршком, кроз социјалне промене, национализацију земљишта и имовине, и спровођењем
првог петогодишњег плана индустријализације земље.
Колоније које су подизане током читавог периода
између два светска рата – Железничка, Чиновничка,
Професорска колонија (у време када су општински
архитекти били Јелисавета Начић, па Јан Дубови),
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затим котежи; Котеж Неимар, Нови Котеж Неимар, или
насеља као што су Баново брдо и Вождовац – немају
ни у погледу структуре становника, ни у погледу
обликовања, ни у својој урбанистичкој диспозицији
карактеристике радничких насеља, која су увек подразумевала униформност у обликовању и устаљени
функционалистички распоред и садржај стамбених
јединица. „Колоније, котежи и насеља представљали су
у међувремену београдску реинтерпретацију концепта
’вртних градова’ за какву организацију се Јан Дубови
средином треће деценије XX века посебно залагао.”3
Идеја о радничким насељима на овим просторима
јавља се у пуном јеку након Другог светског рата. Иако
је структура ових насеља и даље била комбинована,
увелико постоји строга типизација објеката и њихов
строг распоред у простору према принципима
функционализма. Једно мање успело радничко насеље
реализовано је на терену испод Звездаре. Радничким
насељем, у неком смислу, може се сматрати и група
павиљона у Цвијићевој улици, архитекте Владете
Максимовића.4
„Прави, потпуни модел радничког насеља остварен је тек у Железнику. Овде је социјални састав
становника у великој мери био уједначен (пољопривредно становништво које прелази у индустријска насеља
да би радило, у овом случају у новоизграђеној фабрици
’Иво Лола Рибар’), типизација објеката спроведена
је ригорозно, а њихов распоред у простору сасвим је
одговарао примерима функционалистичких стамбених
насеља из треће деценије нашег века. Према овој
консеквентности у придржавању одређених принципа, радничко насеље у Железнику представљало је у
београдским оквирима јединствен феномен, без правих
претеча и без узора у домаћој средини.“5 Захваљујући
валоризацији стручњака, ипак су препознате вредности
овог насеља, међутим, због неатрактине локације и
многобројних недостатака у организацији простора,
који није одговарао станарима, стамбени павиљони
доживели су знатне трансформације.
Једна од новина после Другог светског рата била
је и увођење радничке мензе, јавне кухиње која је
растерећивала жену од кућних послова, омогућавала
јој да се запосли, и на тај начин доприносила њеној
еманципацији. Друштвена воља да се изгради посебно
насеље за раднике у близини фабрике била је, према
томе, оправдана и очекивана.
Ова одлика била је посебно повезана с колективним
ентузијазмом.6 Почетне идеје архитекте Бранка Максимовића везивале су се за шеме стамбених насеља
европских функционалиста из треће деценије XX века.
Даља историја ових шема води свакако до концепта
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Сл. 2. Урбанистичко решење стамбеног насеља
„Железник “ према ГУП-у из 1950. године
вртних градова Ебенизера Хауарда. Међутим, било би,
у границама контекста београдске архитектуре, погрешно везивати концепт стамбеног насеља „Железник“
директно за вртне градове, с обзиром на то да је вртним
градовима била ближа шема насеља Професорска
колонија, или Котежа. „Максимовић је у реализацији
Железника приступио постепено, што се из његових
цртежа и види. Његове почетне идеје односиле су се
на стамбено насеље које је добрим делом реализовано
у периоду од 1947. до 1948. године. Већ у току рада,
аутору Максимовићу амбиције су нарасле у складу са
амбицијама руководилаца ФАП-а. Погледи и једне и
друге стране, аутора насеља и инвеститора, показују се
нереалним након 1948. године, после увођења економске
блокаде.“7 Максимовићев Генерални план новог града
Железника из 1950. године (у ствари урбанистички
пројекат) никада није доживео реализацију из сасвим
објективних разлога. Интервенције које су средином
педесeтих година начињене унутар већ изграђеног
стамбеног комплекса не могу се сматрати објективно
нужним.
Према методологији вредновања какву користе
стручњаци Завода за заштиту споменика културе града
Београда, утврђене су извесне вредности овог насеља.
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Сл. 3. Aрх. Милорад Мацура, стамбена зграда са сводовима, основа приземља

Такође, наводи се да се на овом примеру не запажа
ништа што је локалног карактера и да је у урбанистичком погледу ово школски пример функционалистичког
стамбеног насеља.
У оквиру радничког насеља „Железник“ доминирају два основна типа објеката – павиљони са два
или три улаза и куће с једним улазом и габаритима
квадратног облика, и ни по чему се не разликују од
Максимовићевих општинских станова подигнутих
1928. године у Београду. Станови су или једнособни или
двособни. „Везивање ових објеката стилски за период
социјалистичког реализма је оправдано утолико што
се њихова архитектура уклапа у постулате ове идејне
оријентације, али је право порекло у идејама руковођеним захтевима у складу са функционалистичким
слоганима. Доследно спроведено, безорнаментално
обликовање објеката, типични четвороводни кровови,
ненаглашени улази су, пре свега, одраз градитељских
могућности првог периода, и резултат опшег става
руководећих личности грађевинске индустрије.“8
Како у великим градовима, тако и у мањим индустријским или рударским насељима, један од важних
задатака у 1949. години представљала је изградња
станова. Број станова које је требало реализовати пењао
се на десетине хиљада, што значи да је изградња станова
добила масовни карктер, коме је требало посвећивати
озбиљну пажњу.
Пројектне организације, од ослобођења 1945.
године до 1949. године, изградиле су велики број
пројеката за стамбене зграде разних врста по величини
и броју спратова, типске и прототипске. Савезно
министарство грађевина је чак након одржаног ужег
конкурса издало публикацију Преглед основа станова,
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

у којој је приказан већи број добрих решења зграда
за мале, средње и велике станове. Не може се рећи да
дотадашња архитектонска решења нису имала извесне
вредности, и никако се не може рећи да ни поменута
збирка није имала квалитетних решења основа станова,
али није било тешко уочити неке недостатке у практичној
вредности многих приказаних пројеката. Задатак свих
пројектаната који се баве овим проблемом био је у томе
да – уз добро решење распореда просторија и концепцију стана, као и уз добар однос помоћних и главних
просторија – пројектују рационално и са простим и
једнообразним конструкцијама, да економично примене
фондирани материјал, као и да број примењених врста
материјала сведу на минимум. Наши пројектанти нису
познавали довољно све врсте материјала, нарочито из
локалних извора. Тиме се може објаснити и чињеница
да су се више цртала разна архитектонска решења у
којима су се предвиђале све могуће врсте грађевинских
материјала – опека и камен, набијени и армирани бетон,
тесана и стругана грађа, цреп и лим, малтери свих врста
итд. Основни недостаци највећег броја дотадашњих
пројеката стамбених зграда били су у:
- примењивању великог броја врста материјала;
- недовољном коришћењу локалних врста материјала
и
- примени опеке као основног материјала, чијим
димензијама су били подређени сви пројекти.
Најрационалније је било да сви мањи објекти,
рачунајући нарочито мање стамбене зграде, буду
изграђени од локалних врста материјала, који су
различити у разним крајевима земље, а циљ те 1949.
године био је – коришћење локалног грађевинског
материјала до највеће могуће мере.
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Један од примера правилног прилажења овом
проблему био је пројекат стамбене зграде намењен
инвеститору, Главној дирекцији металне индустрије, који је предложио арх. Милорад Мацура. Милорад
Мацура је предложио решење за неколико постављених
проблема одједном:
- смањење количине употребљеног материјала;
- максималну штедњу дрвета и гвожђа;
- употребу опеке, односно камена за конструктивне
елементе и међуспратне конструкције;
- архитектуру зграде од једноставног материјала.
У оквиру стамбене зграде постоје три стамбене
јединице, с тим да свака од њих има и подрумски
простор намењен огреву, остави итд. Станови су
пројектовани по принципу да се из централног малог
предсобља улази у све просторије, с тим да два стана
имају тространу оријентацију, а један, средишњи,
двострану оријентацију.
Још на почетку свог послератног стваралаштва,
Алексеј Бркић приметио је на пројектима и цртежима
Милорада Мацуре да, с обзиром на тада успостављени
консензус у погледу примене функционалистичких
правила, код овог архитекте постоји извесно кршење
овог неписаног правила. Наиме, његови типски станови
нису имали референтни однос с фасадним решењем, тј. у

изгледу фасаде зграде постојала су одређена одступања
у односу на контекст унутрашње структуре. Међутим,
намера Милорада Мацуре је и била да модел модерне
стамбене зграде, који је унифициран и безличан, негира
на плану организације стамбених јединица и да свакој
од њих на нов и посебан начин дâ неку специфичност.
Првим петогодишњим планом индустријализације земље пред привреду су стављени задаци који нису
били лако остварљиви и који су изисковали максимално
ангажовање људи. Нимало није спорно да је овај план
донесен по угледу на Совјетски савез, мада је то
земља која је и по величини, а самим тим и по броју
становника и привреди далеко другачијег карактера
него ФНРЈ. Велики проблем у извршавању циљева и
остваривању петогодишњег плана представљали су
заостала технологија, техника и многобројни слични
проблеми. Тако су у грађевинарству, услед недостатака
адекватних грађевинских материјала, често увођени
нови начини и материјали у обради ентеријера, чиме се
губило на квалитету у градњи.
Један од примера за овакво грађење јесу стамбени
павиљови на Тошином бунару на Новом Београду,
стамбено насеље на Карабурми, насеље Браће Јерковић,
и павиљони у Цвијићевој који ће посебно бити обрађени у склопу рада.

Сл. 4. Арх.Милорад
Мацура, стамбена
зграда са сводовима,
сегмент подужног
пресека кроз зграду
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Сл. 5. Основе типских станова у Блоку 21 на Новом Београду

Стамбене зграде на Тошином бунару постављене
су слободностојећи, и све су подједнако пројектоване.
Тако им се може приписати да су деперсонализоване
или да су без посебних специфичности. Саграђене су у
систему масивих зидова од опеке, а карактеристично је,
такође, да сви станови и просторије имају једнострану
оријентацију. Носећи зидови су од опеке, а преградни
од исте опеке само постављене на кант. Генерално, ови
павиљони имају све опште карактеристике које данас
истраживачи приписују градњи педесетих година –
коначност волумена, габарит дефинисане геометријске
форме, ниску спратност, хоризонталне линије прозорских
и балконских отвора. Не осврћући се на естетику зграде,
која је спорна, ова грађевина је по својим елементима
репрезент контекста времена у којем је настала. Тако се
може закључити да су препознатљива униформност и
обликовање у духу колективизма управо заштитни знак
ове стамбене архитектуре.
Стамбена изградња редефинисања модела
(од 1952. године до 1957.)
У односу на претходни период, који су обележили
стамбени павиљони и објекти сведених геометријских
форми, ово раздобље, које се формално ограничава на
само три године, обележава преиспитивање обликовног
карактера стамбених структура – и то у погледу
обликовања волумена зграда и са аспекта организације
стамбених јединица јер, насупрот очекивању да ће
просечне квадратуре станова расти, оне су, према
званичним статистичким подацима, видно опадале.
У истом периоду, године 1953, у издању Економског
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института СР Србије публикован је каталог са 60
идејних решења типских станова, Преглед типских
пројеката малих стамбених зграда9, који су одредили
пут стамбене изградње у наредном периоду. Конкурс је
донео мноштво нових идеја, увид у нове тенденције у
стамбеној архитектури, али и нека решења која, иако нису
награђена, представљају прилаз решавању стана. Тако се
у овом периоду бележи повратак неправилног габарита,
који је у првом послератном периоду био одбациван.10
Такође, треба поменути да је Стална конференција
градова била у једном периоду веома ангажована на
унапређењу становања. Поље рада било је учвршћивање
сарадње између градова Југославије на упознавању
достигнућа у земљи и свету, као и доношење заједничких
ставова у вођењу стамбене политике. Током 1955.
године, једна група архитеката службено је боравила у
Шведској да би се упознала с тамошњим искуствима
у стамбеној изградњи. Преглед те стамбене изградње
публикован је у делу Стамбена изградња Шведске11 и
могло би се рећи да је ово био наставак у континуираном
утицају архитектуре скандинавских земаља на нашу
стамбену изградњу.
Стална конференција градова била је и један од
иницијатора и организатора скупа Прво опште југословенско саветовање о стамбеној изградњи и становању, које је одржано од 26. до 28. маја 1956, а које је
у раду већ поменуто.12 На изложби у оквиру саветовања
приказане су основе карактеристичне по кружној комуникацији, која је са спољне стране проширена у виду
простора за ручавање и рад, и станови који указују на
примену модуларне координације у типској основи.
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Године 1957. у оквиру Института за архитектуру
измишљен је ИМС систем, који је по могућностима које
је пружао за обликовање и пројектовање, сеизмичким и
статичким карактеристикама, као и по еластичности био
велики проналазак у свету. Његов аутор је био инжењер
Бранко Жежељ. На Сајму грађевинарства одржаном у
Паризу ова иновација била је далеко испред свих осталих
светских достигнућа, и данас, са ове временске дистанце,
може се рећи да је то највећи допринос југословенског
грађевинарства и архитектуре светском градитељству!
Блок 21 на Новом Београду био је пилот-пројекат
изградње централне зоне Новог Београда. После
разраде идејног решења, које је радио архитекта Урош
Мартиновић, на пројектовању су били ангажовани и
архитекта Душан Миленковић и други. Аутори зграда
у блоку одлучили су се за радикалну интерпретацију
ране модерне. Карактеристичан пример зграда из овог
периода јесу стамбене куле на Звездари, аутора архитекте
Ивана Антића.

Стамбена изградња префабрикованих
елемената (од 1958. до 1965),
врхунац индустријске модерне13
Економски институт СР Србије издао је 1958. године
ново издање каталога Преглед типских пројеката малих
стамбених зграда, који је, у односу на претходни, донео
низ нових концепција, решења, идеја, пројеката...14
Према поетичном исказу Алексеја Бркића, у делу
Знакови у камену, „разрадом геометријске ординатуре
развијала се инфраструктурна матрица са отклоном
према органској, где се јавила прва дефиниција органске
архитектонике, и где се конституисала идејна основа
београдске школе“.15 Овај исказ репрезентују извесни
примери, а склоност ка детерминисању „београдске
школе архитеката“ примећује се код још неких аутора.
Како је то раније урадио Савет за грађевинарство и
комуналне послове СР Србије, слично је и Завод за унапређење комуналне делатности СР Србије расписао 1962.
године конкурс за израду типских пројеката стамбених

Сл. 6. Арх.Лео Кабиљо,
основа архитектонског
склопа стамбене куле,
Нови Београд, Блок 21
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Сл. 7. Наглашене
хоризонтале стамбене
ламеле, и наглашене
сенке и контрасти на
фасади

зграда који су у организацији Завода разрађени и
приказани у публикацији Пројекти спратних стамбених зграда. За разлику од зграда приказаних у каталогу
Економског института, којим су обухваћене углавном
мале стамбене зграде (индивидуалне, двојне у низу или
у мањим групацијама станова у једноспратним зградама
са једним степеништем), у каталогу Завода налазе се
зграде са већим бројем станова, почев од двоспратних
зграда са једном степенишном вертикалом, па до
четвороспратних зграда са већим бројем степеништа.
Иначе, у каталогу је приказано 17 типова зграда са 63
различита типа станова.
Центар за унапређење грађевинарства Савезне
грађевинске коморе постао је 1958. године самостална установа под називом Југословенски грађевински центар. Међутим, његова активност на
осавремењивању сеже неколико година раније, када
је Савезна грађевинска комора, Центар за унапређење
грађевинарства, 26. новембра 1955. године формирала
комисију са задатком да испита и предложи стандард
за основни грађевински модул. Предлог комисије,16
Јединствени модуларни систем у зградарству, усвојен
је као југословенски стандард и приказан је у листу
„Стандардизација“, у априлу 1956. године. У делокруг
свога рада, центар је убрајао и израду предлога
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

упутстава за спровођење модуларне координације у
стамбеној изградњи. У вези с тим, формиране су и тзв.
радне групе за поједине стандарде, 1959. године.
Монтажне стамбене зграде, као и у великом броју
земаља у свету,17 и у овдашњој грађевинској индустрији
узимају маха.
Године 1960. одржано је саветовање ФАО, у
организацији Уједињених нација, на којем је Мате
Бајлон изнео саопштење, у којем се први пут помиње
тема проширене комуникације. Мада у поглављу
разматрања утицаја, види се да је ова тема постојала
и у пројектима станова скандинавских земаља, тј. у
Шведској.
Стамбени блок 21 практично представља први
реализовани блок који непосредно тангира планирану
централну зону Новог Београда, која је требала да се
протеже од зграде СИВ-а до Железничке станице „Нови
Београд“. Заиста, на овој огромној површини дуго
се ништа није градило, све док осамдесетих година
овде није пројектована Београдска арена, велелепна
хала с пратећим функцијама. Касније, већ крајем XX
и почетком XXI века, када је пројектовање стамбених
зграда конципирано на другачији начин, овде су никле
поједине стамбене зграде луксузнијег карактера, али и
велики број пословних зграда.
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Блок 21 садржи препознатљиве стамбене куле, популарно назване Шест каплара, које су у међувремену
постале просторни репери, тј. стамбене зграде које
прате регулациону линију блока уз булеваре, и позната
зграда Кинески зид.
Према детаљном урбанистичком плану, овде је
требало да буде насељено 10.000 становника. Урбанистички, блок су осмислили архитекти Милутин
Главички, Леонид Ленарчич, Душан Миленковић и
Милорад Митић, још 1960. године. Њихова замисао
била је да супротстављене карактере двају булевара који
тангирају овај блок помире одговарајућом физичком
структуром стамбених зграда у блоку. Отуд су решили
да поставе изразито снажне потезе сведених кубичних
облика дугачких стамбених зграда, а да на углу дају
акценат истицањем високих стамбених кула. Може
се рећи да је урбанистичко решење било одлучујући
фактор у поставци архитектонских концепата објеката,
самим тим што је пројекат радио тим чији су појединци учествовали и у урбанистичком пројектовању. У
оквиру блока реализовано је више стамбених зграда.
Стамбени меандар, популарно назван Кинески зид
због своје дужине, има спратност П+4+Пк и укупну
дужину од готово 980 метара. У оквиру овог огромног
објекта постоје 794 стана, а преламањем се формирају
4 дворишта унутар блока где су смештене пратеће
установе – продавнице, вртић итд. Ту је стамбена зграда
спратности П+10+Пк, дужине око 286 метара, са укупно
626 станова, састављена од седам ламела од по 8 станова
на сваком спрату повезаних заједничким степенишним
вертикалама. Архитекти ове зграде били су Михајло
Чанак, Милосав Митић, Леонид Ленарчич, Иван
Петровић, са Иститута за испитивање материјала СРС.
Затим, у реализацији пројектне организације „Комграп“
подигнута је стамбена зграда П+8+Пк, са укупно 462
стана, архитекте Богдана Игњатовића, и најзад, стамбене
зграде у виду високих кула, спратности П+16+Пк, под
називом Шест каплара. Међутим, нису све куле поптуно
идентичне. Три куле имају свака по 282 стана и њихов
аутор је Богдан Игњатовић; а три куле имају свака по
201 стан и њих је пројектовао архитекта Леон Кабиљо.
Пројектовањем и извођењем најпре ових шест кула, а
затим и других објеката, учвршћује се став архитеката у
примени индустријализованих система градње.
У структури станова преовладавали су двособни
и двоипособни станови који чине готово половину
од укупног броја станова, а трособни једну трећину.
Иначе, четворособни станови су смештени искључиво
у три куле које је пројектовао Леон Кабиљо. Aко се на
стамбену зграду Кинески зид гледа са аспекта њеног
односа према контексту периода у којем је настала,
веома је упадљиво колико су се архитекти трудили
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Сл. 8. Арх. Беарнардо Бернарди, пројекат изложен
на Међународној ревијалној изложби „Породица и
домаћинство“ - Један (проту) приједлог
Сл. 9. Основа типског спрата стамбене зграде
у Светогорској улици (1963 – 1965), аутор арх.
Мирослав Јовановић

да у пројекту поштују пет принципа Ле Корбизјеове
архитектуре: објекат издигнут на стубове, слободни
план основе, пројектовање кровне баште, хоризонталне прозорске траке и слободно приземље. Сходно
захтевима инвеститора (војног врха) ови принципи
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Сл. 10. Основа стамбене зграде са
амбулантом у приземљу, у ул. Светог Саве
бр. 25, аутор арх. Иван Антић

нису у потпуности поштовани, али су неки од њих
веома специфично примењени. Тако се наглашене хоризонтале, смена пуног и празног у наизменичним
линијама, јављају као главна карактеристика која зграду
чини препознатљивом. Поред тога, треба рећи како то и
јесте честа појава у ликовној обради фасада у стамбеној
архитектури, као и у архитектури јавних зграда педесетих
година!
Објекти Блока 21 пројектовани су према регулативном пропису Упутство за изградњу стамбених
зграда за ЈНА који је донесен 1955. године и коригован
наредне, 1956. године.18 Иако на фреквентној локацији,
Блок 21 дуго није садржавао централне функције. То нам
говори о утицају војске у општем смислу на урбанистичко
и свако друго одлучивање у земљи.
Овај блок је један од првих случајева примене ИМС
система, који ће касније бити примењен и у изградњи
блокова 29, 45, 70 на Новом Београду, као и у реализацији
насеља „Лиман“ у Новом Саду, „Слатина“ у Тузли итд.
Период развоја нових могућности у обликовању
(1966–1967)
Oвај кратак период представља време пројектовања
одређеног броја стамбених мегаструктура и мањих
стамбених зграда које ће најавити епоху коју у општој
историји уметности и архитектуре разликујемо као
постмодерну.
У стамбеној архитектури Београда отварају се бројне
могућности које дозвољавају реализацију огромних
комплекса с великим бројем стамбених јединица, али
и мањих објеката, економски неисплативих, упитних
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естетских вредности итд. Питања контекста поново се
актуелизују, а образују се и нове урбане форме. Такође,
до сада разматране стамбене колоније, које карактеришу
зграде потпуно истих облика и структура, превазиђене
су и полако их замењују стамбена насеља шездесетих
година, која чине стамбене зграде не потпуно истог
обликовања, с низом варијетета једног усвојеног пројектантског концепта.
Према писању Алексеја Бркића, у овом периоду
„узајамна конвергенција две верзираности достигла је
морфолошко јединство, достигавши тиме и дефиницију
нове стилске формације чији би се програм само
начелно могао уврстити у модерну архитектуру конвенционалне дефиниције“.19 То практично значи да су
два правца развоја – на којима се темељи и типолошка
студија стамбене архитектуре послератног периода;
правац заснован на развоју модуларне координације и
префабрикације елемената и правац заснован на развоју
просторних структура стамбених јединица, кроз објекте
који представљају њихову синтезу – отворила пут
ка наступајућем постмодернизму и новим начинима
архитектонског обликовања.
Стамбено насеље „Јулино брдо“, пројектовано
1967. године, а реализовано неколико година касније,
представљаће прекретницу у урбанистичком планирању
стамбених насеља. У овом периоду модерна архитектура
и урбанизам улазе у кризу и најављује се ново раздобње.
Конкурс за стамбено насеље на Јулином брду расписан је исте године када и београдски конкурс за
архитектонско решење стамбеног насеља у Блоку 29 на
Новом Београду. Стамбене зграде су реализоване према
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првонаграђеном пројекту архитеката Михајла Чанка и
Милосава Митића, и представљају веома интересантно
решење и у урбанистичком, и у пројектантском, и
у смислу материјализације, а евидентно су један од
урбаних репера Новог Београда.
Тенденције и покушаји дефинисања модела
оптималних стамбених зграда
У септембру 1957. године одржана је Међународна
ревијална изложба Породица и домаћинство. У оквиру
програма становања и стамбене изградње, на овој
изложби разрађен је предлог стана који је пројектовао
арх. Бернардо Бернарди. Стан је био изведен у природној
величини, опремљен свим стандардима санитарне и
стамбене опреме. Предложено решење предвиђа систем
дубоких станова од две собе са дневним боравком, у
четвороспратним објектима са приземљем коришћеним
за улазе и оставе.
Идејни пројекат кружне куће аутора Зорана
Јаковљевића (из 1964. године) није реализован, а овде
се помиње у контексту нових идеја у обликовању. У
окружењу какво је било шездесетих година у Београду,
када су у пројектовању преовладавале оштре кубичне
форме и хоризонтала, као доминантни израз у ликовној
обради фасада, пројекат кружне куће резултат је
тражења слободнијег и смелијег архитектонског израза
у изналажењу нових функционалних могућности и
рационалних просторних облика. Породична стамбена
зграда лоцирана је на равном терену, са унутрашњом
организацијом простора и обликом изведеним из
основе круга. Грађевина је замишљена као систем
концентричних кругова, са пројектним модулом од 60
цм, у ширини кружног прстена. Диспозиција основе

развијена је око централног простора атријума, с кружном комуникативном површином јасно издвојеном од
корисног стамбеног простора. Све функције становања
– дневни боравак, одмор, рад и спавање – организоване
су у једном простору, који у случају потребе може да
се раздвоји на низ мањих простора посебне намене.
Помоћне просторије, кухиња и санитарни чвор одељени
су од стамбеног дела зграде фиксираним зидовима.
Атријум, поред своје функционалне улоге, осветљења,
осунчања и проветравања, има још и психолошкорекреативни значај и естетску вредност, јер је обрађен
зеленилом, као врт унутар саме зграде.
Концепција „београдскe школe ауторске
архитектуре“
Захваљујући следу политичких догађаја и друштвено-економских промена у земљи, омогућен је
развој мањих архитектонских предузећа и бироа, који
су својим радом усмерили даљи развој архитектуре
у Југославији. У Београду су се квалитетом и бројем
реализованих пројеката издвојили бирои „Стадион“
(у којем су радили арх. Михаило Јанковић, арх. Ирена
Рогановић), „Пројектбиро“ (у којем су радили арх. Јованка
Јефтановић, арх. Михајло Митровић и арх. Радивоје
Томић), затим атељеи „Аркон“, „Атриум“, „Лик“,
„Обелиск“, „Пројект“, „Основа“, „План“, и многи други.
Поред тога, функционисала су и већа предузећа „Рад“,
„Ратко Митровић“, „Енергопројект“, „Машинопројект“,
„Напред“, „Инвестпројект“ итд. Неоспорно, појава
ауторске архитектуре код нас резултат је политичких
прилика. Тако се дела „београдске ауторске школе“ могу
оценити као продукти духа времена и може се проценити
да сведоче о контексту у којем су настала.

Сл. 11. Изглед стамбене зграде у Цвијићевој улици бр. 100‑104, аутор арх. Владета Максимовић
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разлику од те тенденције, аутори Мирослав Јовановић,
и касније, Михајло Митровић настојали су да примене
фасадну опеку где год је то било могуће, а ефекат који
су постизали био је веома пријатан; реализоване фасаде
изузетних су естетских квалитета. Према мишљењу
Алексеја Бркића, који веома поштује примену овог
материјала, „кроз континуитет развоја сликовитости
архитектонског приказа, материјали од печене глине
ће бити све прихваћенији и као грађа за тај приказ и
то у толиком степену колико се структурализам према
крају модернистичког раздобља све више приближавао
дескрипцији“.20

Сл. 12. Основа архитектонског склопа стамбене зграде
у Темишварској улици, аутори арх. Зоран Жунковић и арх.
Коста Карамата

Иако се у појединим националним архитектурама
модерне у Европи, као на пример у севернонемачком експресионизму и у амстердамској школи, па и у
данској, опека користила у великој мери, у модерној
стамбеној архитектури она је постепено одбацивана. За
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Деперсонализована архитектура стамбених
зграда модерне
„Неауторска архитектура настала као резултат неких специфичних, првенствено економских
разлога, исказује се кроз фолклорну самониклу
архитектуру, пауперистичку индустријску и утилитарну архитектуру, и обично је везана за ниже
социјално-економске слојеве становништва“21 – oвако
Михајло Чанак дефинише анонимну или неауторску архитектуру. Даље, он уводи појмове којима
детерминише разлике у оквиру ње. Ту издваја легалну
анонимну архитектуру, корисничку архитектуру
(у коју убраја и партиципацијско пројектовање,
community архитектуру и дивљу градњу), адхокцизам
(adhockism) и параметарску (системску) архитектуру.
Према писању Михајла Чанка, „архитектура која
је прошла редовну процедуру легализације и која је
усклађена са свим важећим стандардима и прописима,
али која је концепцијски стереотипна и тривијална“
одговара појмовима легалне анонимне архитектуре, и
она захвата око 80 одсто урбане архитектуре Београда,
али и других градова.22 Корисничка архитектура на
контролисан или слободан начин дозвољава директно
учешће будућих корисника у пројектовању или реализацији и то у виду претходних консултација са
будућим станарима и другим релевантним субјектима,
у виду понуде алтернативних решења, или отварања
могућности да станари сами могу да реализују неке
радове на згради. Адхокцизам је пре дизајнерски
приступ, попут колажа, где сваки део зграде или сваки
елемент грађевинске целине пројектован невезано
са целином често укључује разне каталошке делове.
Параметарска или системска архитектура почива на
објективним и интердисциплинарним истраживањима.
Дефинишу се параметри функционалних, економских,
структуралних и просторних аспеката, уз утврђивање
великог броја појединачних критеријума, који се
постављају у међусобне односе и тако се индуктивним
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и дедуктивним поступком долази до извесних показатеља. Параметарска архитектура је коректна али
безлична, употребна вредност стамбеног простора је
максимална, као и ефикасност грађења.
Међутим, треба имати у виду да зграде индустријске модерне, какве су у Блоку 21 на Новом Београду, и зграде скулпторалне модерне, какве су на
Јулином брду, нису биле нити су сматране безличним
или деперсонализованим, све док репетиција њихових
облика и принципа није постала учестала. Зграде у Блоку
37 на Новом Београду понављају хоризонтале изведене
на ламели у Блоку 21. Понављањем оваквих облика с
временом се стиче утисак деперсонализованости и
униформности.
Принципи пројектовања уз помоћ модуларне
координације нису иновација у модерној архитектури.
Након рата, на њима се све више инсистирало, јер се
све више настојало примењивати готове индустријске
елементе.
У оквиру развоја индустрије у земљи, развијала
се и грађевинска индустрија и први префабриковани и полупрефабриковани елементи. Године 1955,
створен је ИМС систем, иновација која је предвиђала
унифициране распоне од 4,20 метара, који је условио
каснију реализацију бројних стамбених објеката и
редефинисање типских пројеката. Касније је овај систем
додатно усавршен увођењем растера од 3,60 метара.
На сајмовима грађевинарства у Паризу и другим
светским престоницама овај систем био је апсолутно
непревазиђен. Док је у Француској постојао аутентични
конструктивни систем који је примењиван у масовној
стамбеној изградњи, у Швајцарској је примењиван
конструктивни систем VBS, а у скандинавским земљама у изградњи примењивана је иновација коју је створио проф. Тиберг. Могло би се рећи да је систем ИМС
аутентичан за нашу земљу и да је евидентни допринос
нашег грађевинарства свету, а касније ће бити примењен
и на Куби, у реализацији стамбених зграда у Хавани.

Сл. 13(а, б, в, г, д):
На изложби „Породица и домаћинство“ приказани су
пројекти из свих шест република Југославије:
а) СР Србија, арх.Мате Бајлон, Бранко Алексић, Брана
Миленковић, и Душан Настић;
б) СР Словенија, арх. Д. Крекић, Б. Бабић, и З. Вебер
в) СР Хрватска, арх. Бернардо Бернарди;
г) СР БиХ, арх. В. Захаровић;
д) СР Македонија, арх.С. Брезовски, Д. Димитров,
и С. Брезовски
(објављено у публикацији „Преглед типских пројеката
малих стамбених зграда“)
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Сл. 14 (а, б, в):
Пројекти објављени у другом издању публикације
„Преглед типских пројеката малих стамбених зграда“
а) арх. Бранислав Миленковић, типски спрат једноспратне
самосталне зграде са два стана за четири особе;
б) арх. Бранко Алексић, типски пројекат јдноспратне
самосталне зграде са два стана за четири особе;
в) арх. Зоран Петровић, типски пројекат једноспратне
самосталне зграде са два стана за пет особа

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

У каснијем периоду, када је све већи број станова
морао бити адаптиран на одговарајући начин, утврдило
се да масивни систем градње с носећим зидовима није
захвалан и флексибилан за потребе адаптација. Као
најзахвалнији, наметнуо се скелетни систем и уз њега
станови са што већом квадратуром.
Према дефиницији Александра Миленковића из
1975. године (из текста објављеног у дневном листу
„Политика“), „архитектура класне опредељености
има задатак да се прво ослободи нагомиланих митова, типичних за малограђанске односе, а потом
да себи обезбеди место и достојну улогу у преображају друштва. У таквом концепту спољна форма
објекта престаје да буде привлачна, и битна као
елеменат за вредновање објекта“. Даље наводи: „У
социјалистичком друштву егзотично право на израз
постаје анахронизам, асоцијални чин архитекте. Остаје
неутрална рационална употребност над згариштем тзв.
потрошачког друштва.”23 Ауторка Љиљана Пунишић се
у раду Методологија вредновања стамбених насеља
за потребе програмирања стамбене изградње бавила
процесом вредновања стамбених објеката и насеља
на врло егзактан начин. Наиме, табеларном анализом
и упоређујући квантитативне показатеље за насеља
Браће Јерковић, Шумице, Коњарник 1, 2 и 3 извршена
је синтеза, у којој се показало колико је који облик
становања квалитетан. Овај рад писан је, пре свега, са
урбанистичког аспекта, а не са аспекта вредновања неких
архитектонских вредности које би се идентификовале
као градитељско наслеђе.
Неуједначеност учешћа просторних структура
у посматраним стамбеним насељима екстремно је
изражена у стамбеном насељу Браће Јерковић. Такође,
према процени вредности просторних структура
и рангирању посматраних насеља у Београду (а
посматрање је вршено у периодима између 1975. и 1980.
године), насеље Браће Јерковић је најлошије рангирано,
а уједначено су рангирана насеља Шумице, Коњарник
1, 2, и 3.
Систем ИМС је очигледно веома захвалан када су
потребне интервенције у простору, а када се говори о
флексииблности простора и конструкције, он има пуну
предност у односу на масивни систем, какав се среће на
великом броју стамбених зграда посматраног периода.
Педесетих година, грађевинарство је било једно од
три најуспешније и најразвијеније индустријске гране
у Југославији, а 90 одсто његових активности било је
у Београду. Међутим, након тог периода, политичком
интервенцијом, ова делатност почиње да се оптерећује,
након чега, логично, слаби њен развој, а растерећују се
друге гране индустрије, посебно електроника, која се
164

МОГУЋНОСТИ (РЕ)ДЕФИНИСАЊА И ПРЕДЛОГ ПЕРИОДИЗАЦИЈЕ ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА

Сл. 15. (а, б, в):
Основе станова пројектоване према Келнским препорукама
а) аутор арх. Миро Марасовић, б) аутор арх. Иво Бартолић,
в) аутор арх. Антон Урлих

развија у Словенији, и бродоградња, која се развија у
Хрватској. У таквој ситуацији, прво што је доживело
пад јесте социјална стамбена изградња. Пројекти
бироа „Стадион“, у којем су радилии поменути арх.
Ирена Рогановић и арх. Михаило Јанковић, типичан
су пример гашења модерне у стамбеној архитектури.
Било је завршено и са изградњом у стилу индустријске
модерне.
Тада почиње да се развија скулпторална модерна,
нит која везује модерну архитектуру и експресионизам.
Типичан пример скулпторалне модерне јесте стамбено
насеље Јулино брдо.
Према дефиницији интернационалног стила,
материјализација објеката изведена је у савременим
индустријским материјалима, па стога нема много
елемената који се могу оценити као аутентични за неко
поднебље. Међутим, педесете године у архитектури
обележава дихотомија концепата у материјализацији
стамбених и јавних зграда. Култура форме објашњава
поступак најчистије архитектонске материјализације,
па се она заснива на врло чистим теоријским начелима.
Маса, површина у једном склопу, заснивају свој
опстанак на утврђеном редоследу међусобног дејства
и усмеравајућег деловања према кориснику. Дакле,
период беле архитектуре интернационалног стила,
маса и њени делови, према себи и кориснику, отварају,
за разлику од посматраног, једно стање бруталистичких
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концепата. У првом случају, маса је као целина присутна
па су делови у строгој зависности од ње, тако се и
материјализују, док је у другом случају, маса као целина
изграђивана додавањем делова, чија је самосталност
стално истакнута. У оба случаја, форма је подвргнута
општем начелу, она се кроз њега у свакој другој појави
мора осетити. Док је код првог у потпуној зависности,
у другом се стално изграђује; она је увек у деловима,
увећава се и расте до потребне мере. Материјализација
у смислу грађења простора, конструисање, подразумева
одређено груписање средстава, система и материјала,
са њиховом промишљеном употребом и руковођењем
ка циљу да се нешто огради или укључи у већ постојећу
средину. Хијерархија средине, од јединице ка мноштву,
остварена је успелим избором могућности ових
система у материјализацији, пошто ће она директно
омогућити остварење свих основних облика простора,
или ће, у одвојеном деловању, као искључиви патент
предузетника, остварити жељене циљеве. Типолошка
анализа овог типа не би ни настала да није сјајног текста
Саре Чашек, Архитектонска култура педесетих година:
Луј И. Кан и комплекс Народне скупштине у Даки24, у
којем ауторка инсистира на два донекле супротстављена
принципа, која су обележила архитектуру педесетих.
Први је манифестован у принципима архитектуре
интернационалног стила, и објекте изграђене у овом
периоду у великом броју случајева одликују одређене
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специфичности оваквог начина изражавања. Према
опису принципа брутализма, неки од њих су присутни
и у стамбеној изградњи у Србији, Црној Гори, Босни
и Херцеговини, Хрватској итд. То се, пре свега, огледа
у примени изворних материјала и традиционалних
техника грађења, на којима се у појединим пројектима
инсистирало. У Београду је традиционалне материјале,
у првом реду опеку, покушавао да уведе и устали у
урбаној структури Београда Мирослав Јовановић,
затим, и Михајло Митровић, а присутна је и на фасадама
Ивана Антића. Ови архитекти постигли су утисак
изузетног смисла за ликовност. Као типичан пример
једног другог приступа, у којем се препознају принципи
интернационалног стила, може се посматрати пројекат
ламеле у Блоку 21 на Новом Београду. У основи,
коришћен је армирани бетон, због својих обликовних
могућности, и скелетни ИМС систем да би се оствариле
слободна и флексибилна основа и фасада. Коришћени су
стандардизовани модуларни елементи који омогућавају
лакшу монтажу и изградњу. У појединим елементима
препознаје се и утицај Ле Корбизјеове архитектуре
– у равном крову, слободној основи, и посебно у
хоризонталним прозорским тракама. Оваква трагања за
архитектонским изразом интензивно су трајала кроз цео
посматрани период, да би се кризом модерне, која ће
уследити крајем шездесетих и почетком седамдесетих,
преусмерила на другачије видове трагања и другачије
теме. Према писању Александра Кадијевића „крај
мандата прогресистичког модернизма у архитектури
подразумева духовну позицију вишег, синтезијског
типа, утемељену на дубоком разумевању противречног
односа модерности и традиционализама“.25

Сл. 16. Основа типског спрата стамбених зграда,
аутор арх. Душан Миленковић

Сл. 17. Стамбене куле у ул. 27. марта, аутор арх.
Мате Бајлон

Закључак
До сада се известан број истраживача већ бавио
периодизацијом стамбене архитектуре периода након
Другог светског рата, али методолошки истраживање
није било прилагођено аспекту заштите споменичких вредности грађевина. Алексеј Бркић, Владимир Николајевичч Белусов и др Михајло Чанак (у
области становања) веома детаљно су разрадили своја
истраживања.
Архитектура у нашој земљи на почетку шездесетих година нема јединствено ликовно обележје и
из поменутих анализираних примера потврђује се
теза да је тај период био обележен турбуленцијама
у идејама у свим областима стваралаштва. Поред
тога, „антидогматизам је једна од битних одлика ове
архитектуре, а богатство и шароликост у изразу њена
највећа врлина и мана“,26 а то су вредни разлози за
историографе да се посвете истраживању проблема
архитектуре Београда педесетих и шездесетих година.
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
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СПИСАК ИЗВОРА ИЛУСТРАЦИЈА
Сл. 1.		 (б): Личне фотографије насеља у Железнику (фотографисано 2. маја 2006. године)
Сл. 2.		 Документација Завода за заштиту споменика културе града
Београда
Сл. 3.		 (б): Миодраг Милићевић, Станбена зграда са сводовима
инжењера Милорада Мацуре, Изградња, Београд, 1951, стр.20. и 21.
Сл. 4.		

(б): исто, 21.

Сл. 5.		 Аљоша, Жанко, ур., Стан 1, Одбор за публицистичку
делатност војног грађевинарства, Београд, стр.39.-41.
Сл. 6.		

исто, стр. 44.

Сл. 7.		 Чанак Михајло, Мала прича о заборављеним „београдских
5“, АRD Review, бр. 33, Београд, 2005, стр. 24.
Сл. 8.		 Бернардо Бернарди, Један (проту)приједлог, Човјек и
простор, V
Сл. 9.		
133.

Архитектура урбанизам, VIII, бр. 47., (Београд, 1967.), стр.

Сл. 10. (а) Митровић, Михајло: Новија архитектура Београда,
Југославија, Београд, 1975, стр.24.
Сл. 11. Документација Завода за заштиту споменика културе града
Београда
Сл. 12. Стојановић, Бранислав, и Мартиновић, Урош, Београд 1945
– 1975, Урбанизам и архитектура, Београд, стр. 225.
Сл. 13. (а, б, в, г, д) Архитектура‑урбанизам, XIV, бр. 74–77,
Београд, 1975, стр. 26.
Сл. 14. (а, б, в) Исто, стр. 26.
Сл. 15. (а,б,в) Непотписани аутор чланка, Пројекат као фактор за
јефтиније грађење, Човјек и простор, IV, бр. 69, Загреб 1957, стр. 2.
Сл. 16. Мартиновић, Стојановић, непагинирано
Сл. 17. (а) Личне фотографије (фотографисано 3. маја 2006. године)

НАПОМЕНЕ:
1] У своме недавном истраживању типологије облика у стамбеној
архитектури педесетих година у Југославији, у којем сам се бавила
дефинисањем типолошких карактеристика стамбене архитектуре
након Другог светског рата код нас, дала сам један предлог
типологије стамбених објеката.
2] У свом делу Знакови у камену Алексеј Бркић наводи поделу
српске модерне архитектуре на три глобална периода. Период
прве ремоделације од 1930. до Другог светског рата, период друге
ремоделације од 1950. године до 1965. и период треће ремоделације
од 1965. до 1980. године. Овде је разматран период од 1947. до 1967.
године, и с разликом од неколико година у односу на Бркићеву
поделу, назван “период друге ремоделације“, у којој је београдски
круг постепено прелазио са функционалистичког концепта на
семиотички”, (Бркић, Алексеј, Знакови у камену, Савез архитеката
Србије, Београд, 1982, стр. 117), и кроз примере су показане основне
концептуалне разлике у односу на претходни и накнадни разматрани
период. Друге поделе из других извора, у периоду модерне српске
архитектуре увек као прекретницу стављају Други светски рат, јер
је неминовно да су политичке промене вршиле велики утицај у
градитељству, али када аутори тематски заокружују период, мало има
извора где се године и границе поклапају, а много примера који се у
свакој публикацији стално понављају као репрезентативни. У свом
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раду Стратегије модернизма у планирању и пројектовању урбане
структуре и архитектуре Новог Београда: период концептуалне
фазе од 1922. до 1962. године, који се истовремено бави и анализом
архитектонског и урбанистичког домена, а децидирано се односи
на локацију Новог Београда, ауторка др Љиљана Благојевић наводи
као прекретницу у концептима 1962. годину. Наиме, концептуално
планирање Новог Београда своје почетке има још 1923. године, када
су нуђена урбанистичка решења леве обале Саве. До четрдесетих
година овде је мало тога реализовано, ако се изузму појединачна
насеља на Бежанијској коси, индивидуална породична изградња
и стари Земун. Период интензивне припреме терена и градње на
Новом Београду почиње тек након завршетка Другог светског рата.
Године 1946. арх. Никола Добровић израдио је своје визионарске
скице које су представљале решење железничких проблема Новог
Београда, и скицу регулације Београда на левој обали Саве, да би
1947. године био расписан конкурс за урбанистички план Новог
Београда (ГУП Београда усвојен је 1950. године). Регулациони
план Новог Београда донет је 1962. године, чиме се закључује
период концептуалних фаза планирања. Када је реч о пројектовању
стамбених зграда, овај период до 1962. године обележиле су
реализације модернизованих колонија у виду стамбених павиљона,
експериментални стамбени блокови и становање социјалистичког
стандарда. Из перспективе иностраних аутора, када се истражује
тема послератне изградње у Југославији, наводи се, опет, другачија
периодизација. Аутор текста Архитектура СФРЈ (Белусов, В.
Н., Архитектура СФРЮ, Bсеобщая история архитектуры,
Архитектура заружбеных социалистических стран, том 12,
вторая книга, Издательство литературы по строительству,
Москва, 1977. года. стр. 345–392), Владимир Николајевич Белусов,
чији је стручни консултант био Богдан Богдановић, представио је
своју периодизацију детерминишући у оквирима теме рада три,
четири периода развоја. Тако, први период представља период прве
петољетке, од 1947. до 1951. године, други, од 1951. до 1957, везан је
за развој индустрије, трећи, од краја педесетих до краја шездесетих,
везан је за масовну стамбену изградњу, и четврти почиње крајем
шездесетих и обележавају га нове урбанистичко-архитектонске
иновације и изградња нових стамбених насеља.
3]
Маневић, Зоран еt аl., Документација о радничком насељу
Железник, Завод за заштиту споменика културе града Београда.
4]

Исто.

5]

Исто.

6] „Били су то рани летњи сунчани дани 1947. године када су
на благим падинама гребена, на коме ће се основати Нови град,
размештени шатори међународних бригада, девојака и младића
из многих земаља европског истока и запада“ – белешке Бранка
Максимовића.
7]
Маневић, Зоран еt аl., Документација о радничком насељу
Железник, Завод за заштиту споменика културе града Београда.
8]

Исто.

9]
Крајем 1951. године, Савез за грађевинске и комуналне
послове СР Србије, уз активно учешће тадашњег Друштва
архитеката Србије, расписао је јавни конкурс за идејна решења
типова стамбених зграда за једну породицу. Разрада награђених и
откупљених идејних решења поверена је појединим ауторима. С
обзиром на то да је током лета 1952. године укинута Главна управа
за грађевинске и комуналне послове СР Србије, организацију рада
на завршетку акције преузео је Економски институт СР Србије.
Израђени типски пројекти приказани су у поменутој публикацији
Преглед типских пројеката малих стамбених зграда, Економски
институт СРС, Београд, 1953. године.
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10] Следеће, 1954. године, Институт је одлучио да прошири
врсте типова и поверио је позваним архитектима да израде типске
пројекте за једноспратне стамбене зграде са два до седам станова у
згради (и то величине станова за две до седам особа), једноспратне
у низу и једноспратне у низу са по четири стана (величине станова
за три особе до шест особа) и још неке друге.
11] Бајлон, Мате, Стамбена изградња Шведске, СК Градова,
Београд, мај 1956. године. Поред тога је и лист „Рад“ у серији
текстова Како се гради у земљи са много удобних станова, бр. 2,
3, 5, од фебруара до марта 1956. објављивао податке о шведској
стамбеној архитектури.
12] Приказ саветовања дат је у листу Комуна, бр. 3, из 1956. године.
Током саветовања одржана је изложба „Стан за наше прилике“,
на којој су била приказана достигнућа из појединих република.
Изложби је претходио и један конкурс за куће у низу, приказани су
прототипови израђени према награђеним пројектима, а приказани
су и у публикацији изложбе – Стан за наше прилике, Љубљана,
1957. године.
13] Термини „индустријска модерна“ и „скулпторална модерна“
преузети су од др арх. Михајла Чанка, на начин како их је он
дефинисао у извору ARD rewiew, Architectural Research & Design,
бр. 29–33, 2004–2005.
14] Ово издање представља проширење претходног издања из
1953. године, с пројектима израђеним од 1954. године.
15] Бркић, нав. дело, 83.
16] Комисија је била у саставу: Мате Бајлон, Милан Злоковић,
инж. Скаберне, у име СГК за стандардизацију инж. Лазић и у име
СГ коморе инж. Моле.
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17] Видети у поглављу: Опште карактеристике технолошког
развоја, конструкција и техника грађења.
18] Упутство садржи одредбе о ограничењу величине станова и
површина појединачних просторија у односу на њихову функцију,
извесне промене у категоризацији према броју соба (а не броја
особа као у нормативима Савезног министарства грађевина итд).
Изричито је наглашено да се избегавају локације на којима се
условљава изградња локала у приземљу јер би могли да узнемиравају
становнике.
19] Бркић, нав. дело, 83.
20] Бркић, нав. дело, 154.
21] Др Михајло Чанак, Радна класификација праваца у савеременој
архитектури, ARD rewiew, Architectural Research & Design, бр. 31,
2004, стр. 33.
22] Овде спадају, на пример, стамбене зграде на Обилићевом венцу
у Београду, реализоване у периоду између 1950. и 1960. године!
23] Миленковић, Александар, Критичке филозофеме архитектуре,
Нова, Београд, 1987.
24] Сара Чашек, Архитектонска култура педесетих година: Луј
И. Кан и комплекс Народне скупштине у Даки, Историја модерне
архитектуре: антологија текстова, књига 3, Традиција модернизма и
други модернизам, ед. Милош Р. Перовић (Београд, Архитектонски
факултет Универзитета у Београду, 2005), стр. 307–322.
25] Кадијевић, Александар, Михајло Митровић, Музеј архитектуре,
Београд, 1999, 84.
26] Мартиновић, Урош, Архитектура Србије јуче и данас.
Четрдесет година грађевинарства у СР Србији, Београд, 1987, 39.
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Summary: DRAGANA MECANOV

ARCHITECTURAL HERITAGE FROM THE POST–WAR PERIOD 1947–1967 – RESIDENTIAL
ARCHITECTURE IN BELGRADE – HOW TO (RE)DEFINE AND PERIODIZE
The period after the immense devastation of WW II was the period of most intensive building in the history of
Belgrade; about 80 percent of the residential buildings in the city were built in the 1950s and 1960s. The main characteristics
of the design and building in that period can be classified into four thematic sections:
- from 1947 to 1952, residential building activity in compliance with the first five–year plan for the development of the
country and its industrialization
- from 1952 to 1957, redefining of design models
- from 1958 to 1965, the culmination of industrial modernism
- from 1966 to 1967, a period of new possibilities in design, defined by Dr. Mihajlo Čanak as sculptural modernism
There are also more general ways to interpret the period, but they cannot be easily put into a chronological order.
Architecture from the early 1960s in our country has no uniform visual expression, but the period still brought along some
specific features that deserve the attention of professionals:
- tendencies and endeavours to define the model of optimal residential buildings (this tendency was permanent)
- development of the concept of the “Belgrade school of creative architecture”
- depersonalized architecture of modernist residential buildings…
Some researchers have already tried to make a periodization of residential architecture after WW II, but this was not
methodologically conformed to the principles of protecting national architectural monuments or to the enhancement and
promotion of their qualities.

ILLUSTRATIONS:
Fig. 1. Working–class settlement in Železnik, example of residential
pavillions with one entrance and four flats on two floors.
Fig. 2. Town–planning solution of the residential settlement in
Železnik according to the Master Plan from 1950
Fig. 3. Architect Milorad Macura, residential building with arches,
ground–floor plan
Fig. 4. Architect Milorad Macura, residential building with arches, a
segment of the longitudinal section
Fig. 5.

Floor plans of standard flats in Block 21 in New Belgrade

Fig. 6. Architect Leo Kabiljo, floor plan of the architectural structure
of the residential tower in New Belgrade, Block 21
Fig. 7. Emphasized horizontal residential lamelli, and underlined
shadows and contrasts on the façade
Fig. 8. Architect Bernardo Bernardi, design exhibited at the
International Show „Family and Household“ – A (Counter)Proposal
Fig. 9. Floor plan of the standard flat in residential building in
Svetogorska Street (1963–65), author: architect Miroslav Jovanović

Fig. 13 (a, b, c, d, e) Designs from all the six Yugoslav republics were
shown at the exhibition „Family and Household“:
a)		Serbia – architects Mate Bajlon, Branko Aleksić, Brana
Milenković and Dušan Nastić
b)		Slovenia . architects D. Krekić, B. Babić and Z. Veber
c)		Croatia – architect Bernardo Bernardi
d)		Bosnia and Hercegovina – architect V. Zaharović
e)		Macedonia – architects S. Brezovski, D. Dimitrov and S.
Brezovski
(as published in „Survey of Standard Designs for Small Residential
Buildings“)
Fig. 14 (a, b, c) Designs published in „Survey of Standard Designs for
Small Residential Buildings“
a)		architect Branislav Milenković, standard floor plan of a one–
storey free standing building with two four–room flats
b)		architect Branko Aleksić, standard design of a one–storey free
standing building with two four–room flats
c)		architect Zoran Petrović, standard design of a one–storey free
standing building with two four–room flats

Fig. 10. Floor plan of the residential building with a local GP medical
centre on the ground floor, at 25, St. Sava Street, author: architect Ivan
Antić

Fig. 15 (a, b, c) Floor plans of flats designed according to the proposals
from Cologne
a)		architect Miro Marasović
b)		architect Ivo Bartolić
c)		architect Anton Urlih

Fig. 11. Residential building at 100–104, Cvijićeva Street, author:
architect Vladeta Maksimović

Fig 16. Floor plan of a standard residential building, author: architect
Dušan Milenković

Fig. 12. Structural plan of the residential building in Temišvarska Street,
authors: architects Zoran Žunković and Kosta Karamata

Fig. 17. Residential towers in Kraljice Marije Street (formerly March
27th), author: architect Mate Bajlon
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ILLUSTRATION SOURCES:
Fig. 1.

(b) personal photographs taken in Železnik on May 2, 2006

Fig. 9. Arhitektura i urbanizam, VIII, 47, (Belgrade, 1967) p. 133

Fig. 2. Documentation of the Institute for the Protection of Cultural
Monuments of the City of Belgrade

Fig. 10. (a) Mitrović Mihajlo, Novija arhitektura Beograda (Recent
Belgrade Architecture), Jugoslavija, Belgrade, 1975, p. 24

Fig. 3. (b) Miodrag Milićević, „Stanbena zgrada sa svodovima
inženjera Milorada Macure“ (Residential Building with Arches Designed
by Engineer Milorad Macura), Izgradnja, Belgrade 1951, pp. 20, 21

Fig. 11. Documentation of the Institute for the Protection of Cultural
Monuments of the City of Belgrade

Fig. 4. (b) Miodrag Milićević, „Stanbena zgrada sa svodovima
inženjera Milorada Macure“ (Residential Building with Arches Designed
by Engineer Milorad Macura), Izgradnja, Belgrade 1951, p. 21
Fig. 5. Aljoša, Žanko (eds), Stan I, Odbor za publicističku delatnost
vojnog građevinstva (Flat I, Publishing Council for Military Architecture),
Belgrade, pp. 39–41
Fig. 6. Aljoša, Žanko (eds), Stan I, Odbor za publicističku delatnost
vojnog građevinstva (Flat I, Publishing Council for Military Architecture),
Belgrade, p. 44
Fig. 7. Čanak, Mihajlo, „Mala priča o zaboravljenim „beogradskih
5““ (A Short Story About the Forgotten „Belgrade 5“), ARD Review, 33,
(Belgrade, 2005), p. 24

Fig. 12. Stojanović, Branislav & Martinović, Uroš, „Beograd 1945–
1975“ (Belgrade 1945–1975), Urbanizam i arhitektura, Belgrade, p.
225
Fig. 13. (a, b, c, d, c) Arhitektura i urbanizam, XIV, 74–77, (Belgrade,
1975) p. 26
Fig. 14. (a, b, c) Arhitektura i urbanizam, XIV, 74–77, (Belgrade, 1975)
p. 26
Fig. 15. (a, b, c) Unsigned author of article „Projekat kao faktor za
jeftinije građenje“ (Design As a Factor of Cheaper Building), Čovjek i
prostor, IV, 69 (Zagreb, 1957), p. 2
Fig. 16. Martinović, Stojanović – pages not marked
Fig. 17. (a) Personal photographs taken on May 3, 2006

Fig. 8. Bernardo Bernardi, „Jedan (protu)prijedlog“ (A (Counter Proposal), Čovjek i prostor, V
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ТОПЧИДЕРСКО ГРОБЉЕ У БЕОГРАДУ – НАСТАНАК И РАЗВОЈ
УДК 726.8 (497.11)

НАДА ЖИВКОВИЋ

ТОПЧИДЕРСКО ГРОБЉЕ У
БЕОГРАДУ – НАСТАНАК И РАЗВОЈ*

N

а простору парк-шуме Топчидер, у оквиру истоимене
просторне културноисторијске целине, на благој падини која се спушта од кампа Кошутњак ка Ковници
новца, налази се Топчидерско гробље. Простире се на
површини већој од четири хектара.
Старо језгро Топчидерског гробља заузима мали
део у односу на проширења изведена после Другог
светског рата и простире се од улаза до попречне алеје са
дрворедом платана и црквом Св. Трифуна. Подељено је
улазном стазом на два дела: мањи и репрезентативнији с
јужне стране цркве и већи, са скромнијим споменицима,
северно од цркве, на делу стрме падине.
Последње велико проширење извршено је 1986.
године, када је Топчидер проглашен за културно добро,
просторну културноисторијску целину. Пројекат новог
дела гробља није прилагођен пејзажу, већ је у највећој
мери изграђен у бетону, камену и асфалту, док је постојећа шума искрчена.
Трагајући за континуитетом Топчидерског гробља,
његов зачетак смо потражили у гробљу села Топчидер,
чије је постојање забележено у долини Топчидерске
реке у XIX веку.1 У опсежној студији о насељима
околине Београда, професор Реља Новаковић прати
село Топчидер од XV do XIX века и констатује да ово
насеље нема континуитета, да се јавља повремено и да
му се чак име бележи различито на плановима околине
Београда. Поред тога, аутор дозвољава могућност да
су село Топчидер и Мегаре исто насеље с различитим
именом.2
Топчидер, као село, није забележен у турским
изворима у 15. и 16. веку, али га 1660. године помиње
Евлија Челебија. У рату 1683. године, као и у периоду од
1716. до 1718, по свој прилици, остало је без становника,
јер се не налази на картама из 1718. године ни касније.
Стога се може закључити да је село Топчидер у то време
било само повремено насељено. У пописима села 1818.
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Сл. 1. Гробница војводе Стевана Книћанина (1808–1855)

Сл. 2. Гробница породице Ђорђевић

и 1822. Топчидер је забележен као насеље, а изгледа
да је тридесетих година XIX века било расељено због
изградње дворца и цркве у Топчидеру, које је подизао
кнез Милош.
Локацију села није могуће прецизно одредити.
Село се, вероватно, налазило негде у централном делу
долине Топчидерске реке. На картама и плановима име
му је различито забележено као Topscino, Tubschitz,
Topschino, а крајем XIX века и као Милодол. Није
искључено да су Топчидер и Мегаре били исто село
са два имена, што у великој мери отежава поуздано
праћење насеља у прошлости.
Из целог хронолошког прегледа о селу Топчидеру
закључујемо да насеље нема континуитета, а да његова
појава у XIX веку, краткотрајно постојање и расељавање
тридесетих година није омогућавало да се његово
гробље устали. Стога се континуитет Топчидерског
гробља никако не може тражити у даљој прошлости,
односно у прерастању сеоског гробља у данашње
градско.3

У другој половини XIX века, у време постојања Топчидерске економије, постојало је и осуђеничко гробље у
Топчидеру. У закону о уређењу Топчидерске економије, од
14. јануара 1901. године, каже се да је гробље имовина ове
економије. Локацију осуђеничког гробља разрешили смо
према плану Топчидера из 1904. године.4 Ово се гробље
налазило на десној обали Топчидерске реке, недалеко од
осуђеничке баште. Данас је то простор на граници Гарде и
расадника, односно онога дела Гарде на којем је изграђен
базен. Осуђеничко гробље, које се помиње током XIX
века, а чију смо локацију прецизно утврдили, засебна је
целина, која у то време постоји самостално, а локација му
се не поклапа са данашњим Топчидерским гробљем.
На малобројним плановима с краја XIX века који
обухватају подручје Топчидера – нема Топчидерског
гробља, нити се оно помиње у документима из тога
времена. Ипак, неколико очуваних надгробних споменика на терену данас сведочи да су се неке породице
осамдесетих година XIX века сахрањивале на данашњем
Топчидерском гробљу.
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Када је и како започето сахрањивање на том гробљу, данас је немогуће поуздано утврдити.
Осамдесетих година XIX века, општински одборници започињу расправе о гробљима у Београду, а
поводом оснивања београдског Новог гробља. Тада се
неки од њих залажу за отварање више варошких гробаља
у различитим крајевима града, тј. рејонских гробаља,
да би била приступачна становницима удаљених
насеља. Овом идејом они се супротстављају отварању
једног, тј. Новог гробља, као јединог у вароши. Да ли
у овој расправи и мишљењу одборника треба тражити
настанак Топчидерског гробља, не можемо поуздано
тврдити. Међутим, како очувани надгробни споменици
и ова расправа временски коинцидирају, то је врло
вероватно да је Топчидерско гробље, као локално
гробље, настало осамдесетих година прошлог века.
Поуздано се само зна то да статус овога гробља није
решен тада а ни неколико деценија касније.
Но упркос нерешеном статусу гробља, познати
београдски трговац и добротвор Никола Спасић подиже
на Топчидерском гробљу капелу, 1903. године, која је
таквих димензија да служи и као гробљанска црквица.
Преношење споменика војводе Стевана Книћанина
с Ташмајданског на Топчидерско гробље 1907. године
сведочанство је не само о функционисању већ и о угледу
који ово гробље почиње да стиче. У то доба, гробље је
врло мало и не нарочито уређено, али му локација сред
кошутњачке шуме даје природност и лепоту.
У изворима се Топчидерско гробље помиње тек
1912. године, када министар народне привреде одобрава
Правилник о Топчидерском гробљу. Правилник је
израдила Комисија чији је члан био и свештеник
Топчидерске цркве. Из члана 1. овога правилника, у којем
се каже да је земљиште на којем се налази Топчидерско
гробље државна својина, произилази имовинскоправни
статус гробља, које не припада ни цркви ни општини
београдској, већ држави, односно директно је под
управом Министарства народне привреде. Поменутим
правилником одређено је да се о гробљу „има старати
и надзор над њим вршити Гробљански одбор од пет
чланова“, које одређује министар народне привреде.
Услед избијања балканских и Првог светског рата,
Гробљански одбор се није састајао све до 1921. године.
У међувремену, фебруара 1914. године, министар
унутрашњих дела сматра да ово гробље није уређено онако како прописује Закон о уређењу санитетске
струке, да се овим гробљем не служе становници
Београда и да лежи ван рејона вароши, те доноси
решење да се питање овога гробља коначно реши. У ту
сврху оформљује Комисију коју сачињавају: физикус
Управе града Београда, физикус Округа београдског,
комесар топчидерске полиције и управник Топчидерске
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Сл. 3. Гробница др. Рудолфа Арчибалда Рајса (1875–1929)
Сл. 4. Чесма у спомен Ружи Недељковић, 1924.
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Сл. 5. Гроб Жанке Стокић, глумице (1887–1947)

Сл. 6. Гроб Исидоре Секулић,књижевнице (1877–1967)

економије, а у извештају Комисија каже да са здравственог
гледишта гробљу никако није место у јавном парку, те да не
би требало да остане тамо где је сада и да његово исељење
треба извести према чл. 22. Санитетског закона.5
После Првог светског рата, јуна 1921. године, састао
се поменути Гробљански одбор (основан 1912. године)
и сматрајући да у општим приликама и околностима
није у могућности да, као раније, одржава и уређује
гробље а да то не буде са штетним последицама,
одлучио је да Топчидерско гробље понуди општини
града Београда ради уређивања и употребе. Међутим,
како београдска општина на понуду није одговорила,
министар пољопривреде и вода је 1923. године понудио
гробље на привремену употребу чукаричкој општини.
Ова општина положила је 20.000 динара у депозит
Управи Топчидерске економије, на чијем земљишту се
гробље налазило, а Економија је и наплаћивала таксу за
гробове и гробљем руковала до 1925. године.6

После усвајања Генералног плана Београда, 1924.
године расписан је међународни конкурс за уређење
Топчидера. Усвајањем програма за уређење Топчидера,
према којем се гробље укида а његов простор пошумљава,
изгледало је да је питање гробља дефинитивно решено,
те је и чукаричкој општини враћен положени депозит од
20.000 динара, а земљиште је остало у поседу Топчидерске
економије, којој је и припадало. Решење о укидању
гробља ради пошумљавања, према усвојеном плану,
издао је Министарски савет новембра 1924. године.7
У даљем спровођењу ове одлуке, априла 1927.
године, министар пољопривреде доноси решење да
се после 1. јануара 1928. године обуставља свако даље
укопавање на Топчидерском гробљу. Истовремено се
позивају сопственици гробова да посмртне остатке
својих сахрањених сродника најдаље до краја 1937.
године пренесу на друга гробља. Но упркос овој забрани
и постављеном року, грађани Сењака и Топчидерског
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Сл. 7. Гробница Лазара Пантелића, директора
крагујевачке гимназије, стрељаног са ђацима 1941.
насеља и даље на самовласан начин укопавају своје
мртве у овом гробљу, те се тим поводом Дирекција шума
жали суду на нерегулисану ситуацију.8
Нерешено питање Топчидерског гробља траје
још читаву деценију. Поред усвојеног плана уређења
Топчидера, који смо поменули, и поред забрана даље
употребе гробља, сахрањивање се овде врши и током
тридесетих година. Није једноставно објаснити све
разлоге који утичу на илегално функционисање Топчидерског гробља.
Године 1929. долази до промене власника земљишта.
Наиме, тада се укида Топчидерска економија, а оснива
Управа Топчидерског парка, којој је припало гробље.
Нова управа је наследила и старе проблеме, о којима
подноси исцрпан извештај, који садржи све одлуке које
смо поменули, али и причу о неумољивој животној
пракси сахрањивања околних житеља на овом гробљу
која, упркос свему, траје.9
У састав београдских гробаља и надлежност тадашњег Отсека за гробље општине београдске ушло је
тек 1931.10
Главни разлог стихијске употребе простора Топчидера склони смо да видимо у одустајању од његовог планског уређења. Није била реч само о простору
гробља, већ и о додели земљишта Народној банци за
изградњу ковнице новца. Обе ове функције, са ширењем
које исказују током осамдесетих и деведесетих година
двадесетог века, у великој мери одступају од основне
намене Топчидера као рекреативне зелене површине.
После Другог светског рата, Топчидерско гробље
је заузимало простор од 1,50 ха. Прво проширење, за
око 0,70 ха, извршено је 1948. године. Недуго затим,
изграђена је испраћајна капела са три бокса.
Током 1972. године површина гробља је увећана
за 1,10 ха, тако да је пре последњег великог проширења
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Сл. 8. Црква посвећена св. Труфуну, задужбина Николе
Спасића

1986. и 1987. године она износила 3,30 хектара.11 Ово
последње велико проширење извршено је у време када
је Просторна културноисторијска целина Топчидер
проглашена за културно добро и категорисана за
културно добро од изузетног значаја.12
Нова изградња, односно ширење, нису деградирали
само Топчидерско гробље већ и простор заштићене
целине. Овај пројекат није поштовао природну средину,
већ је асфалтирањем широких стаза, употребом бетона
и камена потпуно променио амбијент који је гробље до
тада имало. Стога се ширење не може третирати као
унапређење и допринос уређењу Топчидерског гробља,
што је тада било образложење, већ управо супротно,
као деградација његових свеукупних вредности.
Међутим, раскошно зеленило парк-шуме, добар
положај и изузетно добро редовно одржавање чине
да гробље, упркос свему, изгледа репрезентативно и
достојанствено.
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Сл. 9. Испраћајне капеле

Сл. 10. Гробље – општи изглед

Данас се на гробљу, поред црквице коју је 1903.
године подигао Никола Спасић, налази низ стилски и
уметнички вредних споменика и гробова знаменитих
људи. Године 1907. на гробље је пренет споменик војводе
Стевана Книћанина, чија монументалност, пластична
обрада и сам портрет војводе заслужују пажњу. С
краја XIX века очувани су споменици породица Димић
и Милановић, витке камене пирамиде једноставног
облика, који представљају једина два до данас очувана
споменика из тог доба. Из времена између два светска
рата пажњу заслужује гробница Рудолфа Арчибалда,
како због стилских одлика тако и због ове знамените
личности. Из истог времена, са одликама националног
стила, издвајају се гробнице породица Ђорђeвић,
Томашевић и Матић-Зрнић.
Неколико знаменитих личности сахрањено је
овде после Другог светског рата: првакиња Народног
позоришта Жанка Стокић, директор крагујевачке
гимназије Лазар Пантелић, стрељан са ђацима 1941.
године, и Исидора Секулић, важна личност наше
књижевности двадесетог века, чији је гроб изведен по
пројекту архитеката Синише Вуковића и Олге Дивац.
Из претходно наведеног можемо закључити да
је Топчидерско гробље настало осамдесетих година
деветнаестог века, као локално гробље на којем су се
сахрањивали становници Сењака, Точидерског брда и
Чукарице. Будући да се налазило изван грађевинског
рејона, те да његов статус није био решен све до периода
после Другог светског рата, о одржавању и уређењу
гробља старао се Гробљански одбор. Топчидерско
гробље није плански заснован комплекс, већ спонтано
настало локално гробље једног дела Београда, чије
централно језгро са гробљанском црквом представља
посебан амбијент гробља у природи и сугерише питомину природног почивалишта.
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Сл. 11. Гробље – изглед након проширења 1986–1987.
године
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Sumary: NADA ŽIVKOVIĆ
THE TOPČIDER CEMETERY
The Topčider Cemetery dates from the 1880s as a local graveyard for the burial of those who lived in Senjak, Topčider
and Čukarica. Since it is located outside the area of urban settlements and its status had not been solved until the 1930s, a
special Council cared for the maintenance of the cemetery.
The Topčider Cemetery was not a specifically planned complex – it grew spontaneously as a local graveyard of a part of
Belgrade and its centre; its central zone, with the graveyard church suggests a particular ambience of a peaceful natural repose.
Apart from the small church, built in 1903 by Nikola Spasić, there are numerous valuable monuments and tombstones erected
to commemorate eminent people. The monument to voivode Stevan Knićanin was moved there in 1907 – its size, its plastic
ornaments and the portrait of Stevan Knićanin, deserve attention. There are also elegant stone slab tombstones of the Dimić
and Milanović families, the only two preserved monuments from the nineteenth century. From the inter–war period there is
the tomb of Dr. Archibald Reiss – important for its stylistic features and the eminence of Dr. Reiss himself – as well as family
tombs of the Đorđević, Tomašević and Matić–Zorić families, bearing the characteristics of the national style. A few prominent
personalities were buried there after WW II, such as the famous National Theatre actress Žanka Stokić, Lazar Pantelić, the
Director of the High–school from Kragujevac, shot by the Germans in 1941 together with his pupils, and Isidora Sekulić, our
famous twentieth century writer, whose tomb was designed by architects Siniša Vuković and Olga Divac.
The extension of the cemetery, especially in the late 1980s, ruined and degraded the graveyard and the whole protected
area. The spatial interventions paid no heed to the natural environment and the newly paved paths, with concrete and stone,
changed the entire ambience of the graveyard. There is no reason to acknowledge these additions as improvement and positive
contribution (the usual explanation) but, conversely, as a degradation of its overall values. However, despite all this, the
luxuriant greenery of the forest–park, the good position and exceptional maintenance make this cemetery look exceptionally
dignified.
ILLUSTRATIONS:
Fig. 1.

The tomb of voivode Stevan Knićanin (1808–1855)

Fig. 2.

Tomb of the Đođrević family

Fig. 3.

Tomb of Dr. Rudolph Archibald Reiss (1875–1929)

Fig. 4.

Memorial fountain to Ruža Nedeljković, 1924

Fig. 5.

Tomb of Žanka Stokić (1887–1947)

Fig. 6.

Tomb of Isidora Sekulić, authoress (1988–1967)

Fig. 7. Tomb of Lazar Pantelić, Director of the High–School from
Kragujevac, shot by the Germans in 1941 together with his pupils
Fig. 8.

Church devoted to St. Tryphon

Fig. 9.

Funeral service chapels

Fig. 10. The Cemetery – general view
Fig. 11. The Cemetery – after the extension from 1986–1987
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ЗЕМУНСКО ГРОБЉЕ НА БРДУ
ГАРДОШ (II)

U

Годишњаку града Београда објављен је прилог о
старом земунском гробљу које је, на узвишеном лесном
платоу изнад Доњег града, засновано после 1717. године
за припаднике римокатоличке вере.1 Крајем XVIII века,
на плато je измештено и православно гробље које се
налазило у близини Светониколајевске цркве и на
источној страни данашње Синђелићеве улице, тако да се
може рећи да је данашње земунско гробље у последње
две деценије поменутог века постало почивалиште
за три толерисане конфесије у пограничном граду –
православну, римокатоличку и јеврејску.
До 1918. године гробље је проширивано и у највећој мери је заузимало површину коју и данас има:
ивице лесног брега изнад Улице цара Душана, на
западу, до парцела зграда према Улици Сибињанин
Јанка и наставка исте улице до порте надгробне цркве
Св. Димитрија (Харишева црква), на северу и истоку, и
стари одбрамбени зид с пушкарницама (из 1841), који
се пружа и чини непарну страну Гробљанске улице, на
југу.
Старо гробље у новим околностима
У периоду између два рата Земун, који се нашао
у непосредној вези с главним градом увећане државе,
доживео је низ промена и то је била нова фаза његовог
живота. Она се огледала у привредном расту, новим
друштвеним приликама, изградњи нових привредних
и других објеката и, наравно, у повећању броја становника. Већ крајем тридесетих година поставило
се питање проширења, а затим и измештања, гробља
јер се оно нашло у потпуно изграђеним, настањеним
блоковима Доњег града, Гардоша и Горње вароши.
Према писаним и сликовним изворима и сећањима
савременика, питање нових гробних места решавано
је прекопавањем које је било изразито заступљено на
православном гробљу. На тај начин заувек је нестао

179

МИОДРАГ ДАБИЖИЋ

Сл. 1. Старо језгро
Земуна, у горњем
левом углу: Миленијски
споменик (1896),
Харишева црква Св.
Димитрија (1876) и
три гробља

знатан број гробова и споменика које је требало
сачувати. С горчином је у локалном листу писао један
добар познавалац новије прошлости Земуна да је
прекопавањем нестао, на пример, гроб проте Михаила
Пејића (†1812), помагача устаничке борбе и ревносног

извештача митрополита Стефана Стратимировића о
приликама у Србији. Код неких утицајних грађана
који су познавали или ценили сведочанства прошлости
града, јавила су се настојања да се сачувају гробови и
спомен-обележја познатих и заслужних грађана. Године

Сл. 2. Католичко
гробље: поглед на део
и главну стазу гробља
(око 1930), на којој
се виде две „постаје
крижног пута“
(уклоњене почетком
50-их година XX века)
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1925, Српска православна црквена општина обновила
је гроб са спомеником породице Радичевић. На исти
начин, одржавани су споменици оних грађана који су
имали своје легате при црквеним општинама или су
били заслужни чланови неких познатијих организација,
хуманитарних и културно-просветних друштава.
На римокатоличком гробљу ситуација је била
повољнија. Оно је имало могућности да се шири према
северним и северозападним границама. На том празном
простору ка јеврејском гробљу почело је сахрањивање
почетком 1942. године. Били су то посмртни остаци
логораша с бившег Београдског сајмишта.
На православном гробљу, удолина северно од
Харишеве цркве ка Улици Сибињанин Јанка постепено
је попуњавана. У том делу гробља сахрањивани су
сиромашни грађани без породице, бескућници који су
умрли у Градској болници и који су после смрти до погреба лежали у скромној болничкој или још скромнијој

мртвачници на гробљу. На том месту сахрањивани су
и непознати дављеници које је река доносила до обала
земунског атара.
Потражња нових гробних места јавила се средином тридесетих година, јер се повећавао број
становника оснивањем нових предузећа, фабрика,
установа и припајањем општине Земун oпштини града Београда (1934). Према попису из 1921. године, град
Земун имао је 18 524 док је 1931. године забележено
да је у граду живело 28 083 грађана, од тога, према
верској припадности, било је: римокатолика 13 359,
православних 12 766, евангелика 1 169, Јевреја 506,
муслимана 186 и 97 припадника осталих конфесија.
Што се тиче староседелачких породица, оне
су имале своја гробна места и у њима су деценијама
сахрањивали своје умрле. Поред тих заузетих
места, још увек је било простора за проширење јер
гробови, највећим делом, нису били један уз други,

Сл. 3. Православно гробље: споменик Палим борцима за
ослобођење и уједињење 1914–1918. године

Сл. 4. Католичко гробље: спомен-обележје на успомену
палим ратницима у Светском рату 1914–†1918.
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Сл. 5. Гроб Саве Петровића Геје (†1959), истакнутог
борца Сремског добровољачког одреда у Српској војсци,
нарочито у одбрани Београда 1914/1915. године

Сл. 6. Споменик на гробу царског генерала-лојтената
руског Генералног штаба Владимира М. Драгомирова
(1867–1928), супруге и Олге Олфериеве (†1946)

како је то урађено у другој половини протеклог века.
Треба поменути и обичај, дозвољен прописима, да се
прекопавају поједина породична гробна места, да се
стари посмртни остаци стављају у платнене вреће или
мање сандуке и полажу поред ковчега новоумрлог.

Стручни део посла поверен је градском инжењеру арх.
Ђорђу Ј. Шуици и, према његовим плановима, изграђена
је костурница квадратне основе и урађено је надгробно
обележје.3 Све радове обавили су земунски мајстори,
међу којима је био и каменорезац Стефан Вилхелм.
Поменуте године, Градско поглаварство на челу с
градоначелником Петром Марковићем организовало је
примерену свечаност. У присуству представника државне
власти, војске, цркве, удружења ратника и добровољаца,
друштава и великог броја грађана православним верским
обредом освештан је меморијални комплекс и обављена
заједничка молитва (парастос) за покој душа почивших.
После уобичајених говора и полагања цвећа,
споменик је предат јавности. На њему су уклесана имена
почивших и називи завичаја и исклесана посвета: „Палим
борцима за ослобођење и уједињење 1914–1918“. На
постаменту је запис: „Овај споменик подиже општина
града Земуна погинулим и умрлим храбрим српским
борцима“.
У току скоро осам деценија постојања споменик
је два пута уређиван. Треба поменути да је приликом
бомбардовања (17. април 1944) једна бомба пала у
близини цркве и да је распрсли комад одломио два–три

Меморијални споменици из 1928.
Године 1928, на гробљу су урађена два обележја која
савременике подсећају на жртве у Првом светском рату.
На православном делу је 1915. и 1916. године настало
гробље заробљених српских војника и интернираца, које
су аустроугарске власти, после слома Србије, превеле у
Земун. Услед неодговарајућих животних услова, у логору су се појавиле разне болести, међу њима и колера.
Сви умрли, рачуна се 2482, сахрањивани су у паралелним
редовима на простору наспрам Харишеве цркве. Гробови
су обележавани крстачама, а тек касније је постављен
велики дрвени крст са овећом лименом плочом на којој
се налазио пригодни текст.
Када је градска управа уочи 1928. одлучивала на који
начин да обележи десету годину од уласка српске војске
у дотада погранични аустроугарски град, решено је да се,
поред осталог, коначно уреди српско војничко гробље.
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
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крака завршног каменог грчког крста, који се састојао
из једне вертикале и четири хоризонтална крака према странама света. Почетком седамдесетих година
прошлог века, СО Земун позвала је каменоресца Фрању
Шестановића да обави најнеопходније интервенције и
да обнови крст. Међутим, пошто мајстор није био под
надзором службе заштите, израдио је и поставио нови
мермерни латински крст неодговарајућих димензија.
После три деценије, 2002. године средствима СО Земун
урађена је темељита обнова целог комплекса.4 Све радове обавили су стручњаци и мајстори Завода за заштиту
споменика културе града Београда, тако да меморијал
одговара месту где се сваке године на Видовдан (28. јун)
одржава скуп с верским обредом који је посвећен свим
палим борцима за слободу српског народа од историјске
1389. године до наших дана.5

Земун, посебни град до 1934. године, није заборавио
ни другу страну. На римокатоличком гробљу урађено
је заједничко почивалиште с високим мермерним обелиском – „На успомену палим ратницима у Светском
рату 1914–1918“, што се односи на аустроугарске и
немачке војнике.

Сл. 7. Спомен-обележје на гробу руског емигранта
Виктора Никитина (†1933), пилота југословенског
Друштва за ваздушни саобраћај

Сл. 8. Православно гробље: споменик на гробници
чланова породице Карамата. Међу њима су:
родоначелник Димитрије који се 1772. године из турске
Македоније доселио у погранични Земун, трговац Атанас
(†1867), активни учесник у Српском покрету 1848/1849.
године, и академик Јован (†1967), светски математичар
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Тзв. руско гробље
На западној страни православног гробља, од
двадесетих година XX века, настало је „руско гробље“.
На том простору сахрањивани су руски емигранти –
официри царске војске, професори, инжењери, лекари,
музичари, свештеници и други образовани људи
који су имали подршку државе и који су заузимали
одговарајуће положаје у Краљевини СХС, односно
Југославији. Они су, највећим делом, сахрањивани
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Сл. 9. Јеврејско гробље: најстарији облици надгробника
од пешчара, ружичастог и сивог камена

с помпом, уз учешће представника војске, установа, организација, чланова друштава и чланова руске
колоније. Мада је известан број гробова с временом
нестао, јер су неке породице изумрле, а неке породице
су 1948–1949. године морале напустити дотадашње
пребивалиште, ипак је сачуван знатан број гробова
с карактеристичним спомен-обележјима: постоље са
светоандрејским или латинским крстом, порцеланском
сликом Христа или Богородице и цитатом из Библије
(„Да буде воља Твоја“). За савременике су занимљиве и
документарне порцеланске слике с ликовима почивших.
Пошто о наведеном досад није посебно писано, треба
навести имена угледних покојника и њихова надгробна
обележја која имају историјску и уметничку вредност:
генерал-лајтенат Генералног штаба Владимир Михаилович Драгомиров (1867–1928); генерал-мајор руске
гарде Александар Генрициј (1870–1929); пуковник
Александар М. Арцибушев (1867–1939); пуковник

Сл. 10. Јеврејско гробље: надгробник породице Полгар.
Међу њима је Габријел (*1915), сувласник прве Парне
пилане у Земуну

Сл. 11. Јеврејско гробље: почасни споменик (кенотаф)
с именима настрадалих земунских Јевреја 1941–1945.
године
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1927). На постаменту његовог спомен-обележја (с
крстом) налази се порцеланска фотографија на којој
је представљен маркантни средовечни духовник с
напрсним крстом.6
Надгробна обележја Грка и Цинцара
На православном гробљу, на његовим старијим
деловима, и данас има обележја која подсећају на
бившу грчко-цинцарску колонију (средина XVIII
– почетак XX в.), која је допринела развоју Земуна.
Њени припадници били су вредни посленици (трговци,
занатлије, учитељи), који су учествовали у јавном
животу као чланови градске управе, тројица (Јован
Кирица, Панајот Мофри и Константин – Коча Петровић)
као градоначелници, затим као чланови и часници
појединих друштава и удружења грађана. Свакако да
су међу њима најпознатији чланови породице Спирта,
чији је родоначелник Георгије у Земун дошао 1739.
Сл. 13. Надгробна капела апотекарске породице
Трешчик. Подигнута је 1906. године према плановима
земунског грађевинског предузетника Фрање Ф. Јенча

Сл. 12. Заједничко почивалиште умрлих и настрадалих
у нацистичком логору Старо сајмиште на левој обали
Саве (1941–1944)

Сергије А. Африсимов (1869–1932); вицеадмирал
Димитриј В. Ненјуков (1869–1929); професор др мед.
В. Зарубин (није назначено време); др Теодор И. Титов
(1863–1935), професор Кијевске духовне академије и
Београдског универзитета; градски инжењер Иван Ф.
Титов (1895–1939), геометар Градског поглаварства
општине Земун; Јелисавета Тихомирова (†1938),
рођена књажна Волхонскаја; Алексеј Гринков (†1966),
професор музике и диригент неколико земунских
хорова; инжењер Александар К. Вологодцев (†1974);
породична гробница Соловјев-Ридељ: др Тамара
Ридељ (†1976), лекар, инжењер Генрих Ридељ (†1977),
технички директор ГП „Изградња“ Земун, инжењер
Ђорђе Соловјев (†1979), професор Грађевинског
факултета у Сарајеву; први пилоти нашег Друштва за
ваздушни саобраћај Аеропут Београд: Виктор Никитин,
рођ. 1893. г., који „погиб в Љубљанје 12. IX 1933“, и
Михаило Јарошенко, рођ. 1893. г., „погинуо у Љубљани
15. VII 1936“; породице: Платона Зајченка (†1972),
угоститеља Владимира Влајкова (†1944), инжењера
Михаила Г. Афанасијева (†1953), Људмиле М. Лешченко
(†1959), Николаја А. Куличенка (†1953) итд. Извесно је
да је занимљив Јоан Николајевич Гончаревски (1860–
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Сл. 14. Католичко гробље: сецесијски надгробник
породице привредника Јосипа Кулунџића (†1941)

Сл. 15. Католичко гробље: гробница чланова породице
Абафи, међу њима су капетан Бранко (†1945) и борац
Јанко (†1944), припадници Народноослободилачке војске
Југославије, односно Југословенске армије. Скулптура
„Капетан Бранко“, рад Светомира Почека

године, Петар (†1850), Павле (†1858), Ђорђе (†1909)
и његова супруга Софија, рођ. Георгијевић (†1915),
друштвена радница. На гробљу су сачувани једна њихова
хоризонтална надгробна плоча од ружичастог мермера
с грчким записом и породична капелица (маузолеј).7
Међутим, капелица је оштећена у бомбардовању града
(1944) и, мада су после рата обављени најнеопходнији
радови на санацији (равни кров), обележје је потпуно
девастирано.8
Исто тако, значајни су чланови имућне породице
Хариш-Петровић. Марија, рођ. Петровић, ктитор је
надгробне цркве Св. Димитрија, која је саграђена
(1876), према плановима арх. Светозара Ивачковића,
док је ниски иконостас осликао Павле Симић.
Значајних обележја постоји још неколико и, према документу Завода за заштиту споменика културе,
треба их сачувати: зарубљена пирамида (са сликом)
Димитрија Биалоса (†1899), споменик књижара,
штампара и издавача браће Пуљо, Јована (†1915),

Димитрија (†1924), и њихових потомака, стилски
декоративни крст Георгиса Стерије Пулиоса (†1873)
и обележје ХIOTA A. BIAЛЛОY, које подсећа да је на
том месту сахрањена и Афродита Бијало (†1952), која је
забележена као последњи женски члан бивше хеленске
колоније. Нажалост, прекопан је евидентирани гроб
и уклоњен је споменик (са сликом) угледног трговца
Николе Паханија (†1942), који слови за последњег
мушког припадника бивше колоније Цинцара и Грка.9
Из службене публикације Попис кућа у граду
Земуну, коју је Градско поглаварство Земуна штампало
1906. године, међу власницима кућа забележени су:
Ђорђе Христодул, Фотиос Ј. Цицас из Солуна, Марија
Христодул и малодобна Софија Морфи. Међутим,
њихови гробови и обележја нису сачувани.
Међу наведеним обележјима треба поменути и
један сачувани надгробник од ружичастог камена, са
већим латинским каменим крстом, који потврђује да
је у последњим вековима у граду живео и привређивао
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Јеврејско гробље
Земунско јеврејско гробље једно је од најстаријих
у овом делу Србије и на њему је сачуван знатан
број спомен-обележја. На једном старом споменику
може се разазнати да потиче из 1746. године11, што
одговара стварности ако се рачуна да су прве јеврејске
породице, ашкенаске и сефардске, од 1717. г. боравиле
у аустријском Београду, који су 1739. године морале да

напусте и пређу у Аустрију, односно Немачку. Једна
група (двадесет породица) настанила се у пограничном
Земуну и из пописа 1755. и 1756. године позната су
имена старешина породица и власника кућа. Сви Јевреји
сачињавали су општину која је имала судије и црквене
оце, школу и синагогу. Један важан картографски
документ потврђује да је имала и посебно гробље.
JVDEN GRABEN налазило се на данашњем месту, на
северозападном делу гробљанског комплекса.12
Занимљиво је навести да се на сачуваним надгробницима помињу презимена породица забележених у
пописима 1755–1756. године: Брандајс, Леви, Саламон,
Мајер, Кајс, Рохлицер, Изак, Мојзес, Волф и Лебел. Врло

Сл. 16. Гробница породице индустријалца Живка
Јовановића Порције, председника Бродарског и багерског
акционарског друштва (1879–1933) и Видосаве, рођене
Васић (†1976), с надгробником у облику речног багера. На
споменику су плитки рељефи (бронза): пароброд „Никола
Пашић“, отац Илија и Живко Јовановић, рад београдског
вајара Драгомира Арамбашића. Ж. и В. Јовановић
забележени су као добротвори хуманитарних друштава
и Николајевске цркве којој су 1933. приложили уметнички
витраж на прозору јужне фасаде

Сл. 17. Харишева порта: спомен-обележје на заједничком
гробу пронађених и идентификованих Земунаца
настрадалих 23. септембра 1944. године у конц-логору
Стара Градишка

понеки Јерменин. Споменик је посвећен породици
Муњас. У Попису из 1906. године, као власница куће
на Сенском тргу (данас Трг Бранка Радичевића) бр. 3,
уписана је Ана В. Муњас.10
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Сл. 18. Православно гробље: споменик на гробу јавном
раднику, педагошком и белетристичком писцу Стевану
В. Поповићу, пл. Фрушкогорском (1845–1918), директору
Текелијанума, са записом: „Овде вечни санак снева /
ђачки отац чика Стева“.

Сл. 19. Православно гробље: спомен-обележје на
гробници породице Евгенија Петровића (†1925).
Композиција „Љубав – највише људско сазнање“
(плитки рељеф у белом камену), рад је вајара
Томе Росандића

често су заступљена презимена Херцл, Сасон, Амар,
Биндер, Хајм, Голдштајн, Коен, Полак, Соненберг,
Розенберг, Вајс, затим Шер, Самлајић, Фишер, Фекете,
Пискер, Франкл, Франк, Векслер, Албахари, Бихали,
Хиршл, Халфон, Елијас, Билиц, Челеби, Фридман,
Гарај, Вајнбергер.13
Од појединих личности и гробова могу се посебно
забележити: гробница репрезентативног типа породице
индустријалца Габријела Полгара (*1915) са записом
да је умрли био „Човијек од дужности и фанатичар рада,
пријатељ сиромаха“14; надгробник Розе Соненфелд
(*1926) са записом на немачком да је оснивач, председник и почасни председник Друштва јеврејских
госпођа; надгробник др Исака Исахара (Isak Isachar
*1912), лијечника који је умро „као жртва свог позива“;
надгробник (са сликом) Анђелка Тајтацака (*1920),
назначено је да је „трговац из Крушевца“15; надгробник

од белог мермера с основним подацима о умрлим: Ото
Бихаљи Мерин/ 1904–1993/ и његова Лиза/ 1900–1991/.
У доњем делу је IN MEMORIAM /Павле Бихаљи/ 1898–
1941. Реч је о књижевнику, историчару уметности и
публицисти Оту, његовој супрузи и његовом брату
Павлу, књижевнику, издавачу и публицисти; сецесијски
споменик „побожне и милосрдне добротворке Мирјам
Сасон (Mirjam Sasson *1925), споменик Рахелe Ј. Русо
(Rachela J. Russo *5665), затим низ других, не према
редоследу важности: Мосес Албахари (Moses Albachary
*1897), Мосес Исак Фархи (Moses Isak Farchy *1907),
Исак Кадмон Леви (*1956), Самуел Дојч (Samuel
Deutsch *1909), Иван Л. Брандајс (*2003), активни члан
Соколског друштва (дo 1941), у последњем периоду
вишегодишњи председник Јеврејске општине. На
његовом споменику је уписан индустријалац Мавро
Биндер (*1940).16 У непосредном суседству сахрањени
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Код споменика се одржавају комеморативни скупови, првенствено 27. јула (девети дан месеца ав), на
дан када су земунски Јевреји депортовани у поменуте
злогласне логоре. Тада се, уз прописани верски обред и
пригодно слово, прочитају и имена покојника.
Треба посебно нагласити да се на релативно малом
јеврејском гробљу налази велики број обележја и да се
у континуитету могу пратити њихови карактеристични
облици. Из културно-историјских разлога треба их
уредити и сачувати. У Јеврејској општини постоји
више пројеката ревитализације, који се, уз средства
шире заједнице и у свету познатих јеврејских фондова,
могу остварити.18 Земун је извесно познат јеврејској
дијаспори, јер је у том малом, некад пограничном граду,
педесет година као рабин служио Јехуда бен Шломо
Хај Алкалај (1798–1878), један од претеча ционизма, а
књижевник и публициста Теодор Херцл (1860–1904),
оснивач и теоретичар модерног ционизма, тј. стварања
јеврејске државе у Палестини, потиче из поменуте
породице Херцл.19

Сл. 20. Православно гробље: гробница породица трговца
Стевана Капамаџије (†1930), инж. арх. Александра
Радивојевића (†1968) и адвоката Глигорија Тадића
(†1971). Скулптура „Жалост“ (бронза), рад је Петра
Палавичинија

су: Хенријета Биндер (Henriette Binder *1927), Јудита
Бадалић (*1951), рођ. Биндер, и њена кћи археолог
Даница Димитријевић (*2004), први управник данашњег
Завичајног музеја Земуна,17 и Самуел Биндер (*1908).
На највишој заравни таласастог терена гробља
налази се зарубљена тростепена пирамида од сивог
камена на којој је уклесана посвета: „Жртвама фашизма
1941–1945“. Она подсећа на пет стотина седамдесет
три припадника (510 из Земуна, 50 из Нове Пазове, 10
из Голубинаца, 2 из Новог Сланкамена и 1 из Нових
Карловаца) земунске Јеврејске општине, који су
насилним путем изгубили живот током Другог светског
рата. На све четири стране спомен-обележја записана
су имена настрадалих (187) у познатим хрватским
концентрационим логорима код Јасеновца и Старе
Градишке. Према азбучном редоследу: од Адања Рафаел
до Шваб Алберт Ирма.
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О отварању новог гробља 1942. године
Занимљиво је навести да је за време последње
окупације, ратне 1942. године, истицана „потреба
грађења новог гробља у Земуну“, јер је, „старо гробље
претијесно“. У локалном „тједнику за Земун и Сријем“
забележено је да се црквени одбор Римокатоличке жупе
у Земуну, који је поред осталих права и дужности имао
и задатак „уздржавати у добром стању“ и гробљанске
капеле, жупно гробље, крстове и друге споменике
на подручју жупе и који је у свом саставу имао и
„надзорни одбор за гробље“, живо радио на томе да
се у „споразуму с Градским поглаварством што прије
приступи грађењу новог средишњег гробља“.20 Гробље
на Гардошу, каже се у наставку чланка, „не одговара ни
кршћанским начелима о уређењу гробља, а сигурно ни
естетским ни хигијенским, а да не говоримо колико је
далеко од дужног пијетета према умрлима“.
Следеће, 1943. године речено је да је питање новог
гробља „врло актуелно“ и да његово смештање мора
бити на таквом месту „да се за дуги низ година ово
питање скине с дневног реда“. У штампи је истакнуто
да је римокатоличко гробље површински искоришћено
„до крајњих граница могућности“ и да на православном
гробљу „није ништа боље“. Истовремено су предложене
две локације за смештај новог гробља и изнесена је
замисао да старо гробље, православно и католичко
(јеврејско се не помиње), „треба припремити за ужитак
живима“ због „свог прекрасног положаја и дивног
изгледа на Дунав и Саву“.
Овом приликом треба само навести да је у првој,
према писцу чланка, прихватљивијој алтернативи за
ново гробље изабран простор изван грађевинског рејона
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свог положаја, биле мање цењене. Ратне неприлике
у које треба уврстити и оснивање концентрационог
логора на Старом сајмишту (крај 1941), наметнуле су
проблем сахрањивања великог броја умрлих логораша
који су за време његовог постојања (до априла 1944)
сахрањивани на гробљима Београда, Земуна и села
Бежаније. Према непотпуним подацима, рачуна се да
је током 1942–1943. године на поменутом простору
између католичког и јеврејског гробља сахрањен велики број посмртних остатака мучених и од болести и
глади умрлих, највећим делом, анонимних родољуба.
На тај начин настало је гробље „Жртава фашистичког
терора“, које је више пута уређивано (привремена
решења) у послератним годинама и на којем је Савез
бораца НОР-а Земуна подигао скромни споменик. На

Сл. 22. Православно гробље: гробница чланова породице
Живковић, међу њима је директор Државне мушке
реалне гимназије Бранко (†1937), професор и истакнути
друштвени радник. Скулптура „Туга“ (бели камен), рад
је вајара Војина Бакића

Сл. 21. Гроб породице Драгутиновић 31

и обрадивог земљишта предратног Пољопривредношумарског факултета, који се пружа између две
прометне артерије: наставка главне улице (данас
Првомајска) тадашњег Францтала (данас Сутјеска)
и Улице цара Душана, која се продужава, односно
повезује с Батајничким друмом. Друга алтернатива
предвиђала је проширење Францталског (немачког)
гробља које се налазило јужно од железничке пруге
Земун – Земун поље – Батајница, на самој граници
општинског подручја. Мада је ово место предвиђено
и према „средидбеној основи од 1929. године“,
комунални стручњаци су сматрали да је оно неподесно
јер, поред осталог, „нема прилаза у повољном смислу“
и да је „забачено сасма по страни“.21
Гробљански комплекс до 1945. године
Услед ратних прилика и недостатка средстава ова
замисао није могла бити остварена и оба гробља су се
пунила и то нарочито преостале површине на граници
између римокатоличког и јеврејског гробља и према
северној огради (тада дрвеном плоту) римокатоличког
гробља, које су, узгред речено, у оно време, због
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
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том месту се сваке године за Дан ослобођења Земуна
(22. октобар) полажу венци и одржавају комеморативни
скупови представника општине, друштвено-политичких и других организација и грађана.
Према сачуваним надгробним споменицима,
може се пратити време попуњавања простора према
северној граници римокатоличког гробља. На западној
страни главне гробљанске стазе 1935. године сахрањен
је Густав Жили (Gustav Jilli) 1938, књижевник и
професор Казимир Супичић (рођ. 1889) и Марија
Пешек 1939, Ивица Хорват 1939. итд. Почивалиште
Винка Бајта, обележено опсегом и надгробником, 1942.
године налазило се на крају гробља. Настањивањем
муслиманског живља из Босне, иста година може се
означити као зачетак неке врсте муслиманског гробља.
Тада је на том периферном делу римокатоличког гробља
сахрањен Хусејин Сивић, а затим и други досељеници
из крајева с муслиманским становништвом.
На том делу гробља сахрањен је део жртава англоамеричких ваздушних напада на Старо сајмиште,
некадашњи аеродром и град Земун, који су се догодили
16. и 17. априла 1944. године. Међу почившима налазио
се и известан број италијанских заробљеника који су
сахрањени у заједничком гробу с крстачом на којој је
на лименој плочи писало „Morti soldati italiani“. Према
сећању савременика, поред саме ограде (плота) тада
је, без икакве помпе и ознаке, укопан и члан посаде
једног америчког авиона који је био оборен другог дана бомбардовања Земуна.22 Погинули грађани
Земуна сахрањени су у породичним гробним местима
на православном, односно римокатоличком гробљу.
Мермерни надгробник (с крстом) Јанка Ханса подсећа
на то немирно време. Испод његовог имена, у уклесаном
тексту је назначено да је он 17. априла 1944. године
„durch Bombenangriff zu seinem Schőpfer abberufen“.
У исто време, према записима на обележјима,
до завршетка рата испуњена је гробовима и узана
површина на крају десне (источне) стране гробљанске
стазе: 1944. године сахрањен је тамо Ст. Драцарић, а
1945. Ив. Гојевић.
Говорећи о ратном периоду, треба навести и податак да су за време англоамеричког бомбардовања
Земуна (17. априла) неке мање бомбе пале и на део православног гробља, који се граничи с портом Харишеве
цркве. Тада су срушени и оштећени неки споменици,
тако да се последице и данас могу видети на црном
надгробнику трговца Панте Барјактаровића (†1904),
затим на надгробнику Анке (†1937) и Михаила Тошића
(†1932), Марије Михаиловић (†1880), породице ГајићЈовановић, Јефте Марковића (†1902), Грка Димитрија
Бијала (†1899), породице трговца Теодора Љубише
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Сл. 23. Православно гробље: почивалиште персер
стјуардесе Јасмине Наранчић, која је погинула у
авионској несрећи 1973. године. Уређено је према
пројекту Јона Лападата. Скулптуру покојнице (бронза)
урадила је Хелена Гвозденовић

(†1938) и на уклоњеној огради од кованог гвожђа, коју
је Земунско српско добровољно позоришно друштво
подигло 1910. године око гробова својих умрлих
чланова. Једна од тих бомби директно је погодила јавни
бунар (с два точка) испред гробљанског зида и кућице
чувара православног гробља.
Закључујући описивање овог периода, извесно
је да је гробљански комплекс до 1945. године био
потпуно искоришћен. Нова гробна места проналажена
су прекопавањем како се то и раније чинило, али од
средине прошлог века то је било врло интензивно и без
икаквог плана. Од тада па до наших дана прекопане су
и многе стазе, а да се не помиње и то да су многа гробна
места коришћена и пре истека прописаног временског
размака и да су при томе прекопани многи гробови
и уклоњени споменици који су имали историјску
и уметничку вредност. Заувек су нестали гробови,
најчешће с надгробницима већ поменутог гроба проте
Михаила Пејића, књиговесца и родољубивог песника
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Сл. 24. Споменик младим планинарима који су 2.
децембра 1962. настрадали у снежној олуји на планини
Бјелашници: Никола Кожух (1946), Зоран Иванишин
(1943), Анђелко Сабо-Пешић (1948), Синиша (1944)
и Зоран Творић (1946), Слободан Вуинац (1944) и
Александар Крњешевац (1947). Аутор ликова планинара
на бронзаним плочама је Петар Убовић, 1966.

Гаврила Ковачевића (†1832), устаничког помагача и
ковачког мајстора Јована Петровића (†1837) и његовог
сина академског сликара Живка (†1868), „припознатог
пасиграфа и проналазача светског сата“ Мојсила
Пајића (1819–1874),23 првог сталног земунског штампара, писца и издавача Игњата Сопрона (†1894),
народњака и градског правозаступника Мате Ивића
(†1886) и многих других.
Гробље у порти цркве Св. Димитрија
Сахрањивање у порти Харишеве капеле почело је
тек после ослобођења Земуна, у позну јесен 1944, и први
сахрањени били су борци НОВЈ, који су као рањеници
са Сремског фронта умрли у градској или војним болницама у Земуну.24 Известан број посмртних остатака
тих бораца касније је ексхумиран на захтев њихових
родитеља, највећим делом из крајева уже Србије, и они
су их пренели у своја месна гробља. После тога на страни
порте (према Улици Сибињанин Јанка) сахрањени су 6.
маја 1946. године посмртни остаци Земунаца, већином
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

омладинаца, који су погинули у познатом усташком
логору у Старој Градишки. Ови гробови су повезани
опсегом и нешто касније је постављен високи гранитни
пирамидални надгробник с пригодним текстом:
„Овде су сахрањене жртве/ фашистичког терора /
страдале у Старој Градишки /за време Другог светског
рата 1941–1945./ Савез бораца НОР Земун“.
Наведена су затим имена двадесет покојника који
су, углавном, према подацима с посебних породичних
споменика, страдали 23. септембра 1944. године:
Милош Гргић, Бора Ковановић, Дамјан Илић, Панта
Буровац, Душан Петровић, Босиљка Марковић, Даница
Лакочевић, Олга П. Лакочевић, Мир(јан)а Ј. Атанацковић,
Драг(ињ)а Јовичић, Цвета Јовичић, Мира Угарковић,
Даница Катанић, Милена Ђ. Миловановић, Јелена Ђ.
Миловановић, Софија М. Манојловић, Олга В. Настић,
Јелена Гвозденац, Радивој М. Манојловић и потпоручник
Никола Ћосић. Никола Ћосић је накнадно дописан. Он је
умро „од задобијених рана“, 22. априла 1948. године.25
Поред наведеног, било је и других преноса посмртних остатака Земунаца који су живот завршили у
затворима, логорима или су погинули у борби против
окупатора. Међутим, они су према жељи најближе
родбине сахрањени у породична гробна места на разним
странама гробља. На њиховим спомен-обележјима
назначени су основни подаци о погибији и они с другим
меморијалним објектима у граду подсећају савременике
на око три хиљаде земунских грађана који су живот
изгубили за слободу земље.
У црквеној порти сахрањивани су у то време (од
1944) и грађани, пошто је о порти, као и о целом гробљу,
одлучивала одређена општинска служба. Међутим,
земунска Српска православна црквена општина је 1957.
године упутила надлежном органу Народног одбора
представку „о обустави сахрањивања у порти“, која је
саставни део постојеће, законом заштићене цркве.26 Исте
године овај захтев је повољно решен и од тада се (од 1949) у
порти сахрањују, као и раније, свештена лица и заслужни
чланови конфесионалне општине: протојереј ставрофор
Владимир Милутиновић (†1949), протојереј ставрофор
Бранко Пауновић (†1951) и чланови његове породице,
протојереј ставрофор Павле Шуваковић (†1962),
протојереј Стеван Чворков (†1972), протонамесник Лазар
Здравковић (†1974), протојереј Василије Лазаревић
(†1991), протојереј Душан Шугин (†1991), протојереј
Илија Јовичин (†1991), протојереј ставрофор Жарко
Живановић (†2003), протојереј страврофор Стеван
Војводић (†2006), др Богољуб Бањеглав (†1965), адвокат
и хоровођа, и други. Последње уточиште у порти нашао
је и знатан број грађанских лица. Међу њима су најближи
рођаци логорских жртава и грађани који су сахрањивани
одобрењем Архиепископије београдско-карловачке и
Српске православне црквене општине у Земуну.
192

ЗЕМУНСКО ГРОБЉЕ НА БРДУ ГАРДОШ (II)
Сачувати и одржавати значајно
На старом гробљу сачуван је знатан број старих
гробова и обележја, од призматичних пешчара с
изрезаним крстом, хоризонталних камених плоча,
крстова и пирамида до споменика савремених облика
и скулптура, међу којима су остварења неких наших
најпознатијих уметника: Ђорђа – Ђоке Јовановића,
Рудолфа Валдеца, Драгомира Арамбашића, Војина
Бакића, Петра Палавичинија, Томе Росандића, Стевана
Боднарова, Перише Милића, Градимира Алексића,
Светомира Почека итд. С тим у вези је питање како
сачувати гробове значајних личности и обележја
уметничке вредности породица које су изумрле, односно
немају потомке. Завод за заштиту споменика културе
града је почетком седамдесетих година прошлог века
сачинио Каталог значајних надгробних споменика на
Земунском гробљу, с намером да се ово питање предочи
општини, граду и Управи гробља, да се не би понављали
пропусти из пређашњих времена.27
Охрабрује чињеница да је било позитивних
настојања: ОО Савеза бораца је 1951. уредио гроб
породице Радичевић, Вукова задужбина је 1990. уредила
гробно место Василија Василијевића, СО Земун је
обновила комплекс Палим ратницима 1914–1918.
средствима Скупштине града Београда, под надзором
Градског завода, 2003, обављени су рестаураторско
– конзерваторски радови на десет спомен-обележја:28
књижевника, директора Текелијанума Стевана Поповића (†1918), трговца, списатеља и сарадника Вука
Караџића Василија Василијевића (†1879), члана Главног
одбора Војводине Српске, градског физика и друштвеног
радника др Милоша Радојчића (†1879), Руже Радичевић
(†1833), мајке песника Бранка, земунског грађанина
и купца Радослава Димића (†1809), Грка Димитрија
Бијала (†1899), Цинцарина Георгиса Стерије Пулиоса
(†1873), штампара и издавача Милоша Грабовачког
(†1930), Земунског српског добровољног позоришног
друштва (подигнут 1895), посвећен редитељу и глумцу
Николи Зорићу (†1894) и „свим заслужним и вредним
члановима“29 и Жртвама фашистичког терора 1941–
1944. године.30
Старо земунско и Ново бежанијско гробље
Питање земунског гробља и његове претрпаности
постављено је више пута у његовој прошлости и, не
помињући раније објављена упозорења о томе, може
се прихватити мишљење које се јавило 1942. године,
кад се видело да се попуњавају последњи простори и
гробна места према северној огради гробља. У првим
годинама обнове и изградње ратом опустошене земље
друштвено-политичке заједнице – општина и град –
биле су преокупиране многим питањима свакодневног
живота и смерницама развитка нових привредних и
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друштвених односа и стога није било могућности да
се ово важно питање сагледава у целини и тражена
су и проналажена привремена решења. Проблем је
остајао и неумољиво се наметао тако да је најзад, после
разложних дискусија, усвојена алтернатива о оснивању
више гробаља у непосредној близини ужег градског
подручја. Општине Земун и Нови Београд упућене су на
Ново бежанијско и гробља приградских насеља и зато
је неопходно на најповољнији начин решити питање
Земунског гробља на Гардошу, наравно, узевши у
обзир његову прошлост и споменике који представљају
вишеструка сведочанства прохујалих векова.

Сл. 25. Православно гробље: Надгробник који је Земунско
добровољно позоришно друштво (основано 1885)
посветило редитељу Николи Зорићу (†1894) и свим
„заслужним својим члановима“. Обновљен је 2003.
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Summary: MIODRAG DABIŽIĆ
THE ZEMUN CEMETERY ON THE GARDOŠ HILL (II)
The Almanac of the City of Belgrade (XXIII 1976) published the first text on the Zemun Cemetery (Orthodox,
Catholic and Jewish), situated on the wooded plateau above the old part of the town and the right bank of the Danube. It
was established for the Catholic population after the Turkish authorities had been expelled from Zemun and the town was
incorporated into the Austrian Empire (1717). Towards the end of the eighteenth century the old Orthodox graveyard was
moved to the same plateau, and the Jewish was established in that location after 1739.
By the 1950s the cemetery had filled up the present area and the authorities planned to open a new graveyard, which
now serves a larger part of Belgrade. The use of the old cemetery was continued, although only for the families who had
already had family graves or tombs there.
The problem is still acute, particularly because a great number of tombs where eminent persons were buried and
numerous memorials of historic and artistic value have to be preserved. In the Orthodox part of the cemetery there are: the
protected endowment church of the merchant family Petrović–Hariš, dedicated to St. Demetrious (1876), the chapel of the
Spirta family (around 1911), the monument to the fallen and dead Serbian soldiers 1914–1918 (1928), the important graves
of the former Greek and Tzintzari colony, graves of Russian refugees (since 1920), of the first pilots of Yugoslav passenger
planes, businessmen, philanthropists, priests, scientists, writers, artists and others, with a large number of sculptures done
by eminent sculptors: Đođre Jovanović, Dragomir Arambašić, Vojin Bakić, Petar Palavičini, Toma Rosandić, Stevan
Bodnarov, Periša Milić, etc. The churchyard also bears a memorial to the citizens of Zemun who died in 1944, in the
Croatian concentration camp at Stara Gradiška.
The Catholic cemetery keeps: a chapel from 1763 with several memorial plaques on its façade, a stylized chapel
from1909 of the Treščik family of pharmacists, a memorial to the warriors 1914–1918, a Neo–Gothic crucifixion in metal
INRI, the graveyard of the nuns who worked in hospitals (since 1887) and schools (since 1928), memorial tombstones of
merchant families: Mozer, Gnus, Štrajher, Albreht, Kulundžić, Filipović, families of builders and architects: Jenč, Kapus,
Cimerman, Katinčić, Kraus; of the deacons and parish priests from Lower Srem: Vilim Korajac (+1899), writer, Mato
Štrac (+1911), Dr. Alojzije Vincetić )+1930), Ivan Šulc (+1946); writer and lawyer Dr. Živko Bertić (+1938), writer Prof.
Kazimir Supičić (+1938), of navigator from DDSG, and others. In one part of the cemetery there is a common memorial to
the Victims of the Fascist Terror, where a large number of the prisoners from the fascist camp at the Old Fairgrounds (Staro
sajmište) in Belgrade, on the left bank of the Sava River.
The Jewish cemetery, one of the oldest in Serbia, has been the burial place since the arrival of Jews in Zemun (1739).
The stone memorials have characteristic shapes, from votive plates to modern and representative, such as the tombstone
to businessman Gabrijel Polgar (*1915). They bear family names such as: Brandajs, Levi, Salamon, Koen, Goldštajn,
Hiršl, Hajm, Šer, Veksler, etc. Oto Bihali–Merin, author and publicist was buried there in 1993, his brother Pavle in 1941,
industrialist Mavro Binder in 1927, Moses Albahari in 1897 and medical doctor Isak Isahar in 1912. A slab with the
inscription: To the Victims of Fascism 1941-1945, stands in a prominent place. It commemorates the 540 members of the
Jewish community in Zemun who lost their lives in the concentration camps at Jasenovac and Stara Gradiška.
It is beyond dispute that the graves of eminent personalities and the tombstones should be protected, particularly the
graves of the families with no descendants. The Institute for the Protection of Cultural Heritage of the City of Belgrade had
compiled a Catalogue of important graves and grave memorials and submitted it to the City, the Borough and the Cemetery
authorities. Some things have already been done in the meantime, such as the reconstruction of the devastated Spirta chapel
in 2007.
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ILLUSTRATIONS:
Fig. 1. Old down town of Zemun – in the upper left corner: the
Millennium memorial (1896), Hariš’s church of St. Demetrious (1876)
and three cemeteries

Jovanović were noted benefactors of humanitarian societies and St.
Nicholas church, to which they donated in 1933 a stained glass window
for the south façade.

Fig. 2. Catholic cemetery: view of a part of the cemetery and the main
path (around 1930) with two „stations of the Cross“ (removed in the
early 1950s)

Fig. 17. Hariš’s churchyard: memorial tombstone over the collective
grave of the found and identified citizens of Zemun who lost their lives
on September 23, 1944 in the concentration camp at Stara Gradiška.

Fig. 3. Orthodox cemetery: the memorial to the Soldiers fallen for
liberation and unification 1914–1918

Fig. 18. Orthodox cemetery: Monument over the grave of Stevan V.
Popović, count of Fruška Gore, pedagogue and novelist (1845–1918),
director of Tekelijanum; the inscription says in rhymed Serbian: Uncle
Steva, the good father of students, sleeps his eternal slumber in this
place.

Fig. 4. Catholic cemetery: monument to the memory of the soldiers
fallen in WW I 1914–1918
Fig. 5. The grave of Sava Petrović Geja (+1959), member of the
Sirmian Volunteers Detachment in the Serbian army, renowned for his
courage in the defense of Belgrade 1914–1915
Fig. 6. Tombstone over the grave of the imperial lieutenant–general
of the Russian general staff, Vladimir M. Dragomirov (1876–1928), his
wife and Olga Olferieva (+1946)
Fig. 7. Memorial on the grave of the Russian refugee Viktor Nikitin
(+1933), pilot of the Yugoslav Air Transport Society
Fig. 8. Orthodox cemetery: memorial over the tomb of the Karamata
family: the family founder Dimitrije, who moved from the Turkish
Macedonia to the border town of Zemun in 1772, merchant Atanas
(+1867), active participant in the Serbian movement 1948–1949 and
academician Jovan (+1967), world renowned mathematician
Fig. 9. Jewish cemetery: the oldest forms of tombstones made from
sandstone, pink and grey stone
Fig. 10. Jewish cemetery: tombstone of the Polgar family: Gabijel
(*1915), co–owner of the first steam saw–mill in Zemun
Fig. 11. Jewish cemetery: cenotaph with the names of the Zemun Jews
who lost lives in 1941–1946
Fig. 12. Collective tomb of those who lost their lives in the Nazi
concentration camp Staro sajmište on the left bank of the Sava River
(1941–1944)
Fig. 13. Tomb chapel of the Treščik family of pharmacists, built in 1906
after the designs by Franjo F. Jenč, builder
Fig. 14. Catholic cemetery: Art Nouveau tombstone of the family of
businessman Josip Kulundžić (+1941)
Fig. 15. Catholic cemetery: tomb of the Abafi family: captain Branko
(+1945) and private Janko (+1944), members of Yugoslav National
Liberation Army, i.e. Yugoslav army. The sculpture of Captain Branko
was done by Svetomir Poček.
Fig. 16. Family tomb of Živko Jovanović Porcija, industrialist,
chairman of the River Boat and Dredge Stock Company (1879–1933)
and Vidosava, née Vasić (+1976) with the tombstone in the form of a
river dredge. There are low relief representations on the monument:
steam–boat „Nikola Pašić“, Živko Jovanović and his father Ilija, work
of Dragomir Arambašić, a sculptor from Belgrade. Živko and Vidosava
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Fig. 19. Orthodox cemetery: memorial over the family tomb of Evgenije
Petrović (+1925). The composition Love – the highest degree of human
intimacy (low relief in white stone) is the work of Toma Rosandić,
sculptor.
Fig. 20. Orthodox cemetery: family tomb of merchant Stevan
Kapamadžija (+1930), architect Aleksandar Radivojević (+1968) and
lawyer Gligorije Tadić (+1971). The sculpture Sorrow (bronze) was done
by Petar Palavičini.
Fig. 21. Tomb of the Dragutinović family with an artistically sculpted
cross in pink stone (1863) and high art nouveau plinth (white stone) with
the bust of Luka M. Dragutinović, high–school graduate (+1950), the
work of Petar Palavičini, sculptor. The plinth dates from 1901 and its
originally bore the bust of king and emperor Franz Joseph, sculpted in
the style of academic realism, in white marble, done by Ivan Rendić, a
renowned artist of the time. In 1914 the bust disappeared, but the plinth
remained in its original place, in the middle of the town park, until 1950
as an interesting symbol. It was then given to Dr. Milan Dragutinović
(+1974) and reshaped, probably by stone–cutter Franja Šestanović – its
height was reduced, the decorations removed and the mosaic emblem
inserted.
Fig. 22. Orthodox cemetery: the Živković family tomb; among the
family members Branko Živković (+1937), professor and director of the
State Boys High–school. Sculpture Grief (white stone) done by Vojin
Bakić, sculptor.
Fig. 23. Orthodox cemetery: the grave of purser–airhostess Jasmina
Narančić, who was killed in 1973, in an airplane accident. It was designed
by Jon Lapadata. The sculpture of the deceased in bronze was done by
Helena Gvozdenović.
Fig. 24. Memorial to the young mountaineers who lost their lives on
December 2, 1962 in a snow storm at Bjelašnica: Nikola Kožuh (1946),
Zoran Ivanišanin (1943), Anđelko Sabo–Pešić (1948), Siniša (1944)
and Zoran Tvorić (1946), Slobodan Vuinac (1944) and Aleksandar
Kranješevac (1947). The bronze plaques with portraits of the youths
were done by Petar Ubović in 1966.
Fig. 25. Orthodox cemetery: tombstone erected by the Zemun Theatre
Amateur Society (founded in 1885) in memory of theatre director
Nikola Zorić (+1894) and all other eminent members. The memorial was
renovated in 2003.

196

ЗЕМУНСКО ГРОБЉЕ НА БРДУ ГАРДОШ (II)

K

197

ОНЗЕРВАТОРСКИ
ПРИСТУП

МИОДРАГ ДАБИЖИЋ

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

198

ЗАШТИТА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА ХХ ВЕКА НА ПРОСТОРУ
ПРИОБАЉА БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ
УДК 725.96.025.4 (497.11)

МИРЈАНА ЏЕЛЕБЏИЋ

ЗАШТИТА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈА
ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА ХХ
ВЕКА НА ПРОСТОРУ ПРИОБАЉА
БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ

M

еђународне конвенције и повеље о архитектонском
наслеђу имају заједнички основни постулат да будућност
архитектонског наслеђа увелико зависи од његове
интеграције у контeкст људског живота.1 Глобални
приступ, којим се појединачне интервенције из домена
заштите повезују с планским подухватима на већим
просторима, садржан је у појму интегративне конзервације. Од успешне сарадње урбаниста и конзерватора зависи
да ли ћемо и у којој мери успети да сачувамо стечене вредности простора и појединачних објеката и омогућимо им
да наставе трајање, дајући им нову функцију која ће их
оживети и такве их оставити будућим нараштајима.
Концепт културног наслеђа данас не обухвата само
древне споменике и јавна здања репрезентативног ранга
него и скромна остварења са бројним свакодневним функцијама. Старање о таквом наслеђу није обавеза само
професионалних организација и стручњака, већ целокупне популације (Атинска повеља)2.
Из тог, још увек обимног али недовољно валоризованог грађевинског фонда, посматраћемо репрезенте
две групе објеката.
Прва група обухвата објекте старих индустрија и
привредне објекте, грађене крајем XIX и почетком XX
века – објекте индустријског наслеђа, који су у време
грађења били лоцирани на ободу насеља, али су се
ширењем насеља нашли на његовим најатрактивнијим
локацијама. Ревитализацијом ових објеката и комплекса,
значајни грађевински и културни фонд биће укључен у
савремене токове живота. Представник ове групе објеката
је Бетон хала.
Другу групу чини велики број објеката различитих
намена, који су грађени у другој половини ХХ века, у
време обимне градитељске активности на овом простору,
када су створени значајни објекти које морамо сачувати
за следеће генерације. Из ове групе издвајамо Спортски
центар „Милан Гале Мушкатировић“ (ранији назив:
Спортски центар „25. мај“).
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Сл. 1. Заштићена зона Београдске
тврђаве са локацијама Бетон хале и
спортског центра

Планирање простора у заштићеној зони
Београдске тврђаве
Оба наведена објекта налазе се у заштићеној зони
Београдске тврђаве, у приобаљу Саве и Дунава. Бетон
хала налази се с јужне стране, на Савском пристаништу,
а са северне стране, на обали Дунава, пружа се Спортски
центар „Милан Гале Мушкатировић“, с рестораном
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

„Дунавски цвет“. Оба објекта посматрана у контексту
заштићеног простора Београдске тврђаве представљају
изазов службама заштите и планирања.
На основу Одлуке Одељења за заштиту и научно
проучавање споменика културе на територији НР Србије
и Космета при Уметничком музеју у Београду, бр. 1108
од 2. 12. 1946. године3, Београдска тврђава је споменик
200

ЗАШТИТА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА ХХ ВЕКА НА ПРОСТОРУ
ПРИОБАЉА БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ
од културно-историјског и уметничког значаја и стављена
је под заштиту државе. Након тога, у складу са новим
законом о заштити споменика културе из 1959. године,
Завод за заштиту споменика културе града Београда
донео је Решење бр. 04-290/4 од 31. 5. 1965. године4,
којим се осим Београдске тврђаве, која има својство
споменика културе, проглашава и заштићена околина
споменика културе, чија граница иде „од Путничког
пристаништа на Сави, Великим степеницама, Париском
и улицом Тадеуша Кошћушка до Железничке станице
Београд – Доњи град, железничком пругом, обалом
Дунава и Саве до Путничког пристаништа“. На основу
Закона о заштити културних добара из 1977. године,
Скупштина Социјалистичке Републике Србије је 1979.
године утврдила да је Београдска тврђава непокретно
културно добро од изузетног значаја.5
Детаљним урбанистичким планом Калемегдана за
наведено подручје (донет је 1965. године и још увек је
на снази), у којем се дају смернице за уређење Тврђаве
и заштићене околине, на простору приобаља планира
се уређење зелених површина за рекреацију и одмор,
а планира се и рушење Бетон хале. Поред тога што
је анахрон у погледу планираних потреба, oвај план
нема довољно прецизних урбанистичких елемената за
спровођење, тако да је потребно што пре приступити
изради новог урбанистичког плана за Тврђаву, укључујући и њену заштићену околину.
Урбанистичким пројектом старог пристаништа и
обале између куле Небојше и бастиона Светог Јакова, из
1988. године, делимично је измењен и допуњен наведени
урбанистички план Калемегдана. На основу тог плана,
један део Бетон хале се задржава, а северни део, у дужини
од око 82,5 метара, руши се.
На основу Генералног плана Београда 20216, на
локацији Бетон хале планира се комерцијална зона, а на
осталом простору зеленило у „категорији трајних добара
Београда“. Спортски центар се задржава и има третман
„урбанистички заштићеног објекта модерне архитектуре“
(што је начин да се у урбанистичким плановима заштите
вредни објекти који не испуњавају све критеријуме
заштите наведене у Закону о културним добрима).
Плански концепт развоја приобаља
у XIX и XX веку
Јаки речни наноси на ушћу Саве у Дунав довели су
до промене топографије приобалног дела испод Тврђаве,
при чему се знатније повећао простор на дунавском делу
обале, што се може пратити и на плановима Београда из
различитих периода. Затварање Савског пристаништа
за трговачке бродове у Тврђави, у XVI веку, и промена
топографије обале проузроковали су да се за потребе трговачког пристаништа на Сави нађе повољнија
локација, изван бедема Тврђаве.
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Ново пристаниште на Сави било је од огромног
значаја за економски развој Србије у XIX веку и
градитељско обликовање Београда. Преко њега се
одвијала међународна трговина од које је државна
благајна имала велике користи кроз извоз, царине и
др. Највећи део робе преношен је токовима Саве и
Дунава.
Дефинитивним одласком Турака, 1867. године,
створени су неопходни предуслови за плански развој
вароши. На старим плановима, који су се правили
или за потребе катастра или за потребе планирања
развоја града, могу се пратити промене које су се
дешавале и на приобалном појасу испод Тврђаве.
Сва турска имања била су по међудржавном уговору
откупљена. Средства која је у ту сврху уложила српска
држава требало је да буду враћена продајом парцела
и некретнина новим власницима. У том циљу урађен
је ситуациони план са својеврсним катастром, који
је послужио као основ за процену висине накнаде.
Он је постао подлога за Регулациони план Вароши у
шанцу из 1867. године, чији је аутор био први српски
урбаниста, инж. Емилијан Јосимовић.7
У наведени регулациони план Вароши у шанцу уграђена су напредна начела о регулационој
основи насеља, положају јавних зграда, формирању
тргова, стварању зелених површина, хигијенским и
естетским захтевима. На плављеном пољу између
вароши и Дунава, Јосимовић предлаже подизање
шуме испресецане путевима на насипима да би се
побољшали хигијенски услови живота у вароши. Саву
и Дунав спаја „једним кеом око самог града“, а да би
се два краја кеја спојила попреко, предлаже тунел кроз
градско брдо.
На регулационом плану Београда из 1893. године,
који је „удесио Бешлић“, уочава се тенденција ширења
и уређења насеља на Дунавској падини.
Aрхитектa Шамбон својим решењем из 1912.
године, на простору Горњег и Доњег града планира
парк, али између парка и обале предлаже моћни кружни
булевар, који би обухватио грађевинско подручје
вароши. Ова саобраћајница и железничка пруга,
која је планирана убрзо након изградње железничке
станице (изграђена прво као један колосек до кланице
на дунавској страни, па између два рата проширена
за још један колосек), одвојиле су приобални део
од вароши и тиме су трајно обележиле овај простор
садржајима чије се негативне последице и данас тешко
исправљају.
Након Првог светског рата, Београд је као главни
град Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, а потом и
Југославије, добио нову улогу и значај. Године 1923.
расписан је међународни конкурс за генерални план
изградње и проширења Београда. Генерални план је
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Сл. 2. Београдска тврђава са приобаљем, авио-снимак из 1936.
био заснован на идејама савременог европског урбанизма
(руководилац тима арх. Ђорђе Коваљевски), али од самог
доношења, 1923. године, није доследно спровођен, што је
довело до многих лоших последица по развој Београда.
Период „велике обнове земље“ после Другог светског
рата у Београду највише се запажа кроз изградњу Новог
Београда. Нови генерални урбанистички план донет је
1950. године са урбанистичким решењима која су била
одраз нових друштвених односа. Зона тврђаве и Доњег
града са приобаљем планирана је као зелена површина,
планиран је рејонски фискултурни центар („25. мај“),
главно теретно пристаниште на Дунаву, а железничка
пруга се дислоцира у приградско подручје.
Генерални урбанистички план Београда донет
1972. године одражава веома смеле пројекције развоја
града. Планира се изградња метроа, а нови железнички
чвор се лоцира у Прокоп, што подразумева потпуно
ослобађање речних обала од железничких постројења,
тако да простор на коме се налази пруга постаје део
зеленог појаса града.
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Измене и допуне генералног урбанистичког плана
развоја Београда до 2000. године донете су 1985. године. Поред норматива којима се дефинишу нижи,
али реалнији стандард становања, нове саобраћајне и
мреже трамвајских линија, он доноси опредељење за
увођење савремених животних активности у заштићена
подручја и историјске четврти.
Визија Генералног плана Београда 2021
Генералним планом Београда 20218 на заштићеном простору Београдске тврђаве планирају се: зелене
површине, комерцијалне зоне и градски центри, спортски објекти и комплекси и саобраћајница првог реда.
На месту постојећег пристаништа на Сави планирано је
ново речно међународно пристаниште.
Генералним планом Београда предложен је посебан
систем зеленила који чине: приградске шуме, градске
шуме, градске баште и паркови, дрвореди итд. На дунавској обали планира се озелењавање површина и подизање дрвореда на Дунавском кеју испред Спортског
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центра и насеља Дорћол. Простор који заузимају железничка постројења паралелна са Дунавским кејом
трансформише се у јавну зелену површину – парк,
са могућношћу изградње појединачних објеката за
активности центра у склопу парка.
Комерцијалне зоне су концентрације пословног
простора претежно комерцијалне делатности, које заузимају градске просторе „високог степена јавности и
комуникативности“, нарочито у средишњим подручјима
града. То су: трговина, угоститељство и туризам,
занатство (услужни део) и пословне и финансијске услуге
и др. Објекат бившег теретног пристаништа – Бетон хала
с наткривеном галеријом / тунелом за пролаз железнице,
трансформише се у простор за комерцијалне делатности,
функције центра и објекат путничког пристаништа.
Овим планом се задржавају постојећи спортски
објекти и комплекси, уз могућност реконструкције,
обнове и доградње постојећих капацитета и повећања
техничке и просторне опремљености у складу с међународним прописима и стандардима.
Улични и железнички коридори који данас постоје у
приобаљу Саве и Дунава, и који су представљали значајне
саобраћајне везе, постепено губе значај и функцију
измештањем главне железничке станице и главне
аутобуске станице и изградњом нових саобраћајних
путних и железничких праваца ван континуално
изграђеног градског подручја. Проблеми централног
језгра индуковани саобраћајем у знатној мери ће се
ублажити, а истовремено ће се повећати приступачност
и смањити еколошка и амбијентална угроженост.
До реализације планираног саобраћајног система,
Доњоградски булевар се задржава у рангу саобраћајнице
првог реда.
Генерални план Београда 2021 дефинише границе
подручја с различитим категоријама вредности градитељског наслеђа, у оквиру којих се планиране активности морају спроводити уз посебне мере опреза и у
сарадњи са институцијама заштите споменика културе.
У зависности од вредности простора, дефинисана су
четири нивоа третмана градитељског наслеђа:
- подручја интегративне заштите;
- подручја опште обнове;
- подручја усмерене урбане обнове;
- подручја повремених усаглашених интервенција у
изграђеном ткиву.
Постојеће стање
Простор који је тема овог рада представља део
најуже централне зоне Београда, а улицама Париском,
Тадеуша Кошћушка, Карађорђевом и Душановом, које
су на крајњим тачкама овог потеза, ово подручје је
саобраћајно повезано са осталим атрактивним садржа203

јима у окружењу. Око целог приобалног подручја
Београдске тврђаве пролази железничка пруга која је у
функцији теретног транспорта, као и Булевар војводе
Бојовића – Доњоградски булевар, који у највећој мери
служи за транзитни саобраћај камиона. Булевар војводе
Бојовића и железничка пруга знатно отежавају, одвајају,
па чак и онемогућавају директни контакт овог подручја
са осталим подручјем Београдске тврђаве, које је веома
атрактивно као споменик културе од изузетног значаја
за Републику Србију.
Уз обалу је делимично изграђен кеј и у близини
куле Небијше мала марина за чамце. У новије враме, уз
пешачке стазе, издвојена је и обележена површина за
бициклистичку стазу, али се на појединим местима, због
недовољне ширине расположивог простора, пешачка и
бициклистичка стаза преклапају.
На дунавском делу обале ствара се речни нанос,
тако да је тај део неуређен и обрастао трском. Низводно
уз обалу, постављено је више бродова ресторана, разних
облика и величина, углавном непримерених простору и
амбијенту. Испред спортског центра налази се пристан
за бродове којима се туристички обилази и разгледа
град са река.
Најмаркантнији објекти на овом простору између
река и железничке пруге јесу Бетон хала и Спортски
центар „Милан Гале Мушкатировић“.
Бетон хала
Зграда Бетон хале9 подигнута је 1936–1937, за
потребе Луке Београд. У последњим деценијама ХХ
века престала је потреба за таквом врстом објекта. Ова
грађевина својим димензијама у великој мери утиче на
изглед панораме Београда, посматрано са реке Саве,
што је нарочито важно због визура на Београдску
тврђаву. Ненаметљивом архитектуром, преузимајући
улогу њеног постамента, доприноси истицању Тврђаве
као најзначајнијег репера на овом простору.
Објекат је грађен као магацин речног пристаништа,
приземан је, ширине око 25, а дужине око 330 метара.
У основи је благо залучен. У односу на пристанишни
плато, под магацина је за око 1 м виши, са приступном
утоварно-истоварном рампом испред објекта. Предњи
фасадни зид је увучен у односу на колонаду стубова,
тако да се иза формира наткривен пролазни трем. Неки
од корисника су озидали и затворили делове трема,
у оквиру простора који користе. Задња фасада хале
наслања се на тунелску армиранобетонску конструкцију
– железнички тунел, чија се горња површина користи
као паркинг-простор. На терену који је на коти крова
Бетон хале, у залеђу објекта, изграђени су бесправни
објекти који се користе као магацини и сервиси за
поправку возила.
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Сл. 3. Савско
пристаниште, снимак
из 1930.

Бетон халу је некада опслуживало више полупорталних дизалица. До данас је сачувана само једна
дизалица, која је делимично рестаурисана и у току је
поступак њеног проглашења за покретно културно
добро.
Објекат је у функционалном стању и делом се
користи наменски (али непримерено локацији) – као
магацински простор, с тим што су неки корисници
убацивањем таваница поделили своје просторе на две
етаже. Поједини сегменти објекта су реконструисани
и адаптирани у галерије, клубове и ексклузивне
продавнице. Стање објекта је доста солидно, с обзиром
на то да није редовно и брижљиво одржаван. Објекат
се у функционалном смислу може уз релативно мало
улагања оспособити за различите намене.
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

На картама из XIX века, на овом простору се
уочавају објекти описани као складишта. Није пронађена никаква техничка документација за Бетон
халу. За њену ревитализацију неопходно је претходно
детаљно техничко снимање.
Спортски центар
Спортски центар „Милан Гале Мушкатировић“, с
рестораном „Дунавски цвет“, пројектовао је архитекта
Иван Антић, 1961–1963, а подигнут је у раздобљу 1961–
1973. године. За ово дело аутор је награђен Октобарском
наградом града Београда, 1974. године.
Комплекс спортског центра одликује атрaктивност смелих облика конструктивног склопа, волумена
и односа маса, чиме је обогаћена панорама Београда,
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Сл. 4. Бетон хала
Сл. 5. Бетон хала, снимак са моста

нарочито она која се сагледава са река. С једне стране,
својом формом у виду уздигнутог једра, доминира хала
с пливачким базеном, а са друге стране, акценат даје
зграда ресторана с моћном конзолом над самом реком.
Комплекс поседује два отворена базена (рекреативни
и ватерполо), два затворена базена (олимпијски базен
са трибинама за 600 гледалаца и мали базен за обуку
непливача и терапеутске намене). Допунски садржаји
за купаче су: мини-голф, стони тенис, одбојка у песку,
отворена куглана. Има и две затворене спортске
сале за кошарку и мали фудбал, осам тениских и два
бетонска терена, као и све потребне пратеће просторије
(свлачионице, ресторан, клуб, прес-центар). Ресторан
на спрату – „Дунавски цвет“ – на најатрактивнијем
делу објекта, није у функцији дужи временски период
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и у веома је лошем стању. У оквиру објекта, на нивоу
шетне стазе, налази се кафе-ресторан „Panta rei“, с летњом баштом, у коју се улази кроз капију коју чине два
стуба, која својом стилизацијом асоцирају на различите
историјске епохе и проток времена. Спортски центар
има велики број корисника током целе године. Добро је
опслужен линијама јавног градског превоза, али има велики недостатак паркинг-места за индивидуална возила.
На простору данашњег спортског комплекса, после
Првог светског рата, налазило се тзв. Ђачко купатило,
које се сматра првим спортским центром код нас.10
Купатило је основано 1919. године на предлог Мирка
Поповића, директора Друге мушке гимназије, и Илије
Ђукановића, директора Београдске реалке. Базени
су и тада били окружени посебно уређеним зеленим
простором, засађеним тополама. Иако је назив центра
имао одредницу „ђачко“, у оквиру комплекса налазио се
простор где се купала војска, затим купатило Дорћолаца
„Мон плезир“ и јеврејско купатило. У том смислу, може
се говорити о континуитету намене овог простора.
Према Генералном плану Београда 2021, објекат
је сврстан у групу II – вредни објекти модерне
архитектуре у режиму делимичне заштите, са следећим
карактеристикама:
- високи квалитети на плану естетике, форме,
функције и конструкције објеката;
- јасан идентитет у менталној мапи града и у његовој
меморији и учествовање у ведути града;
- ауторска архитектура – објекти које карактеришу
оригинални ауторски израз и препознатљивост.
Заједничко за оба објекта:
- налазе се у заштићеној зони културног добра од
изузетног значаја за Републику Србију;
- изузетна локација у градском окружењу;
- физички запуштено стање у коме се налазе;
- нису сви објекти (односно делови објеката) у
функцији;
- велика грађевинска вредност;
- потребна су мања материјална средства да се објекти
ревитализују.
Мере заштите
Простор који је тема овог рада припада подручју
„интегративне конзервације“, што подразумева скуп
метода које служба заштите споменика културе
примењује према одредбама Закона о културним добрима (техничка конзервација, реконструкција, рестаурација, ревитализација) и метода којима се користи
урбанистичка делатност (хоризонтална и висинска
регулација, чување силуета и визура, примена материјала,
боје и архитектонских елемената којима се дефинише
и препознају простор и физичка структура одређеног
подручја).
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Сл. 6. Спортски центар,
део са рестораном
„Дунавски цвет“

Београдска тврђава је историјско језгро Београда,
чије су основе уређења и коришћења дефинисане у
првим годинама стицања независности српске државе
у XIX веку, са свешћу о њеном јединственом значају.
Као културно добро од изузетног значаја за Републику
Србију, она је неприкосновена вредност и репер коме
морају да буду подређене све интервенције у окружењу,
како по обиму тако и по наменама које ће доприносити
њеном уклапању у савремене токове живота. Уређење
непосредне околине зато мора да буде изведено на
промишљен и добро одмерен начин, који ће допринети
бољем коришћењу и афирмацији овог културног добра.
Услов за квалитетно активирање овог простора је
реализација плана измештања железничког и друмског
саобраћаја, који сада пролази кроз зону Доњег града.
У циљу побољшања комуникације између две реке
потребно је активирати и учинити атрактивном за
потребе града двоструку везу савске и дунавске
обале: прву – кејом дуж обала, и другу – Париском и
улицом Тадеуша Кошћушка. Треба тражити могућност
остваривања подземне везе испод гребена, на правцу
поменутих улица, Париске и Тадеуша Кошћушка, којом
би се саобраћајно повезале савска и дунавска обала. Ово
је и некадашњи потез живих веза обала Саве и Дунава
са чаршијом и садашња директна веза центра града са
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

рекама, те зато на овим локацијама треба планирати
садржаје који афирмишу ове везе уређењем и повећањем
јавног простора и комерцијалних делатности (пре
свега у постојећим објектима) на ободу зоне заштите
Београдске тврђаве, што би допунило садржаје који се
налазе у оквиру њеног комплекса.
Споменичка вредност Београдске тврђаве подразумева ограничење вертикалне регулације (у зонама
где је могуће градити) и веће учешће неизграђеног
озелењеног простора. Ово је такође простор од примарног
туристичког значаја за који је потребно обезбедити
саобраћајне прилазе и паркинге (могуће је планирати и
полуукопане гараже са кровном површином уређеном за
јавно коришћење). Уз саму обалу потребно је остварити
пешачке и бициклистичке стазе у континуитету, везе
речним саобраћајем са околним локацијама (увођење
речних трамваја у функцији јавног градског превоза).
Обалу уредити тако да у сваком сегменту буде доступна за
јавно коришћење, а обликовање обалоутврде усагласити
са амбијентом контактног подручја, при чему треба у
највећој мери сачувати карактер и аутентични изглед
сачуваних и реконструисаних остатака тврђаве. Могуће
је на историјским локацијама Савског и Дунавског
пристаништа уредити мање водене површине које би
допринеле атрактивности историјског амбијента.
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Објекат Бетон хале треба да промени постојећу
намену (складишта) и добије намене из области културе
(галерије, мала позоришна сцена и сцена алтернативних
позоришних група, радионице за аматерске уметничке
групе...) и да омогући одржавање јавних манифестација
које организује Град. Део постојећег објекта према
Путничком пристаништу треба да се организује са свим
садржајима који ће опслужити и привући пристигле и
одлазеће путнике. На супротном крају објекта, према
Сава капији, потребно је обезбедити простор у оквиру
којег ће се омогућити повезивање пешачких токова
између Тврђаве и обале. Такође, препоручује се да се
део објекта планира за сталну изложбену поставку
којом би се презентовао историјски развој пристаништа.
Повољније је да већи део простора има континуирано
коришћење целе године, у односу на коришћење за
повремене манифестације, на тај начин би се обезбедила
стална брига и праћење стања на овом објекту. У погледу
власништва, требало би да објекат остане јавно добро.
Приликом реконструкције објекта могу се предузимати
само грађевинске интервенције које неће нарушити
изворни конструктивни склоп Бетон хале, који мора
остати доминантан. У циљу враћања првобитног изгледа
грађевине, све бесправно изграђене објекте на нивоу
крова Бетон хале обавезно порушити. Кров објекта
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уредити као јавну површину која ће мотивисати и
омогућити окупљање већег броја посетилаца. Могуће
је само минимално надзиђивање објекта, у обиму који
неће угрозити визуре (са реке и са леве обале Саве) на
Тврђаву, и то не у циљу повећања корисне површине
објекта већ у циљу побољшања његове функционалности
и комуникације с контактним простором.
Објекат Спортског центра је својим највећим делом
у функцији, али није у функцији најатрактивнији део
објекта – ресторан „Дунавски цвет“. Неопходна је његова
санација, уз додатне радове којима ће се обезбедити
виши стандард коришћења спортских капацитета,
побољшањем њихове техничке опремљености и
просторне реорганизације. Такође је неопходно и на
одговарајући начин разрешити проблем паркирања
индивидуалних возила, с тим да се том интервенцијом
не смање зелене површине. Све интервенције које се
буду изводиле, како на самом објекту тако и у оквиру
целокупног спортског комплекса, не смеју да наруше
првобитни изглед објекта и успостављени однос грађевинских корпуса, а ни да ометају постојеће визуре на
Београдску тврђаву.
Све интервенције на овом простору, према конкретним захтевима корисника, морају се изводити
према условима службе заштите културних добара.

МИРЈАНА ЏЕЛЕБЏИЋ
Summary: MIRJANA DŽELEBDŽIĆ

PROTECTION AND REVITALIUZATION OF THE TWENTIETH–CENTURY ARCHITECTURAL
HERITAGE ON THE RIVER BANKS BELOW THE BELGRADE FORTRESS
The historical urban wholes of European cities are simultaneously treasuries of architectural past and centres of the
most vital functions of contemporary life.
The concept of cultural heritage today comprises not only ancient monuments and representative public buildings,
but also modest creations with numerous everyday functions. The maintenance of such heritage is the task of professional
organizations and experts, but also of society in general (the Athenian Charter).
We shall extract two exemplary goups of buildings out of the still immense and insufficiently studies architectural fund.
The first group comprises old industrial and business buildings, erected in the late nineteenth and early twentieth
century – the buildings that belong to industrial heritage; they were originally located on the fringe of the urban settlement
but as the town exapanded, they gradually moved to its most attractive locations. An important architectural and cultural
fund will become part of current life if these buildings and complexes were revitalized.
The second group comprises a number of buildings from the second half of the twentieth century, ereceted at the time
of an intensive building activity during the first post–war decades.
Representative examples of these two groups of buildings are the Concrete Hall and the Sports Centre „Milan Gale
Muškatirović“, located within exceptionally important parts of the urban tissue, in immediate vicinity of the oldest nucleaus
of the city. Although they are in a derelict state, they are objects of a growing public interest, and, in order to protect them,
they should be preprared for their new life in a timely and appropriate manner.
The building of the Concrete Hall was erected in 1936–37 as a warehouse of the Port of Belgrade; however, in the
meantime, it became redundant. The dimensions of this building are a significant element of the panoramic view of Belgrade
from the Sava River, particularly important for the view of the Belgrade Fortress. Its unimposing architecture takes over the
role of a plinth and emphasizes the view of the Fortress as the most striking hallmark in that particular space.
The Sports Centre „Mialn Gale Muškatirović“ (formerly „May 25th“), with its restaurant „The Danube Flower“ was
designed by architect Ivan Antić in 1961–63, and built in 1961–73. In 1974 the author received for his design the prestigeous
October Award of the City of Belgrade. The complex is located at the right bank of the Danube, below the Belgrade Fortress,
and thus enjoys specific natural and historic surroundings. It has attractive, brave forms in construction, volume and the
relationship of the masses, and adds a significant contribution to the view of Belgrade from the river.
All interventions in this space, as required by those who rent or use the place, must be approved by the responsible
isntitution for the protection of cultural heritage and in accordance with the protection measures.

ILLUSTRATIONS:
Fig. 1. The protected zone of the Belgrade fortress with the locations
of the Concrete Hall and the Sports Centre
Fig. 2.
1936

Belgrade fortress with the coastal area, aerial phorograph from

Fig. 3.

The Sava Rivert port, phorograph from 1930

Fig. 4.

Concrete Hall
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Concrete Hall, photographed from the bridge
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Danube Flower)

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

208

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ „СНАГА И СВЕТЛОСТ“ У БЕОГРАДУ
УДК 725.41.025.4 (497.11)

НЕДА КНЕЖЕВИЋ

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА
ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ „СНАГА И
СВЕТЛОСТ“ У БЕОГРАДУ

I

ндустријско наслеђе је специфичан облик културног
наслеђа и представља део савременог јавног простора и
актуелног културно-историјског контекста.
Данас су индустријски споменици део грађевинског
наслеђа и историје града и, као такви, вредни су
одржавања и чувања. Они су, по правилу, део урбаног
наслеђа, део еволуције града и технолошке еволуције
из периода краја XIX и почетка XX века.
Оно што индустријски споменик разликује од
напуштеног простора (судбина многих заборављених
грађевина) јесте богатство његових значења. Неискоришћени индустријски објекти представљају огроман
потенцијални простор и адекватном новом употребом
(ревитализацијом)1 могли би да задовоље тренутне
потребе града али и део будућих. С друге стране,
адекватна ревитализација индустријског објекта јесте
један вид заштите индустријског наслеђа. Стога, ревитализација индустријских споменика захтева дијалог
са прошлошћу и заснива се на карактеристичном
приступу и односу према њој. Она се не доживљава као
реконструкција споменика прошлости, већ као поновно коришћење његових материјалних и симболичких
потенцијала за културне и уметничке пројекте.
И у свету се последњих деценија став према
индустријским објектима знатно изменио, тако да је
њихово оживљавање путем уношења нових садржаја
делом чак мода и тренд, а делом и рационалан однос
према ресурсима. Од тада је појачан интерес и за
грађевинско и културно наслеђе претходних генерација,
а индустријска археологија, са заштите ексклузивних
споменика културе, институцијама и друштву скреће
пажњу на тековине свакодневног живота.
У Београду се све чешће јављају нежељени урбани
процеси и феномени: запуштање старих индустријских
и културно вредних објеката, али и њихово неадекватно
коришћење, па и напуштање. Неки од ових објеката
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и комплекса евидентирани су као културна добра,
али често су напуштени и ван употребе, а понекад су
предвиђени и за рушење. Велики део овог наслеђа,
реализацијом урбанистичких планова за мање зоне,
у блиској будућности био би срушен. Једна од метода
за активирање урбаних потенцијала физичког наслеђа
града јесте ревитализација индустријских објеката.
Индустријски објекат Термоелектрана „Снага
и светлост“, који се налази на десној обали Дунава,
у Марини „Дорћол“, део је индустријског наслеђа
Београда. Овај објекат техничке културе сведочанство
је индустријског развоја Београда, али има и
архитектонску вредност и добру локацију. Међутим,
иако Термоелектрана има велики локациони и урбани
потенцијал, налази се у лошем стању.
Данас је ова термоелектрана проблематичан
простор, како са становишта уређења града тако и са становишта очувања идентитета кварта у којем се налази
(Дорћола). Постоји могућност за неадекватну употребу
овог објекта, или чак за његово рушење. С обзиром
на физичко-симболичке потенцијале Термоелектране
„Снага и светлост“ и њено место у индустријском наслеђу и културној политици, представљен је предлог
за поновно уређење и укључивање овог објекта
у свеукупан социјални и економски живот града
Београда, за враћање смисла кварту, али и за подсећање
на догађаје наше недавне прошлости.
Крајем XIX века, захваљујући опредељењу за
модеран развој и електрификацију, Србија је закорачила
у најсавременије цивилизацијске токове. Београд је
један од неколико европских градова који су крајем XIX
века увели електричну енергију, односно наизменичну
струју.2 Градска управа, бирајући између електричног
и гасног осветљења, определила се за најсавременије
научнотехничко достигнуће. Прва електрична централа
изграђена је 1893. године, на Дорћолу. Електрификација
Београда имала је вишеструки значај, она је допринела
да се град убрзано модернизује и развија пратећи велике
европске метрополе. То је на одређени начин значило
европеизацију града и живота у њему. Може се рећи да
је електрификација променила навике људи, учинила да
се више друже, окупљају и организују културни живот
на нов начин. Такође, електрификација је омогућила
примену нових техничких достигнућа у саобраћају и
телекомуникацијама, што је за последицу имало ново
социјално профилисање градског становништва. Тако
Београд стаје раме уз раме са европским културним и
привредним центрима, где остаје све до данас.
Производња и примена електричне енергије омогућили су Србији несметан индустријски развој и, с
друге стране, општи културни напредак. Електране су
грађене наменски, за потребе индустрије. Коришћена је
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

модерна опрема реномираних произвођача („Siеmens“,
„Schuckert“ и AEG) и примењивана су најновија
техничка решења. Изграђен је систем производње и
дистрибуције електричне енергије, у чијем је саставу
било више хидроелектрана и неколико великих
термоелектрана. Електране су изграђене у близини
реке, због неопходног извора техничке воде за хлађење
машинских склопова и могућности транспорта угља
воденим путем. Београд и многи други градови
користили су до средине XX века реке за транспорт,
јер је начин снабдевања електрана воденим путем био
најекономичнији. Није било довољно обезбедити само
тај транспорт и рачунати на њега. Због ниског квалитета
нашег угља, његове мале калоричне вредности, залихе
горива за зимску потрошњу биле су велике и неподесне
за ускладиштавање. Лети се, дакле, нису могле
нагомилавати количине горива које би биле довољне и
за зимску потрошњу, када је воденим путем саобраћај
био онемогућен због смрзавања воде. Из тога се јавила
потреба за повезивањем електрана и сувоземним
саобраћајницама – железничком мрежом. Касније, када
су се повећале потребе града за електричном енергијом,
градске електране се затварају и подижу се нове ван
града, одакле се електрична енергија далеководима
спроводи до потрошача.
Данас термоелектране представљају симболе
индустријализације и, са становишта индустријског
наслеђа, неопходно их је сачувати.
У оквиру индустријског наслеђа Београда сачуване
су три од четири старе термоелектричне централе. Од
две које су се налазиле на Дорћолу једна је срушена, и то
је била прва већа термоелектрана у Србији, и на њеном
месту сазидана је нова термоелектрана (Скендербегова
51), друга је „Снага и светлост“ (у Марини „Дорћол“),
а трећа је на Земунском кеју, Термоелектрана д. д. за
електрична предузећа. Нажалост, у сва три случаја
очуване су само зграде, негде и помоћни објекти, али
не и старе машине, генератори и хидродинамички
склопови. Два објекта су променила намену, један у
пословни простор и магацине, а други у Музеј науке и
технике. Термоелектрана „Снага и светлост“ још увек
је неискоришћен објекат.
Историјска вредност Термоелектране
„Снага и светлост“
У периоду пре Другог светског рата, становништво
Београда било је у сталном порасту. Капацитет старе
електричне централе није могао да задовољи потребе
Београда за електричном енергијом, због тога је
београдска општина, јуна 1929. године, донела одлуку
о изградњи нове термоелектране на десној обали
Дунава.
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Изградња Термоелектране представљала је значајан тренутак у електрификацији Београда. Капацитетом,
моћним за то доба, ово постројење постало је сигуран
снабдевач Београда електричном енергијом, са довољно
резервне снаге за даља повећања потрошње струје.
Њеном изградњом први пут се користи нисконапонска
дистрибутивна мрежа за напајање наизменичном
струјом.
Интересовање за изградњу Термоелектране може да
се прати кроз написе тадашње дневне штампе. Дневни
лист „Правда“ је 1929. године отворио јавну анкету и
позвао стручна лица и све остале грађане да својим
доприносима помогну у изналажењу правог решења.
Решење за изградњу нове електричне централе
донела је комисија одборника Општине града Београда,
на седници 5. јуна 1929. године. У решењу су утврђени
основни подаци о електричној централи на основу којих
се може расписати конкурс и коначно закључење уговора.
На конкурсу је учествовало укупно 14 европских и две
југословенске фирме.
На основу конкурсних пријава, београдска општина је закључила концесиони уговор у трајању од 25
година са Швајцарском групом банака из Базела – „Société
des Banques Suisses“ и „Société Suisse d’Electricité de
Traction“, у Београду, 2. септембра 1929. године. По
истеку ове концесије, а почела је да се користи 29. маја
1933, централа је прешла бесплатно у својину Општине
Београд.
После потписивања концесионог уговора, Швајцарска група основала је у Базелу 1930. године
Акционарско друштво „Снага и светлост“ (Force et
Lumiérе), с капиталом од шест милиона швајцарских
франака. Изградња нове електричне централе у
Београду, на обали Дунава између продужетка Капетан
Мишине и Дубровачке улице трајала је две године – од
1930. до 1932, а Друштво је ту основало своју филијалу
с капиталом од 66 милиона динара.
Испорука струје Београдској општини3 почела
је 26. новембра 1932. године, и преузела је потрошаче
старе општинске централе. Термоелектрана „Снага и
светлост“ производила је струју напона 6.600 V и 50 Hz
(периода) и могла је да се проширује до 30.000 kW
снаге. Технологија која је коришћена била је немачка са
инсталираним турбогенераторима фирме „Brown, Boveri
& Cie“. Дозволу за употребу Електричне централе издала
је Општина града Београда,4 бр. 6133 од 23. септембра
1932. године. Изградњу Термоелектране прати изградња
разводних постројења (подстанице I и подстанице II) и
трансформаторских станица преносних напона 6/0,4
kW, којом се постиже већа преносна снага, побољшање
напонских прилика, квалитета електричне енергије и
сигурности снабдевања потрошача.
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Пројектовање, надзор и постављање централе поверено је Швајцарском друштву за електрификацију и
саобраћај из Базела5, при чему је посебну улогу имала
швајцарска индустрија. Грађевинске радове спроводило
је швајцарско предузеће уз помоћ југословенских
радника. Изградња је започета 23. јула 1930. године, а
груби радови били су завршени у јесен 1931. године. За
подизање централе употребљено је: 7.150 m бетонских
стубова, 10.000 m3 бетона, 700 t гвожђа и 560 t гвоздене
конструкције. Швајцарско друштво из Базела преузело
је грађевинске пројекте и статички прорачун за високу
и ниску градњу од „Ingenieurbureau fϋr Tiefbauarbeiten
der Buss A.G.“ из Базела. У изградњи и испорукама за
нову централу учествовала су следећа предузећа:
- „Simplon-Avala“, Beograd (Ing. Dr. h. c. F. Rothpletz,
Aarau) – за земљане, бетонске и зидне радове;
- „Pieux Franki“, Liège – за постављање шипова;
- „Splosna stavbena druzba“, Maribor – за челичну
конструкцију зграда;
- „Gerb. Sulzer А.-G. Winterthur“ – за испоруку
парних котлова паровода, хемијске припреме воде,
помоћних турбо-група и уређаја за ниско притисно
грејање, као и цеви за довод воде;
- „Brown, Boveri & Cie“, Baden – за турбогенераторе,
прекидачке уређаје и све електричне моторе;
- „Ateliers de Sècheron“, Genf – за трансформаторе
трафо-станица;
- „Carl Maier & Cie“, Schaffhausen – за апаратуру
прекидача трафо-станица и напајање батерија
централе;
- „Cableries et Trefileries de Cossonay S.А.“ – за
каблове високог и ниског напона;
- „Maschinenfabrik Rüegger & Cie“, Basel, заједно са
„Busss А.G.“, Basel – за теретне мостове;
- „Caliqua А.G.“, Basel – за постројење даљинског
грејања;
- „Rich. Mensing, Neustadt a.d.“, Haardt – за
постројење за пречишћавање хладне воде.
Произведена електрична енергија из Термоелектране спроводила се далеководима до две трафостанице, где се струја мерила и даље разводила у
варошку мрежу. Једна трафо-станица је постављена
код старе централе у улици Кнегиње Милице, са
трансформацијом 6,3/3,15 kV. Из трафо-станице струја
се разводила помоћу 12 кабловских линија у варошку
мрежу. Из друге трафо-станице, која се налазила код
кафане „Мостар“, струја се разводила под напоном од 6
kV помоћу 8 кабловских линија.
Специфичност Термоелектране „Снага и светлост“
јесте у томе да је модуларног типа и предвиђена је за
четири енергетске јединице, од којих су испрва изграђене само три, а 1938. године дограђена је још једна
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снаге 12.500 kW (укупна снага је износила 31.700 kW).
Дозволу за проширење електричне централе издао је
министар трговине и индустрије.
Уочи Другог светског рата, Београд је својих 320 000
становника снабдевао електричном енергијом управо
из Термоелектране „Снага и светлост“. Нажалост, град
је за време Другог светског рата много страдао. Поред
оштећења Термоелектране „Снага и светлост“, крајем
рата, оштећена је и електрична мрежа. Електрана је
прешла у државну својину 1947. године, решењем о
национализацији6 (Предузеће „Снага и светлост“).
Ова термоелектрана је дуго година била главни
снабдевач Београда електричном енергијом. Била је
у функцији све до 1967. године, када је технологија
промењена и кад је изграђена нова топлана на мазут.
Прешла је прво у хладну резерву,7 да би крајем 1969.
године била потпуно искључена из електричне мреже.
Од престанка рада Термоелектране „Снага и светлост“
већина машина и хидродинамичких склопова исечена
је и дислоцирана. Њену улогу преузеле су моћније
електране и мреже напона 110, 220 и 400 kV.
Данас није сачувано ништа од технолошке опреме
Термоелектране (осим претоварног крана), али целокупна
технолошка документација налази се у Архиву Београда.
Први опис Термоелектране објавило је Швајцарско
друштво за електрицитет и саобраћај, у тексту на немачком
језику, Нова електрична централа у Београду8.
Опис постројења
Електрична централа изграђена је на обали
Дунава, због неопходне количине воде за хлађење
и могућности транспорта угља воденим путем. У
речном току изграђени су лука, место за одлагање
угља и комплекс зграда, који се састоји од котловског
постројења, машинске хале и разводног постројења.

Управна зграда са канцеларијама, станом за чувара,
радионицом за одржавање и санитарним чворовима
за раднике налазила се поред улаза, испред зграде са
прекидачима и растављачима.
Из ситуационог плана9, попречног пресека котловског постројења и попречног пресека зграда види се
основна замисао складиштења и транспорта угља
ка котловима у правцу паралелном с током Дунава.
Производња енергије ишла је из парних котлова ка
турбинама одозго надоле. На основу овог распореда,
вршене су и касније доградње у правцу северозапада и
југоистока.
Домаћи угаљ лигнит, који се користио за рад
централе, имао је топлотну вредност од 2.000 до 2.200
kcal/kg. Да би, одговарајућим условима концесије,
централа могла шест недеља да ради из ускладиштених
резерви угља, одређено је место за складиште угља
дуго 140 m и 58 m широко, које је могло да се опслужује
уз помоћ товарног моста – крана. Према висини
складишта (7–10 m) могло је да се лагерује 38.000–
55.000 t угља. Уз помоћ крана истоваран је угаљ који је
стизао железницом. Често се без претходног гомилања
на складишту одмах одвозио на дробљење. Димњак
је постављен поред котларнице, због бољег одвођења
гасова и пепела, а имао је висину од 85 m.
Изградња
Изградња темеља зграде била је велики конструктивни проблем. Терен на обали Дунава био је
неподесан због своје мале носивости и несигурности тла.
Масивна зграда, као и постројење за воду с филтерима,
димњак и темељи турбине постављени су на шипове,
због тога што су се 30 m испод површине тла налазили слојеви финог зрнастог, тј. пешчаног материјала,
који садржи незнатне количине глине (иловаче). У

Сл. 1. Ситуациони план
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
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Сл. 2. Катастарски план
Катастарска парцела
бр. 6/1(сегмент),
6/4(сегмент), 7(сегмент),
КО Стари град

тло Термоелектране „Снага и светлост“ уграђено је
665 стубова. За постављање стубова (шипова) била
су потребна два месеца. Вршене су и пробе стубова
оптерећењем 175–200 t, при чему су тонуле главе стубова
по неколико милиметара, а са отпуштањем оптерећења
враћале су се у пређашње стање. Постављање стубова
за пумпну станицу стварало је тешкоће, јер су главе
стубова биле 7,5 m испод површине воде. Због тога су
се користили понтони да би горњи крај био 30 cm изнад
воде. После прегледа грубих канала на сувоћу, стубови
су били бетонирани мало испод горње површине пода.
Онда је постављана арматура за стубове, на коју је
причвршћивана лимена чаура и бетонирао би се стуб.
На тако изливеним стубовима постављена је пумпна
станица.
За изградњу централе је употребљено:
- стубова 7.150 m;
- бетона 10.000 m 3;
- бетонског гвожђа 700 t;
- челичне конструкције 560 t.
Грађевински део
Материјалне остатке Термоелектране данас чине:
зграда, кран са рукавцем (базеном), пумпна станица за
воду и филтерско постројење.
Зграда електране је објекат кубичне форме с
правоугаоном основом површине 2.800 m2. Грађена је
у блоку.10 Конструктивни систем је скелетни. У конструктивном и технолошком смислу издвајају се три
целине: Хала котларнице, Машинска сала и Командно
- шалтерска сала. Носећи свод котларнице са димним
каналима и бункерима за пепео изграђен је од армираног
бетона, зидови и кровови су од челичне конструкције, а
већина спољних зидова је од цигала без носеће функције.
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Подови су, с малим изузецима, од цементног премаза.
Кровови су покривени бакарним лимом. Фасаде целог
објекта зидане су у челичним рамовима – челични
бондрук. Елементи челичне конструкције изведени
су са закованим спојевима. Сви носећи елементи су
фундирани армиранобетонским наглавним гредама
или плочама на бетонске шипове. Све фасаде објекта
су равне безорнаменталне површине, чији једини
украс представљају функционални тракасти прозори
различитих величина, издељени на већи или мањи број
прозорских окана.
Хала котларнице је тробродна хала са два нижа
бочна брода и нешто вишим средишњим бродом
засведеним плитким двоводним кровом. Изнад
приземља, у средњем броду, налазе се јаки армиранобетонски рамови који носе бетонске бункере за
угаљ, а завршавају се армиранобетонском оребреном
таваницом, испод које су транспортне траке за угаљ.
Овај простор, на врху средњег брода, затворен је
плитком, челичном, рамовском конструкцијом с лаким
двоводним кровом. Крајњи бродови су нешто нижи
и изнад приземља немају таваница. Завршавају се
косим риглама челичних рамова, с лаким једноводним
крововима.
Симетричност тробродног решења видљива је
и у спољашњем обликовању објекта. Источну фасаду
карактеришу по три издужена вертикална прозора, који
се протежу читавом висином бочних бродова. Визуелни
пандан овом решењу представља група од три нешто
нижа издужена прозора у доњем делу фасаде средишњег
брода и њима одговарајућа три готово четвртаста отвора
при врху. Западна фасада има асиметрично решење, с
каскадним уздизањем средишњег брода у виду куле.
На фасади средишњег брода поновљен је мотив три
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Сл. 3. Термоелектрана са краном, поглед са реке Дунав

вертикална тракаста прозора, док су бочни бродови
олакашани са по једним прозорским отвором. Низу од
једанаест издужених тракастих прозора на фасадама
бочних бродова одговарају четвртасти прозорски отвори на бочним странама главног брода.
Машинска сала се састоји из два дела: простора
турбоалтернатора и простора пумпи. Изведени су на
заједничкој армиранобетонској подрумској основи у
систему челичних рамова с једноводним лаким крововима на различитим висинама. Спољашњост сале
решена је према истом принципу као и екстеријер
Хале котларнице, са две слободне чеоне фасаде које
понављају мотив паралелних прозорских трака и то по
седам прозора у низу.
Командно-шалтерска зграда је изведена у зиданом
систему, на армиранобетонској подрумској основи и има
две таванице изнад приземља. Кровна конструкција је
челична, једноводна. Спољашњост зграде, са два низа
прозорских отвора и асиметрично постављеним улазом
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

с леве стране, одражава подељеност унутрашњег простора на две етаже. Елеваторски торањ смештен је на
југозападном углу комплекса електране, у висинском и
обликовном смислу визуелно парира бочним крилима
Хале котларнице.
Истовар угља, који је претежно стизао бродом
и железницом, као и услове складиштења угља,
обезбеђивао је претоварни кран, са 6,8 t носивости,
дужином од 60 m и укупном дужином кретања од
108 m. Кран представља велику мостну, решеткасту
конструкцију од челичних елемената спајаних закивцима. Он има двомоторни уређај који га покреће,
са граничником – аутоматском заштитном кочницом,
која се активира када на мост делује сила ветра, а са
искљученим моторима. Претоварна корпа капацитета 15
m 3, покретна целом дужином моста где је складиштен
угаљ, узимала је угаљ са превозног средства и убацивала
га у левак за прихват угља. Тиме се избегавало стално
померање крана.
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Сл. 4. Марина „Дорћол“ са краном и пумпном станицом

Пумпна станица и филтерско постројење налазе
се на крају рукавца. Пумпна станица се састоји од три
вертикалне пропелерне цевне пумпе, које су постављене
у распореду звезде са висином дизања од 75 m и 1.500,
односно 700 обртаја у минути, а покретали су их
електромотори напона 6.000 V и могли су се укључивати
по избору. Филтерско постројење повезано је са пумпном
станицом и састоји се од зграде правоугаоног облика која
је у унутрашњости издељена на базене за филтрацију.
Од пумпне станице вода је допремана у постројење с
филтерима, где се механички пречишћавала. Пумпна
станица и филтерско постројење одвојени су, али
повезани челичним мостом од 13,40 m, на којем су били
постављени електрични каблови. Помоћу два цевовода
транспортовала се филтрирана вода до резервоара,
у подрум Машинске зграде. Један цевовод био је од
армираног бетона, пречника 1,5 m. Други цевовод од
челичног лима, пречника 1,20 m, служио је као резерва и
осигуравао је снабдевање хладном водом.
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Термоелектрана „Снага и светлост“ била је у
своје време део врхунске светске технологије, а њена
конструкција толико стабилна да нису успели покушаји
да се сруши стандардним техникама. То је и једини
разлог због којег овај објекат и данас постоји на обали
Дунава.
Остала је само архитектура материјалних остатака.
У идеалним условима то би била целина која је предмет
заштите и ревитализације у циљу да наше индустријско
наслеђе буде заштићено и презентовано, а да при томе
буде и у употреби, тј. у новој функцији.
Архитектонска вредност Термоелектране
„Снага и светлост“
Изградња термоелектране спада у компликованије
инжењерско-архитектонске задатке. Проблематика пројектовања објеката за ово постројење вишеструка је и
ништа се не може уопштити. Тешко се могу дати неке
норме или правила пројектовања. Намена је најважнија
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Сл. 5. Источна чеона фасада

одлика и од ње зависи машинско и архитектонскоурбанистичко решење. Дакле, изградња и пројектовање
термоелектране је комплексан задатак машинскоенергетске, архитектонске, грађевинске и економске
струке. Све ове гране међусобно се допуњују у решавању проблема у целини. У изградњи и пројектовању
објекта ретко се среће оволика потреба за уском сарадњом
више стручњака разних грана. Да би се израдио главни
пројекат термоелектране, потребне су програмске скице
које су плод заједничког рада свих стручњака који раде
на изградњи погонског објекта. У овом раду учествују:
инвеститор, архитекта, пројектант технолошког процеса производње, економски стручњак, машинскоенергетски пројектант и одговарајући стручњаци за
термоелектране. Програмском скицом поставља се и
утврђује ток технолошког процеса производње, одређују се величине грађевинских површина и запремина
објекта, као и међусобни однос појединих одељења.
Овај приступ коришћен је и у изградњи Термоелектране
„Снага и светлост“.
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Архитектура Термоелектране одражава модернистичка схватања, актуелна за европску градитељску праксу међуратног периода, нарочито када је реч о објектима индустријске намене. Револуционарне идеје Баухаус
школе, које су се, пре свега, односиле на стандардизацију
у архитектури и пројектовање бољих радних средина
у фабрикама, постале су главна обележја модерне
архитектуре. Дефинисање теоријских ставова Баухауса у
области архитектуре поклопило се с премештањем ове
школе из Вајмара у Десау, 1925. године. Визуализацију
тих ставова спровео је оснивач школе архитекта Валтер
Гропијус пројектом новог Баухауса са домовима
наставника и ученика, којим доминира примена
чистих стереометријских форми и апсолутни примат
хоризонталних и вертикалних равни. Најзначајнији
домет ове фазе рада школе била је стандардизација
грађевинских елемената, која је омогућила грађење
објеката лишених сваке сувишне декоративности, који
су, као такви, постали симболи новог машинског доба.
Више него било који други објекат подигнут у
Београду тридесетих година, Термоелектрана је својим
монументалним димензијама и индустријском наменом
давала могућност за примену напредних модернистичких
идеја Баухауса. Рационалност и једноставност, као главне
карактеристике њене архитектуре, ефикасна просторна
организација, изолованост и међусобна независност
појединачних делова зграде доказ су да је швајцарски
тим пројектаната у првом плану имао функцију објекта.
Примена стакла као доминантног материјала одраз
је владајућих европских ставова у области модерне
архитектуре да зид не треба само да затвара простор
и да га штити од временских утицаја већ да треба да
служи и као својеврсна опна која отвара унутрашњост,
бришући границу између ентеријера и екстеријера. Такав
приступ пројектовању одражавао је актуелне социјалне и
друштвене идеје и захтеве за побољшање услова рада у
стварању што хуманијег радног амбијента у фабрикама.
Функционалистичка схватања архитектуре с почетка двадесетог века, заједно с новим техничким
достигнућима, омогућила су стицање потпуно нове
представе о савремном градитељству. Растуће потребе
за индустријским објектима великих димензија истакле
су у први план проблем пресвођавања простора, а самим
тим и коришћења нових материјала и метода грађења,
с циљем стварања јединствених, слободних ентеријера
великих димензија. Напуштањем декоративистичког
приступа обради фасада, односно стављањем функције
објекта и примене нових материјала у први план,
техничка и конструктивна средства прихваћена су као
нови обликовни и естетски језик архитектуре. Примена
армираног бетона и челичних конструкција одразила се и
на потпуно нове концепције просторних облика.
216

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ „СНАГА И СВЕТЛОСТ“ У БЕОГРАДУ
Међусобна условљеност функције и облика,
безорнаментална равна зидна платна, једноставни
геометријски облици волумена зграде и примена
савремених материјала указују на утицаје Баухаус
школе на архитектуру Термоелектране. Функционалним
раздвајањем објекта на аутономне јединице није
нарушено хомогено јединство целине, већ је још једном
потврђена примена препознатљивих принципа поменуте
школе. Динамичност спољашњег изгледа остварена је
наизменичним смењивањем пуних зидних површина с
тракастим прозорима великих димензија, асиметричним
решењем општег концепта и различитим величинама
волумена и прозорских отвора. Складан спој облика и
намене објекта, склоност ка елементарној геометрији и
прочишћеној форми, као главни критеријуми његових
естетских вредности, истовремено су и потврда основног
модернистичког начела „форма следи функцију“.
Спољашњи изглед објекта представља одраз и логичну
последицу његове структуре и просторне концепције.
Контрастирањем отвора и пуног зида, вертикала и
хоризонтала, светлости и сенке, као и прожимањем
унутрашњег и спољашњег простора, остварен је посебан
експресивни утисак и избегнута је очекивана монотоност
изгледа индустријског објекта. Могло би се рећи да
је примена савремених материјала битно допринела
„растерећивању“ општег утиска о грађевини, имајући у
виду димензије објекта и специфичност његове намене,
и омогућила је уклапање Термоелектране у постојећи
амбијент речне обале.
Поређењем Термоелектране са Золферајн окном
број XII, у Есену, виде се утицаји Баухауса. Золферајн
окно број XII (рудник са средишњим окном), у Немачкој
дело је Баухаус школе и налази се на Унесковој листи
светских архитектонских споменика. Изграђено је
између 1928. и 1932. године, као ремек-дело индустријске
архитектуре тога времена. Архитекти су немци Фриц
Шуп (Fritz Schupp) и Мартин Кремер (Martin Kremmer).
Карактеристике архитектуре Золферајн катедрале јесу
једноставне коцкасте зграде, армирани бетон, челични
оквири и фасада од цигле.
Поред архитектонске вредности, Термоелектрана
садржи савремени социјални, економски и културни
контекст. Објекат не можемо изместити из његовог
данашњег окружења и посматрати само његову
архитектонску вредност, јер он има и велику локациону
и урбану вредност.
Квалитет локације
Термоелектрана се налази у историјском језгру
Београда, на Дорћолу, а њено непосредно окружење је
Марина „Дорћол“, Општина Стари град. Данас је то
запуштени део града у самом центру, који треба оживети.
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Према катастру, израђеном на основу информационе
базе података о граду, извршено је вредновање локације
Марине „Дорћол“. Она већ има изграђен имиџ градске
локације уз Дунав и традицију алтернативних културних
догађаја који привлаче градску популацију.
Поред квалитетне локације, Термоелектрана „Снага
и светлост“ има и велики урбани потенцијал који треба
искористити. Њеном ревитализацијом створиће се
нова урбана целина која ће оживети приобалну зону
Београда, јер се налази у кварту у којем има још вредних
индустријских објеката које би требало активирати. У
једној термоелектрани већ се налази Музеј науке и технике. Даљим активирањем појединачних индустријских
објеката сачуваће се симболи индустријализације у овом
кварту и порашће свест о индустријском наслеђу.
У Конвенцији за заштиту архитектонског наслеђа
у Европи (The Granada Convetion for the Protection of the
Arhitectural Heritage in Europe,11 Granada, Octobar 1985),
„архитектонски споменик“ дефинисан је као грађевина
која уз истакнуту вредност архитектуре и места на коме
се налази има историјске, уметничке, научне, социјалне
или техничке вредности. У овом оквиру се уз заштиту,
тј. ревитализацију индустријског споменика, укључује
и његов савремени контекст. Зграда Термоелектране
треба да буде конзервисана и рестаурисана, и да при
томе добије савремене функције. Циљ њене заштите и
очувања њеног архитектонског склопа јесте да зграда
буде интегрисана у савремене токове града и да постане
елемент укупног планирања.
Савремени идентитет Термоелектране „Снага
и светлост“ јесте у интерпретацији њене историјске
вредности и у њеном савременом економском, социјалном и културном контексту.
Ревитализација Термоелектране „Снага и
светлост“
Предлог за ревитализацију ове термоелектране
проистекао је из историјског и архитектонског значаја објекта, важности његове локације у Марини
„Дорћол“ и зато што се налази у непосредној близини
термоелектране у којој је смештен Музеј науке и
технике.
Индустријски објекат поседује аутентичан физички
и симболички потенцијал, базиран на специфичним
историјским карактеристикама града Београда чија
вредност и значење могу постати део савременог јавног
простора и извор суочавања с прошлошћу, уколико буде
оживљен савременом културном употребом.
Ревитализацију Термоелектране „Снага и светлост“ не треба да доживљавамо као реконструкцију
споменика прошлости, већ као поновно коришћење
њених материјалних и симболичких потенцијала за
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културне, научне и уметничке пројекте. Она мора бити прилагођена културно-историјским и друштвено
-политичким околностима средине у којој се налази.
На пројекат ревитализације Термоелектране „Снага и
светлост“ битно утиче у којој мери културне, научне
и уметничке активности могу створити стабилан
економски извор.
Нова употреба ове термоелектране као Музеја
енергије један је вид заштите индустријског објекта.
Ревитализација увећава вредности локације у зони
Марине „Дорћол“, а истовремено активира објекат и
доноси нов квалитет. Трансформација Термоелектране
имаће, тако, вишеструки значај:
- старање о индустријском наслеђу;
- подизање свести о општем значају овог специфичног облика културног наслеђа;
- модел заштите објеката индустријског наслеђа;
- валоризацију Дорћола и враћање донекле изгубљеног идентитета овом кварту града;
- подсећање на важне догађаје из наше прошлости;
- решавање проблема напуштених индустријских
објеката кроз њихову ревитализацију.
Будући Музеј енергије имао би следеће садржаје,
односно истраживачке центре:
- Центар за енергију и екологију (ЕНЕКО центар);
- Центар за рехабилитацију културног наслеђа
(невладина организација);
- Дизајн центар.
Музеј енергије треба да обухвати простор у згради
Термоелектране „Снага и светлост“, Халу котларнице и
Командно-шалтерску салу. Архитектонско обликовање
и редизајнирање термоелектране представља велики
изазов за архитекте и уметнике, а истовремено
омогућава решење уз могуће мање инвестиције. Музеј
енергије представља прототип нове генерације музеја,
он је мултидисциплинаран и мултифункционалан, а
његова оригиналност садржана је у двема основним
карактеристикама:
- приказивање науке није одвојено од социјалноекономских последица – врло широка примена
савремених аудио-визуелних техника и инфор
мативних средстава;
- примењивање активне политике мењања актив
ности од зависности до реакције публике.
Спајањем Музеја енергије с већ предвиђеним
културним и комерцијалним садржајима у Марини
„Дорћол“ (арт радионице, изложбени простори, простори за позоришне и мултимедијалне представе
и догађања) формираће се мултидисциплинарна
платформа за науку, културу и уметност.
Музеј треба да прикаже:
- индустрију почетком 20. века;
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

- социјалне и урбане утицаје електрификације Београда.
Информације би биле представљане коришћењем
интерактивне методе и нове мултимедијалне технике
презентација. Сврха Музеја је да заинтересује посетиоце, посебно децу, кроз инсталације које су у вези
са електричном енергијом и наизменичном струјом,
затим кроз интерактивне играчке и програме игре
и учења. У поставци Музеја енергије треба да нађу
одговарајуће место, у виду експоната, следећи аспекти
везани за појам енергије:
- производња електричне енергије у термо, атомским
и хидро електранама – принципи и техничка
остварења;
- пренос и расподела електричне енергије;
- начин коришћења електричне енергије;
- еколошки проблеми које ствара производња
енергије;
- начин уштеде енергије у савременом и будућем
свету;
- непосредно претварање енергије сунца у друге
видове енергије путем соларних колектора (у
топлоту) и фотонапонских панела (у електричну
енергију), као и посредно претварање у хидро
-електранама и путем ветрогенератора.
Маштовито израђени експонати требало би на
приступачан начин да приближе посетиоцима ову
област, поштујући ниво способности перцепције
просечно образованог грађанина.
У досадашњој пракси новом употребом индустријских објеката потпуно се уништавао ранији живот
објекта. Таква пракса ни у ком случају не би требало
да се настави. Зато је неопходно да се у једном делу
Музеја енергије прикаже историјски и технолошки
значај Термоелектране „Снага и светлост“. На самом
улазу у објекат, на великом екрану, помоћу савремених
техничких средстава, приказивали би се архивска
грађа, фото-документација и сведочанства о процесима
и средствима производње Термоелектране.
Центар за енергију и екологију
(ЕНЕКО центар)
Центар за енергију и екологију има задатак да се
стара о енергетским и еколошким проблемима средине. Нарочито о уштеди енергије и примени нових
и обновљивих извора енергије као начинима да се
елиминише деградација животне средине загађивањем
које је последица конвенционалних начина производње
енергије. Он има истраживачку функцију у домену
екологије, односно контроле и елиминације свих врста
загађења, али и консултантску улогу у индустрији као
помоћ у решавању проблема из овог домена.
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Сл. 6. Архивски снимак
Центар за рехабилитацију културног наслеђа
(невладина организација)
Центар има следеће циљеве:
- развијање свести грађана о вредности културног,
природног наслеђа и културне разноликости;
- промовисање друштвеног значаја очувања културног, природног наслеђа и културне разноликости;
- пружање помоћи локалним заједницама у
дефинисању програма развоја утемељених на
одрживом управљању наслеђем као друштвеним
ресурсом;
- промовисање политике културне разноликости;
- развијање мреже сродних организација ради
остваривања заједничких циљева.
Замишљено је, такође, да Центар:
- организује, самостално или у заједници са другим
организацијама, стручне скупове, саветовања,
семинаре и друге облике стручног образовања у
овој области;
- организује јавне кампање у складу са законима и
циљевима свога деловања;
- објављује и дистрибуира публикације ради ширења
својих програмских циљева и идеја;
- организује образовне курсеве за стручњаке и
грађане ради ширења знања о вредности културног
наслеђа и културне разноликости;
- негује етичке принципе засноване на принципима сарадње, толеранције и уважавања културне
разноликости као основне културне вредности
савременог света и залагања за право на културно и
природно наслеђе, као једно од основних људских
права.
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Дизајн центар
Дизајн центар развија програме на различитим
пољима дизајна, организује образовне активности и
изложбе дизајна, развојне пројекте, радионице, издаје
публикације и даје консултације. Центар остварује све
аспекте креирања промоције и развоја професионалног
имиџа уметничких установа, организација, компанија
путем интернета. Професионални имиџ подразумева
постојање на интернету, оптимално функционисање
информативних система, развијање брендова и свесности јавности о постојању. Услуге су следеће: интернет
анализа, графички дизајн интернет презентације, flash
анимација, обрада звука и компоновање музике...
Анализом значаја и ефеката преузетих интервенција
на индустријским објектима у свету, могу се очекивати
позитивни ефекти ревитализације Термоелектране
„Снага и светлост“, a oсновни је коришћење физичких
и капацитетних потенцијала овог објекта. Поред
очувања, уређења и активирања самог објекта, други
важан циљ и реално очекивани ефекат јесте уређење
његовог непосредног окружења, затим, враћање
идентитета дорћолском кварту и сећање на некадашњу
грану индустрије. Тиме се концентришу атрактивни
садржаји, а они производе концентрације људи, робе и
услуга. Вредност локације се тиме повећава у зони у
којој се овако ревитализован објекат налази.
Термоелектрана је запуштена и не доноси добит
ни граду ни власницима, а њена ревитализација је врста
добити без економских ризика. Једини ризик сносе
инвеститори који ће, управо због тога, улагати ванредне
напоре да се ревитализација оствари у што краћем року
и што квалитетније.
Ревитализација Термоелектране у Музеј енергије,
израда Плана детаљне регулације просторне целине
Марине „Дорћол“, затим нова употреба још једне
термоелектране на Дорћолу, која је претворена у Музеј
науке и технике, допринеће да се читава некадашња
индустријска зона, приобална зона на Дорћолу,
активира. Како данас у тој приобалној зони постоји
још индустријских објеката, могуће је читаву зону
ревитализовати у научни центар, Београдски научни
центар. Обала Саве је већ активирана постојањем
Музеја савремене уметности и Галеријског простора
за савремену архитектуру и дизајн Superspace (у
некадашњем индустријском објекту, Бетон хали). Тако
да је сасвим оправдано оживети приобалну зону Дунава
кроз научни центар.
Сврха оснивања Београдског научног центра
састоји се у настојању да се одржи научнотехнички
потенцијал земље. У овим областима потребно је
развијати начине и методе привлачења пажње младих
људи на њих. Научни центри су установе посебног
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Сл. 7. Термоелектрана
са краном и рукавцем

типа које су настале проширивањем задатака научних,
природњачких и техничких музеја. Централно место у
Центру заузима Термоелектрана „Снага и светлост“,
будући Музеј енергије, остали садржаји Центра планирани су у другим индустријским објектима у приобалној
зони на Дорћолу.
Веома је важно да научни центар буде на погодном
месту у граду, што ближе центру, да би био приступачан
што већем броју грађана, али и да буде на месту
укрштања главних саобраћајница за прилаз аутобусима
и аутомобилима или градским саобраћајем. Локација
зоне на Дорћолу испуњава ове услове. Она поседује још
једну предност, а то је река Дунав. Ревитализацијом ове
зоне створиће се нова урбана целина која ће оживети
приобалну зону Београда.
Подразумева се да је ово дугорочан пројекат. Он
ће се остваривати у складу с прикупљеним средствима,
а детаљни планови о развоју предложених садржаја
Центра биће разрађивани у ритму у којем ће се ови
садржаји остваривати. Предлог ревитализације јесте
визија која треба постепено да се остварује у дугом
временском периоду.
Идеја је произашла из светских искустава научних
центара. Центри науке и технике у себи обједињавају старање о баштини и промовисање савремених
достигнућа и блиске будућности у домену научног и
техничког развоја. Поред Музеја енергије, овај центар
би имао следеће садржаје: Експлораторијум; Свет чула;
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Свет аутоматизације и роботике; Свет информација
и комуникација; Свет саобраћаја и транспорта; Свет
индустрије; Галерија реплика највећих проналазака;
Човек и здравље; Научна дечја соба; Видео-салон:
Музичка кућа; Библиотека; Галерија холографије
и холограма; Галерија тематских изложби; Сала за
предавања и научне скупове; Научни дућан; Депо;
Техничка подршка; Одмор и освежење.
Закључак
Заштита индустријских објеката требало би да
буде један од приоритетних циљева наше културне
политике, јер је њихово очување важан део националног
идентитета.
Ревитализација индустријских објеката, како
досадашња пракса показује, темељи се на локалној
заједници и залагању појединаца. Индустријски споменици захтевају да им се одговорно прилагодимо,
као и да их прилагодимо променљивим околностима
савременог доба. То је изузетно одговоран посао и зато
захтева бригу целог друштва, на првом месту државе,
као основног носиоца система заштите културног
наслеђа, преко локалних органа власти, експертских
институција и организација цивилног друштва. Зато
је веома важно место твораца културне политике и
културних менаџера у нашем друштву. Преузимање
бриге за место индустријског наслеђа у савременом
јавном простору може представљати важан елемент
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стратегије територијалног развоја, што зависи од културно–историјског и друштвено-политичког контекста,
као и његовог физичког и економског капацитета.
Очување индустријског наслеђа представља један
од темеља културног идентитета, који превазилази
националне границе, а његово порицање доводи до
губљења аутентичности и порицања сопствених
вредности.

НАПОМЕНЕ:
1] Нова употреба (ревитализација) јесте метод којим се трајно или
привремено активирају девастирани, запуштени или неадекватно
коришћени индустријски објекти и као такви укључују у друштвени
(туристички, културни) живот, уз услов очувања физичко-симболичких и историјских карактеристика објекта. Ревитализација је
много више од рестаурације, с обзиром на то да обухвата динамичке
процесе укључене у модернизацију и проширује стара насеља у
духу интегративне конзервације наслеђа.
2]

Век електрике 1893–1993, Електропривреда Србије.

3] Историја Београда, III, Развој привреде до економске кризе
1930, Београд, 1974, стр. 219.
4] Архив Београда, Техничка документација, Грађевински одсек,
1931, XLIII, br. 11, инв. бр. 775.
5] Das neue elektrizitatswerk der stadt Belgrad, Basel, 1934; Архив
Београда, Техничка документација, Грађевински одсек, 1931, XLIII,
бр. 11.
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Архив Београда, Окружни суд, FI 26/47, 17. јануара 1947.

7] Режим рада активне термоелектране, Енергија и развој,
Београд, 1986.
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Прилог бр. 1.

10] Постоје два типа решења конструкције зграда, а то су: блок
и павиљонско. Под блоком се подразумева изграђеност у блоку,
здруженост свих делова и одељења у једну зграду. Под павиљонским
решењем подразумевају се они пројекти код којих су поједине
групе делова и одељења издвојене у посебне целине. (Дамјановић,
В.,Ђурић, В., Парни котлови III, Изградња котларница, Београд,
1958)
11] website:http//conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/121.htm
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Summary: NEDA KNEŽEVIĆ
POWER STATION POWER AND LIGHT
Power Station Power and Light is part of the industrial heritage of Belgrade. The building is situated on the right bank
of the Danube, in the borough of Dorćol (the Dorćol Marina). It was built between 1930 and 1932 as the third power station
in Belgrade. In 1929, the Swiss Society for Electrification and Transport from Basel got the concession to build this station
and supply Belgrade with electricity during the following twenty–five years.
Power Station Power and Light, as the largest building of that kind in inter–war Belgrade, was the main element of the
electric–energy system in the city. It is part of the history of Belgrade. The first low–voltage distribution network for AC
power supply was used after the completion of this power station. Its capacity was impressive for that period and the power
station was a stable supplier of electrical energy in Belgrade, with ample reserves for a growing consumption of electricity.
The Power Station Power and Light replaced the old station from the borough.
This monument to technical culture is valuable for the history of industrial and architectural development of Belgrade,
and also stands on a very valuable location. Despite its location and urban potential, the power station is in a very bad state.
Power Station Power and Light is a problematic space today, from the standpoint of town planning and the maintenance
of the local identity (Dorćol). It is possible that the building may be put to inadequate use or even demolished. Considering
the physical and symbolic potentials of the Power Station Power and Light, its place in the industrial heritage and cultural
politics, it is proposed that the building should be reconstructed and brought back into the overall social and economic life
of the city; this would also bring back the potentials of the borough of Dorćol and inspire memories of recent history.
The proposal for the rehabilitation of Power Station Power and Light is based on the historic and architectural
significance of the building and the important location it has within the Dorćol Marina.
The industrial building has an authentic physical and symbolic potential, based on the specific historic characteristics
of the city of Belgrade, and its value and meaning can become part of the history of a contemporary public space, on the
condition that starts a new life with contemporary cultural programmes.
The rehabilitation of the Power Station Power and Light as Museum of Energy is one aspect of the protection of this
industrial building. The future Museum of Energy would comprise the following:
- a Centre for Energy and Ecology (ENECO Centre)
- a Centre for the Rehabilitation of Cultural Heritage (NGO)
- a Design Centre.

ILLUSTRATIONS:
Fig. 1.

Situation Plan

Fig. 2. Cadastral Plan
Cadastral plot 6/1 (segment), 6/4 (segment), 7 (segment), Cadastre of the
Stari Grad borough
Fig. 3.

Power Station with the crane, view from the Danube

Fig. 4.

The Dorćol marina with the crane and the pump station

Fig. 5.

Eastern front façade

Fig. 6.

Archival photograph

Fig. 7.

Power station with the crane and the river branch
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УЛОГА ИДЕОЛОГИЈЕ У НОВИЈОЈ
АРХИТЕКТУРИ И ЊЕНА СХВАТАЊА
У ИСТОРИОГРАФИЈИ

УВОД

U

пркос упадљивој масовности и растућем утицају историографских тумачења на домен заштите културних
споменика, у досадашњим радовима није посвећивана
једнака пажња свим фундаменталним компонентама
истраженог градитељског фонда. То се нарочито односи
на мање видљиве, егзактно теже проверљиве, идеолошке
премисе новијег архитектонског стваралаштва, о чијој
улози, због штурости или потпуног одсуства изворних
података, није лако изнети утемељен суд. Отуд су и
тумачења која се у историографији о њима износе
најчешће непотпуна и контроверзна. Овим прилогом
желимо да подстакнемо расправу о улози идеологије у
новијем градитељству и укажемо на тешкоће с којима
се у њеном разматрању суочавају тумачи.
Идеолошко у архитектури – актуелна тема
историографских тумачења
Историчари архитектуре, првенствено заинтересовани за морфологију и структуралност градитељских дела, које су проистекле из емпиријски
проверљивих процеса пројектовања, донедавно су мање пажње поклањали идејним, етичким и психолошким
основама колективних смерова и индивидуалних
тежњи у историји неимарства. Уопштене оцене о
социјалној каузалности истражених композиција ретко
су поткрепљивали подробним анализама њихових
приказивачко-језичких својстава. Повремена тумачења идеолошких и политичких значења оствареног
градитељског фонда предузимали су невољно, зазирући
од произвољних екскурса изван матичног поља у област
друштвене историографије и социологије. Међутим,
у последњој деценији двадесетог века, под утицајем
постмодернистичких теорија у култури, тај став је
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донекле ревидиран, због чега је у раду историографа
дошло до методолошког заокрета. У почетку оспораван,1 семиолошки приступ у тумачењу историје
градитељства с временом је постао пожељан. Иницирана
у структурализму, разматрања архитектуре као текста
културе нарочито су се разгранала у постструктуралистичким иконографским, херменеутичким, дискурзивним и деконструктивистичким анализама.2 Иако још
увек није егзактно доказано да архитектура у свом
приказивачком сегменту недвосмислено представља
поредак конвенционално препознатљивих знакова и
симбола, нити да попут својеврсног текста (или говора)
публици саопштава најразличитије поруке, њеним априористичким проглашењем за дискурс са различитим
конотацијама подстакнута су масовна „препознавања“
и „мерења“ вануметничких идеолошких садржаја на
објектима и пројектима.
У контексту измењених мерила, раније непопуларна захватања у сродне културноисторијске и
друштвене науке (сматрана непримереним и површним), сада су постала уобичајена. Ни чињеница
да за такве подухвате недостаје компетентност,
верификована додатним стручним и научним звањима,
није зауставила а ни поколебала заступнике инстантне
мултидисциплинарности. Због све израженијег релативизма и субјективизма, у постисторијском добу
празнине, историографија губи колективни идентитет
и постаје скуп издвојених, удаљених методолошких
система. Уместо да међусобним допуњавањем и
кориговањем ефикасно обогаћују корпус научних
сазнања, историографи све ређе сарађују и пренебрегавају плодове континуиране стручне комуникације. На научним скуповима, отуд, све чешће долази
до оштрих неслагања поводом најситнијих разлика,
проистеклих из неинформисаности или предрасуда
о раду „других“, а понекад и из догматских тежњи
за доминацијом уско властитог мишљења. Штетни
нарцизам постмодерне провенијенције поспешио је
инфлацију затворених, крхко утемељених и неплодних
историографских платформи, лишених дубље везе с
претходним и актуелним приступима, као и могућности
за будућу надградњу. Све израженије инсистирање
на субјективном виђењу историјске проблематике,
подстакнуто је и упадљивом кризом критеријума услед
изгубљеног духовно-критичког центра савремене
цивилизације, агресивне медијске манипулације и таблоидизације стварности, ерозије морала у политици,
економији, школству и култури. Негативни ефекти
прелазног раздобља постисторијске празнине, лишеног
чврстих полазишта и јасне перспективе, до појаве неке
нове филозофско-културне макропарадигме дуго ће
оптерећивати уметнички и научни рад.
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Сл. 1. Светозар Ивачковић

Устаљеној методологији историографског идентификовања, класификовања, описивања и вредновања архитектонских дела на основу њиховог
стилског карактера (неправедно дисквалификованој
као формалистичко-позитивистичкој), придодати су
постисторијски, у већини метатеоријски приступи,
према којима се грађа селективно осветљава сходно
њеној погодности за доказивање најразличитијих
априористичких теза унутар „отвореног“ интерпретативног дискурса. У склопу тих дифузних настојања,
развио се специфични историзам, у коме преовлађују
методолошка начела „нове“ историјске науке и која се
некритички преносе на друге области истраживања
материјалне културе. Нагло и неизворно, у осталим
културно-историјским наукама (укључујући и историју
архитектуре), расте интересовање за повесну судбину
„малог“ човека, за различите методе измишљања
традиције и демонстрирања идеологије, за модалитете
персоналне и колективне приватности, просуђивање
улоге жена и маргиналних група у историји и сл. Делом
из оправданог занимања за запостављене теме, а делом
из потребе да се буде „актуелан“, у науци преовлађују
радови управо о тим питањима.
Суштински ревизионистички и искључиви, само привидно демократични, еклектички постисторијски дискурси су, упркос неспорним методолошким
искорацима, пласирањем површно образложених хипо226
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теза, давањем литерарно или полусензационалистички уобличених наслова радова (и њихових поглавља),
развијањем предугих наратива, превагом анегдотскодигресивних над расправно-функционалним слојевима,
уношењем архаизама и елемената реторике свог времена
(као што је, на пример, симулакрум), знатно ослабили
терминолошку дисциплину и конструктивну чврстину
историографских излагања. Тај нови, постисторијски
дискурс, који логички и херменеутички комуницира са
укупним знањем, довео је и до претераног, неселективног
пораста мултидисциплинарности, при чему није прецизно установио границе прожимања терминологије, аналитике и критериологије захваћених поља.
У постисторијској историографији нарочито је порасло интересовање за идеолошке премисе уметничког
стваралаштва, што се одразило и на тумачења архитектуре. Преузимањем новијих методолошких искустава
друштвене историје, социологије и политикологије,
део тумача у архитектонској историографији подстиче
селективну мултидисциплинарност (прихватљивију
од тоталне и неселективне), због чега су и њихови
радови садржински препознатљиви. Упркос тим
еманципаторским настојањима, која могу бити веома
плодна, њихов угао посматрања неминовно остаје
ограничен, нарочито у просуђивању раздобља у
којима јавна архитектура није била предмет изразите
политичке инструментализације, или у случајевима када градњу приватних објеката нису пресудно покретали
идеолошки интереси. Отуд ни интерпретације које
износе нису увек утемељене, поготово оне које у
архитектури од краја осамнаестог до краја двадесетог
века искључиво препознају одразе друштвених
превирања и детерминистички је своде на средство
емитовања политичких порука, облик софистицираног
измишљања традиције, оквир ефемерних спектаклâ,
доказ владарске мегаломаније, израз конкурентског
разметања имућних слојева и прагматичне сервилности
архитеката. Другим речима, свако тумачење које
механички инсистира на идеолошко-политичкој и
класној димензији архитектуре као пресудној, или из
постисторијског ревизионизма њене остале сегменте
третира као периферне, неминовно подстиче историографски партикуларизам.
Уместо потпуније анализе естетичких својстава
и историјске моделистике3 истраженијих архитектонских композиција, или успостављања прецизних
датовања, ауторских атрибуција и стилских класификација недовољно познатих дела, идеолошкополитичка значења изграђеног фонда постају примарна тема за стручњаке из различитих области.
Сарађујући организовано или делујући самостално,
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не историографије друштвеног развитка у којој су
специјалистичка усмерења појединачних дисциплина подређена општим циљевима.4 Главни недостатак
тог обухватног, у основи идеолошког стремљења,
огледа се у ограниченом избору тема прилагодљивих
херменеутици свих сабраних дисциплина и крхкој,
често непостојећој вези између стварне историјске
природе предмета истраживања и постављених научних
циљева. Ни механичко усаглашавање методологије
различитих наука не доноси увек очекиване резултате,
већ пре подстиче исконструисано укрупњавање тема
и прагматично одређивање приоритета по принципу
„погодности“ и „прилагодљивости“. Парадоксалну
једностраност закључивања (упркос свом мултидисциплинарном напору) прати и штетно утапање специјалистичких области у шири корпус „тоталне“ науке, чиме се губи њихов дуго профилисан идентитет,
релативизују полазишта и досегнути резултати. На
другој страни, из минималистичких побуда опстају преуска, формалистичко-дескриптивна тумачења
архитектонских феномена, лишена елементарних
осврта на њихове друштвене и идеолошке основе.
Само у помањкању дубљих сазнајних механизама
и спремности на свеобухватно сагледавање предметне
грађе, прилагођено њеном слојевитом историјском
карактеру, историографи прибегавају истицању парцијалних аспеката архитектонског стваралаштва, међу
којима и идеолошких компонената. Понекад то чине из
некритичког уверења да су остали генеративни елементи
архитектонских дела подробно истражени и адекватно
растумачени (што никада не може бити остварено у
потпуности). Таква редукционистичка, у суштини
неизворна еклектичка методологија, која по инерцији
стиче све већи број поклоника, занемарује многострукост феноменолошких слојева архитектуре, који целисходно распоређени обједињују њене функционалне,
структуралне, морфолошке и симболичке компоненте.
То не значи да идеолошко-политичке основе грађења
не заслужују пажњу, већ да би их требало тумачити
одговорније и прецизније, сагласно чињеницама које
проистичу из историјских извора. Уместо тога, на
здањима се често произвољно проналазе политичке
поруке и тамо где их нема, или их има у незнатном и
незграпном облику. Много утемељенијим чине се студије које у семиотици архитектонских дела откривају
елементе изражавања различитих традиционалних и
модернизацијских културних идентитета.5 Отуд овим
прилогом желимо да ревидирамо устаљено, широко
распрострањено поимање идеолошког стремљења
архитеката као искључиво политичког, актуализујући
запостављене уметничке, културолошке и економске
сегменте њихових идеологија.

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ
За разлику од већине архитеката, идеолошки
усмерене политичке амбиције имали су првенствено
наручиоци њихових пројеката. То не значи да су
градитељи који су их материјализовали по правилу
заступали иста идеолошка становишта. Отуд би
у анализи опуса архитеката требало пажљиво
раздвојити идеолошку од естетске равни њиховог
рада, утврђивањем начина на којима су унутар свог
дела комуницирали са идејама наручилаца, односно
у којој мери су естетске садржаје супституисали или
допуњавали идеолошким. Програмски предодређене
идеје могли су уздићи до сублимног и симболичног
нивоа, учинити их свевременски актуелним, као
што су могли да их маргинализују или парцијално
истакну, дајући предност истраживању форме и духа
места. Са друге стране, знатан број јавних објеката
изграђен у државној режији током последња два века
нема изразита идеолошко-политичка обележја, због
чега се може закључити да новија архитектура не
презентује у целини елементе владајућих идеологија,
политичких доктрина и пракси. Глорификовању
одређених идеологија, као и пејоративном приказивању
поражених и непријатељских, од архитеката су били
више склони скулптори и сликари при декорисању
фасада и ентеријера зграда, о чему нас информише
историографија тих ликовних дисциплина.
Појам и улога идеологије у архитектури
Уз теорију, идеологија је кључни облик интелектуалне надградње праксе у политици, економији,
култури, уметности и науци.6 Сходно различитим
димензијама своје широке заступљености, она у свакој
области има специфично значење, док је њена улога
у архитектури сродна оној у осталим уметностима.7
Придајући идеологији фундаменталан значај, Л.
Алтисер је сваку уметничку праксу сматрао могућом
само преко ње и унутар ње, напомињући да се идеологија остварује ,,преко субјекта и за субјекте“.8
Као историјски легитимна, често сукобљена мисаона полазишта, симултане идеологије представљају
утицајан фактор у отвореним културним срединама,
борећи се аргументима за остварење и превласт.9 У
затвореним и репресивним политичким системима,
уместо идеолошког плурализма, влада монизам који
се често, али не и увек, очитава у архитектури јавних
државних објеката.
Идеологије обухватају широк спектар идеја,
програмских ставова и циљева којима архитекта
стреми током свог уметничког рада. Схваћена као
облик практичне градитељске филозофије, примењива
концептуална схема,10 идеологија представља принципијелну подлогу за укупно стручно и друштвено деСПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

ловање. Идеологијом социјалне групе архитектонски
покрети и појединци своје схватање историјских
процеса, мишљења и вредности настоје приказати прихватљивим са становишта друштвених конвенција,
а властите стваралачке методе путоказним. Неретко
обликују посебну слику света и заступају идеје које се
разликују од ставова других колегијалних и социјалних
кругова. Теже мењању стања у струци и друштву,
преусмеравању историјских токова у жељеном правцу.
При томе могу бити вођени личним амбицијама,
еманципаторским просветитељским идеалима, као и
вануметничким, слободно изабраним или наметнутим
политичким интересима. Индикативно је да у сучељавању супротстављених ставова идеолози властита
опредељења никада не сматрају проблематичним, већ
недоследност, недореченост и утопизам увек проналазе у туђим идеологијама.
С обзиром на чињеницу да се процес пројектовања суштински разликује од састављања идеолошких
прокламација (изнетих у трактатима, памфлетима,
политичким програмима и различитим јавним
иступима), његов крајњи резултат, ма колико био
контролисан од стране вануметничких фактора
(наручилаца, дежурних идеолога, цензора, служби
државне безбедности), својим независним онтолошким
статусом и формално-структуралном јединственошћу
суштински се опире свођењу на предмет апсолутне
политичке инструментализације. Другим речима, сваки објекат у садржинско-формалном и симболичком
смислу представља много више од идеолошки подобног
и политички пробитачног остварења којем је наручилац
тежио, а у појединим случајевима његова ликовна
реторика пре показује недостатке инвеститорове политичке доктрине, него што је популарише као узорну и
општеприхватљиву.
Идеологија се у вокацији архитеката изражава у
различитим видовима. Може имати информативнодескриптивну (квалификовање сопствене и туђих
идеологија), програмско-манифесталну (образложена пројективна платформа), апологетско-критичку
(радикалну) и пословно-профитабилну (прагматичну)
функцију у њиховој каријери. Примарно се испољава
као сплет идејних полазишта којима архитекта подупире концепције одређеног стила, мање или више
се прилагођавајући програмским опредељењима
наручилаца зграда и водећим идеологијама у друштву.
У демократски развијенијим срединама и путем
архитектуре се развија плодни дијалог идеологија, који
њихов културни живот чини богатијим и динамичнијим.
Дефинисање метода којим ће се циљеви остварити,
а зацртане вредности досегнути, приоритетно је у
формулисању сваке идеолошке платформе. Персонална
228

УЛОГА ИДЕОЛОГИЈЕ У НОВИЈОЈ АРХИТЕКТУРИ И ЊЕНА СХВАТАЊА У ИСТОРИОГРАФИЈИ

Сл. 2. Никола Добровић
идеологија архитеката црпи подстицаје из историје
архитектуре и повести идеја, али и из савремених
друштвених, научних и уметничких токова. Након
периода кристализације идеолошких ставова, архитекта
их јавно (у усменој или писаној форми) пропагира, или
их прећутно заступа кроз иконографију и семиотику
градитељских дела, било да се ради о уско стручним
или политички усмереним идеологијама.
Многи утицајни светски архитекти су се у последња
два и по века прецизно политички декларисали, подржавајући идеологије владајућих или опозиционих
снага. Тиме су биографима знатно олакшали тумачење
своје шире друштвене вокације, која није остала без
утицаја и на њихово дело (Клод Никола Леду, Луј Етјен
Буле, Карл Фридрих Шинкел, Готфрид Земпер, Шарл
Гарније, Антонио Гауди, Валтер Гропијус, Ле Корбизје,
Ханес Мајер, браћа Веснин, Марчело Пјаћентини,
Алберт Шпер, Вернер Марх, Оскар Нимајер и др.).
Насупрот теоријским поставкама, образлаганим у
опширним расправама, идеолошки иступи архитеката
су концизнији, пријемчивији широј публици, уткани
у стручне чланке, манифесте, говоре, предавања,
аутобиографије, мемоаре, интервјуе, отворена писма и
изјаве. Исто тако, архитектово гесло, мото, апелација,
парола или аксиоматски став, осим за показивање његовог карактера11 и прагматичног подупирања посло229

вних амбиција (лична реклама), служи и за објављивање
идеолошких циљева. Међу идеолошки најубедљивијим
историјским иступима архитеката, лишеним интереса
за материјалну добит, издваја се емотивно сачињен,
ангажовани манифест футуристичке архитектуре
Антонија Сант Елије из 1914. године.12
За разлику од теорије, идеологија није егзактно
проверљив доктринарни систем, већ се успоставља
као пројективни смер мишљења и делања, заснован
на чврстим опредељењима у дужем временском
периоду. Проистекла из друштвеног контекста и начела личне градитељске филозофије,13 идеологија
показује архитектово примарно друштвено и стручно
опредељење. Она подразумева ослањање на одређене
теоријске и естетичке принципе, политичке ставове
и културне моделе, превасходно оне који се могу
искористити у пракси.
Док се теорије базирају на системима, идеолошке
платформе се разрађују кроз програме. Идеологија
је флексибилнија од теорије, јер се у знатнијој мери
оваплоћује у стварности, лакше придобија присталице,
стиче институционалну и материјалну потпору мецена,
али и противнике, контрафронт идеја и програма. Она
је увек против нечега и за нешто, за разлику од научне
теорије која у доктринарном облику настоји да очува
неутралност у односу на друштвену збиљу. У случају
када друштвена или уметничка теорија тежи да се
снажно оваплоти у пракси, она често поприма облик и
начин наступања идеологије. Отуд се може закључити
да су историјски најутицајније идеологије углавном
проистекле из теорија чије су постулате програмски
разрађивале и пропагирале.
Супротно од непристрасног и доследног, техничког језика теорије, реториком идеологије провејавају емоције страствених визионара колико и
рационалне прокламације одлучних реформатора. Због
своје прилагодљивости и друштвене ангажованости,
идеологија је медијски експониранија, популарнија
и актуелнија од било које теорије. Мање слојевит и
мање апстрактан, идеолошки дискурс је ефикаснији од
теоријског, јер је ближи животу и усмерен ка реалном
остварењу.
Идеолошки активизам подразумева припадност
ширем колегијалном или социјалном кругу истомишљеника, формираном ради остварења заједничких
интереса. Архитектонске каријере се прожимају и
подржавају деловањем групе, упркос разликама у
ауторским поетикама. Кохерентност круга (која не
подразумева увек и честе личне контакте, чврсту
организацију и хијерархију) перманентно одржавају
идеолози, харизматични оснивачи уметничких покрета
и заступници коренитих промена.
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Историја уметности показује да се већина архитеката опортунистички ослањала на ,,званични“ средњи ток градитељских збивања, ни авангардан а ни ретроградан, док се мањина најеманципованијих везивала
за превратничке идеје и програме. Идеолошком
надградњом устаљени стилски кодекси се мисаоно
поткрепљују, а они недовољно прихваћени профилишу
и популаришу. Мане многих идеолошких дискурса
у архитектури огледају се у неаутентичном усвајању
фундаменталних смерница из других области, пре свега
из доминантних културних и политичких идеологија, а
понекад и из недовољно утемељених научних теорија.
Стилови, правци и покрети, поготово у новијој
архитектури, имају идеологију као подлогу својих
естетичких и пројектантских тежњи. Отуд је у светској
архитектури било више идеолошки усмерених
него теоријски поткрепљених програма. Управо је
одлучна критика стања у струци и друштву, више од
спекулативних теоријских теза одржала актуелним
идеолошке иступе Луја Саливена, Френка Лојда Рајта,
Адолфа Лоса, браће Веснин, Валтера Гропијуса, Ле
Корбизјеа и других утемељивача модерне архитектуре.
Поред независних, аутентичних идеолошких
кругова, било умереног, нерадикалног или превратничког карактера, у двадесетом веку су се умножили
идеолошки модели покретани од државних власти, на
челу са експонираним дежурним идеолозима, карактеристичним за тоталитарне режиме. У садејству са
гласноговорницима који пропагандистички делују на
терену, идеолози подупиру култ државне уметности,
реализујући програме дириговане архитектуре и
урбанизма. Архитектонски конформисти не робују само
идеологији државних структура већ се могу приклонити
и другим центрима друштвене моћи – крупном капиталу, медијским магнатима, утицајним невладиним
организацијама, ревизионистичким покретима и криминалним групама, без обзира на њихове циљеве
и културни ниво. Отуд се с временом развио и нов,
специфичан дезидеологизовани тип пројектантаменаџера, који неселективно граби што више послова
на тржишту, првенствено стремећи, уместо уметничкој
афирмацији и идеолошкој сатисфакцији, њиховој
испразној супституцији – голом профиту.
Умерене, конститутивно и конструктивно оријентисане идеологије, подстичу досезање подношљиве,
одрживе друштвене и културне реалности, док су
изразита прагматичност и једностраност у основи
сваке екстремне идеологије која настоји да се што
пре и потпуније реализује. Идеологија често подстиче
изопачену свест, искривљену слику света и појава у
њему, проистеклу из ограничених интереса сукобљених
група и појединаца и њиховог парцијалног поимања
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збиље. Отуд она ,,прерушава“, улепшава или деградира
стварни статус кво друштвено-културне реалности,
сходно специфичним интересима својих заступника.
Ипак, идеологија није увек скуп заблуда, прикривања и
кривотворења реалних односа, већ и израз објективних
и непристрасно изнетих захтева. Упркос дубоком
етичком јазу између тих најраспрострањенијих видова
идеолошког наступања, као и све бржем застаревању
идеологија на историјској сцени, непрекидно настају
нове и другачије идеологије, изражавајући тежње
надирућих генерација стваралаца.
У уравнотеженом третирању елемената архитектуре као уметности, пројектанти и наручиоци би
требало да идеологији дају ону улогу која јој припада, ни
претерану, а ни сасвим занемарљиву. Када је њен уплив
примаран, она преводи архитектонско стваралаштво
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у његову супротност, у сфере у којима неуметнички
садржаји супституишу естетске. У тим случајевима ни
историограф нема нарочите тешкоће да појаве правилно
опише и квалификује.
Идеолошка застрањивања и идеологизми у
архитектонској историографији
Идеологије не постоје само у пројектантскоградитељској, наставној и публицистичкој делатности него и у историографији архитектуре. Вођени
различитим амбицијама, од еманципаторских до проблематичних, ваннаучним упливима и стратегијама
оптерећеним страстима, уз анализу историјске грађе
историографи износе и нормативне ставове који се
могу везати за идеолошке равни посматрања појава,
чиме утичу на развој науке, ширу перцепцију уметности
и архитектуре. У екстремним случајевима свесно
занемарују начела објективности и аполитичности.
Опхрвани дневнополитичким интересима, понекад
личним реваншизмом и ирационалним отпором према појединим друштвеним и уметничким појавама,
историографи у тумачења уносе упадљиву пристрасност. Подређујући своју вокацију ванстручним утицајима, неретко предводе ,,дежурну“ псеудокритичку историографију, инструментализовану од стране
власти. Исто важи и за архитекте – публицисте који
се из прагматичних разлога неретко стављају у службу интересних група, фаворизујући тежње својих
пријатеља, моћних инвеститора и спонзора. Нескривена пристрасност и идеолошки реваншизам умањују
напоре супротног, ревизионистичког крила савремене
историографије, усмереног ка рехабилитацији и новом
читању ,,неправедно“ занемарених историјских појава.
Глорификовање појединих стилова у новијој архитектури, уз некритичко дискредитовање идеолошких
стремљења која су им супротстављена, такође представља облик застрањивања у историографији.
Тако су генерације стручњака, делом из незнања,
а делом из конформизма, некритички одржавале
култ архитектонске модерне, дочекавши појаву неомодернизма крајем двадесетог века с нескривеним
одушевљењем. Таква једностраност довела је немодерне и антимодерне стилове, градитељске опусе и
идеологије у неравноправан положај при разматрањима
у архитектонској историографији. Пристрасност се
испољила и у српској средини, предуго оптерећеној
критериологијом модернистичког прогресизма, чији
су носиоци, не водећи рачуна о сукобу интереса,
паралелно градили на начелима високе и позне
модерне. Таква догматичност, на срећу, није допринела
потпуном занемаривању историјских примера другачијих архитектонских стилова од стране службе
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заштите културних споменика. Тек по истеку историјског мандата архитектонског модернизма и нестанка
њему слепо оданих апологета, у постмодерној епохи
створени су услови да се објективније протумаче и
потпуније заштите градитељска остварења немодерне
провенијенције.
Повремени политички упливи и распрострањена
идеолошка једностраност у тумачењу архитектонских
појава веома штетно се одражавају на развој историографије, слабе њен еманципаторски потенцијал
и неутралну научну позицију. За разлику од компромитованих, пристрасних тумача, међу објективним,
аполитично опредељеним историографима не постоје
идеолошка неслагања у просуђивању појава, већ
само методолошке разлике у класификацији извора,
периодизовању раздобља, подробности излагања, слојевитости расправе, поимању и употреби термина.
Отуд се може закључити да индивидуализам у научној
историографији није суштински идеолошки утемељен,
већ је одређен сазнајно-критичким способностима и
методолошком зрелошћу тумача.
Идеологизам, као научни и теоријски став, инсистира на идеолошко-политичким премисама уметничког рада и њиховом пренаглашавању у историографским
интерпретацијама. Он је можда и најадекватнији
именитељ оног смера у савременој историографији
који смо у претходном излагању подвргли критици.
Распознаје се већ у насловима објављених радова,
композицији њиховог излагања, критериолошкој
платформи и терминолошком апарату. Полазећи од
уверења да је читава архитектура у мањој или већој
мери идеологизована, стручњаци тог усмерења
упорно истичу њену политичку позадину, позивајући
се на посредне изворе, неутемељене паралелизме,
,,привлачне“ аналогије и нагађања. У анализи
архитектонских композиција по правилу фаворизују
елементе генерисане ванстручним утицајима, запостављајући њихову суштинску, аутономну уметничку
реалност. Таква помодна методологија, у којој уместо
функционалних архитектонских анализа преовлађују
бескрајни наративи, преузети из друштвене историографије, чији је циљ поткрепљивање тезе о примарно
идеолошкој условљености дела, последњих година
постаје готово обавезујућа у очима рецензената научних
издања. Ако те компоненте нема, често се радови и не
објављују због ,,анахроности и недоречености“, што,
на срећу, још увек није потпуно завладало српском
научном сценом.
Превласт идеологизма, као облика методолошког
застрањивања којим се некритички занемарују остали
аспекти архитектонских феномена, све израженија у свету и код нас, привидно повећава слојевитост,
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а фактички умањује свеобухватност и ефективност
историографских интерпретација. Крајњи циљ тог
радикалног стремљења јесте гашење специјалистичке
архитектонске историографије и њено утапање у корпус
целовите историје уметности, културне и политичке
историје. Да је таква, по архитектонску историографију
неповољна, дискредитујућа интенција на научној сцени
све наглашенија, сведоче и нескривене тежње појединих
историчара уметности и културе да генезу градитељства
(коју углавном не познају специјалистички) детерминистички тумаче са становишта друштвено-економских
односа и идеолошко-политичких превирања. Отуд
се принципијелни одговор историчара архитектуре
на спољне притиске огледа у одлучном одбацивању
еклектичких приступа (не и плодних екскурса изван
матичног истраживачког поља) и инсистирању на
равноправном усмеравању пажње ка свим слојевима
архитектонског стварања.
Преглед главних идеологија у новијој српској
архитектури
Прегледом идеологија које су обележиле епоху
новије српске архитектуре желимо да подстакнемо
њихово темељитије историографско проучавање.14
Осим потпунијег тумачења и вредновања идеолошких
поставки домаћих градитеља, будући прилози би
требало да осветле и утицаје које су на њих вршиле
доминантне идеологије из средње, западне и источне
Европе.
Идеолошки ставови неимара ангажованих у
Србији током прве половине деветнаестог века нису
представљали израз аутономне, самосвојне критичке
свести, већ наметнутих представа о друштвеном и
културном карактеру изграђеног фонда. Радећи под
строгом контролом нетолерантних и нестрпљивих
наручилаца, безусловно су се прилагођавали њиховим
социо-идеолошким интересима. Идеологију српског
егзистенцијалног историзма, с краја осамнаестог
века,15 током устаничког периода замењује идеологија
обнове властитог државног и градитељског идентитета,
да би у периоду вазалног статуса Кнежевине Србије
преовладала идеологија напуштања концепција оријенталне архитектуре и прихватања савременијих
класицистичких и романтичарских средњоевропских
метода.16 Успостављањем стабилнијих политичких,
економских и културно-просветних прилика, на
истеку треће четвртине столећа створени су услови за
профилисање унутарстручних, ауторских идеологија
у српској архитектури, које су поспешивале плодни
стилистички плурализам. Водећи пројектанти, користећи слободу рада у државним и приватним бироима,
неретко су своја стваралачка настојања подупирали
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Сл. 4. Алексеј Бркић

идеолошким прокламацијама. Сходно карактеру и
обиму изнете аргументације, они се пре могу сматрати утицајним идеолозима него темељитим и доследним
теоретичарима.
После умерене подршке академизму првог
српског урбанисте Емилијана Јосимовића,17 Валтровићевих и Ивачковићевих залагања за национални
стил у црквеној архитектури,18 у време Лековог
залагања против конзервативних идеологија колико
и против свих ,,новотарија“ на стручној сцени,19
крајем деветнаестог и почетком двадесетог века
ауторитативни професор Техничког факултета Андра
Стевановић подједнако се залагао за идеологију
академског (европоцентричног, конзервативног) колико и националног (изолационистичког) стила,20
док се у Европи најафирмисанији српски архитекта
Константин А. Јовановић одлучно супротстављао
сецесији (идеологији радикалног раскидања с новијом архитектонском традицијом), бранећи концепције
анационалне пролибералне неоренесансне архитектуре.21 Индикативно је и да је Јован Илкић, свестрани
дворски архитекта династије Обреновић, знатно
мање градио за државу након мајског преврата 1903.
године,22 као и да су Карађорђевићи преко свог апарата
у Министарству грађевина настојали да умање утицај
аустријских стручних установа, подстичући сарадњу са
архитектонским институцијама нових савезника, пре
свих Русије и Француске.23
Ако је Драгутин Инкиостри, уз Момира Коруновића, био најекспониранији идеолог националног стила у
српској архитектури прве половине двадесетог века,24
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исто то у домену академског правца био је Милутин
Борисављевић,25 који је своја схватања поптпуније
образлагао у стручној периодици и дневној штампи.
Фаворизовање академизма као официјелног државног
стила, најзаступљенијег у стваралаштву свестраних
руских архитеката емиграната,26 везује се за утицај
краља Александра Карађорђевића.27 Српска ,,државна“
архитектура у позном предратном раздобљу није
била имуна на утицаје тоталитарних култура Италије,
Немачке и СССР-а.28 Милан Злоковић, Никола Добровић,
Бранислав Којић, Иван Здравковић и Бранко Максимовић идеолошки су утемељили принципе српског
архитектонско-урбанистичког модернизма,29 што су
Ђурђе Бошковић и Братислав Стојановић покушали са
соцреализмом након Другог светског рата.30 Управо је
промена идеолошко-политичког амбијента пресудно
одредила игнорантски однос нове једнопартијске
власти према заслужним архитектима међуратне
Југославије, која није презала од њихове персоналне дисквалификације (Милутина Борисављевића,
Драгише Брашована, Момира Коруновића, Богдана
Стојкова, Драгомира Поповића), па и бруталне физичке
егзекуције (Бранка Поповића, Валерија Сташевског и
др.).31 Током послератних студентских дана, Алексеј
Бркић је у иступима својих наставника препознао
елементе четири утицајне идеологије, од којих је усвојио
начела само једне (продуховљеног функционализма
М. Злоковића), док је друге одбацио као девијантне
и ,,опасне“ (социјалистички реализам, грађевински
традиционализам и ортодоксни функционализам).32
Идеолошки либералнији и политички неутралнији
били су каснији периоди српске архитектуре, изражени
у програмима социјалистичког естетизма, високе
модерне и постмодерне.33 Раније преовлађујући строги
аксиоматски тон замењен је мање догматичним, прихватљивијим идеолошким прокламацијама. Тумачећи
просперитетни деполитизовани период београдске
послератне модерне архитектуре (од краја педесетих
до краја седамдесетих година прошлог века), А. Бркић
је диференцирао њена два основна идеолошка крила
– дескриптивно и рефлексивно.34
Доминантне политичке идеологије, као и схватања
приватног живота владајућих елита, умногоме су одредиле друштвени карактер и намену новије српске
архитектуре.35 Њихов културолошки сегмент видљив је
у архитектури државних јавних објеката, меморијалних
споменика, дворских и резиденцијалних здања, монументалних цркава и приватних капела. Политички
и идеолошки садржај непосредније је изражен у
програму њихове фасадне декорације, хералдичким
обележјима, пластичном и сликаном украсу ентеријера,
али он није пресудно обележио архитектуру тих
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здања, јер представља њен површински, политички
инструментализован, историјски и социолошки мерљив сегмент. Она у себи садржи много више слојева
и естетичких вредности који је представљају као
прегнантну уметничку дисциплину, којој су најбољи
српски градитељи приложили све стручно знање.
Реторика српских архитектонских идеолога
у појединим периодима превазилазила је стручни
план и подударала се с терминологијом актуелних
политичких програма. У њиховим текстовима понекад
су провејавала залагања за левичарске или десничарске
идеје, за републиканство или монархизам, за различите
облике идеологије југословенства, симпатије и
одбојност према нацизму, или пак отворене апелације
да се следи архитектура и друштво СССР-а (до сукоба
са Информбироом 1948. г.). Велики број архитеката
социјалистичког реализма и естетизма удворички је
величао једнопартијски систем у Југославији и његовог
лидера, проналазећи у зградама трагове ,,херојских“
ратних офанзива.36 Често су идеолошке поставке
српских архитеката биле противречне и неплодне. Тако
је, на пример, Момир Коруновић у својим прилозима
о соколској архитектури истовремено пропагирао
панславистичке, националистичке и ксенофобичне
ставове,37 а Александар Дероко утопијске идеје о
југословенском стилу којим би се помириле разлике
између националних културних идентитета у
заједничкој држави.38 Хиперпродукција идеолошких
заблуда, стерилних флоскула и пропагандистичких
апелација нарочито је обележила корпус соцреалистичке
архитектонске културе.39
Разочарање у међународне и домаће политичке
установе, социјална равнодушност и профитерска
дезидеологизованост дестимулишу покушаје успостављања разрађенијих идеолошких стратегија у
актуелној српској архитектури. Ипак, традиционално
јакој идеолошкој групацији окренутој стваралачкој
комуникацији са светом супротставља се тврда
легитимистичка струја регионално опредељених градитеља, у којој се уочавају и покушаји конзервативног
изоловања у уске националне оквире.
Одређене идеолошке поруке одашиља и
псеудоархитектура која велича ,,успехе“ транзиционих
моћника и криминализованих група у Србији са краја
двадесетог и почетка двадесет првог века.40 Агресивном
инаугурацијом новог система вредности, тај опскурни
друштвени слој се размеће кичем, мегаломанијом и
урбанистичком безобзирношћу. Пројектанти који су
радили или још увек раде за ту клијентелу, упркос
критици појединих публициста,41 нису ефикасно
изоловани у стручној јавности.

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ
Закључак
Дуго занемаривана, историографска тумачења
идеолошких аспеката уметничког стварања последњих
година су у својеврсној експанзији. Упркос нараслом
квантитету, квалитет радова с таквим методолошким
тежиштем још увек није задовољавајући. Отуд се
стварање објективне и целовите слике о природи
идеолошких стремљења архитеката намеће као посебан изазов за историографе различитих епоха.
Систематичном типолошком класификацијом и утемељеном валоризацијом релевантних историјских
идеологија, утврдиће се њихов утицај на развој
архитектонских облика и структура. У том комплексном стремљењу, које би требало институционално
разгранати и методолошки продубити, улога
непристрасних тумача од пресудне је важности.
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преуских, ограничених капацитетом конвенционалних значења
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Summary: ALEKSANDAR KADIJEVIĆ

THE ROLE OF IDEOLOGY IN RECENT ARCHITECTURE AND ITS INTERPRETATION IN
HISTORIOGRAPHY
Despite the striking popularity and growing influence of historiographic interpretations on the protection of cultural
monuments, the written works have not paid due attention to all fundamental components of the researched architectural
fund. This particularly refers to those less obvious ideological premises of recent architecture which are more difficult to
prove; their role cannot be properly judged because of the scarceness or total absence of original data. Therefore, their
historiographic interpretations are most frequently incomplete and controversial. The aim of this article is to instigate a
debate on the role of ideology in recent architecture and to indicate the difficulties faced by its interpreters.
Primarily interested in the morphology and structural features of architectural works, contained in the empirically
testable design processes, art historians have paid less attention to the conceptual, ethical and psychological bases of collective
inclinations and individual desires in the history of architecture. Generalized evaluations about the social causality of the
studied composition were rarely supported by detailed analyses of their representative–linguistic qualities. Occasional
interpretations of ideological and political meanings of the realized architectural works were made reluctantly, with a fear
of random excursions outside the main field into the area of social historiography and sociology. However, in the last decade
of the twentieth century, under the influence of postmodernist theories in culture, such an attitude was somewhat revised
and historiographers experienced a methodological turning point. Although renounced at the beginning, the semiological
approach to interpretations in the history of architecture has gradually become desirable. The treatment of architecture
as cultural text was initiated in structuralism, but was later diversified in post–structuralist iconographic, hermeneutic,
discursive and deconstructive analyses. It has not yet been exactly proven that, in its representative segment, architecture
unambiguously represents an order of conventionally recognizable signs and symbols, nor that, like a text, it communicates
messages to the general public; its inferential classification as discourse with different connotation was inspired by mass
„recognition“ and „measurement“ of the extra–numerical ideological substance in buildings and designs.
There is a growing interest of post–historic historiography in ideological premises of artistic creation, and it has had its
effect on the interpretation of architecture. In appropriating recent methodological experiences of social history, sociology
and politicology, some interpreters of architectural historiography urge selective multidisciplinarity (more acceptable than
the total or unselective one), and therefore the contents of their works are easily identified. Despite these emancipatory
endeavours, which can be very fertile, their perspective is unavoidably limited, particularly in the judging of periods when
public architecture was not subjected to a manifest political instrumentalization, or in cases when the building of private
houses was not crucially inspired by ideological interests. Therefore, their interpretations are not always firmly founded,
particularly those that perceive in the architecture from the late eighteenth to the end of the twentieth century only the
reflections of social fermentation and deterministically see these works only as means for the transmission of political
messages, a form of sophisticated conjuring of tradition, the framework of ephemeral spectacles, the proof of rulers’
megalomania, the expression of a competitive boasting of the rich classes and the pragmatic servility of the architect. In
other words, the interpretation that mechanically insists that ideological, political and class dimensions of architecture
are crucial, or if it treats all other segments of architecture, for reasons of post–historic revisionism, as peripheral, such
interpretation will unavoidably inspire historiographic particularlism.
The making of an objective and comprehensive image of the nature of ideological desires of architects is a specific
challenge to historiographers of different epochs. A systematic typological classification or founded valorization of the
relevant historic ideologies will establish their influence on the development of architectural forms and structures. In
this complex aspiration, which should be institutionally ramified and methodologically deepened, the role of impartial
interpreters is of crucial importance.
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ТАШМАЈДАНА

R

азличити чиниоци утичу на стварање јединствене слике
градских простора које представљају променљиву
категорију у функцији времена. Морфогенетски процес
је континуалан историјски процес у којем се разматрају
развој и током развоја промене типоморфолошких
елемената града као што су улице, урбани блокови,
тргови, паркови, и то од тренутка њиховог настајања, па
до данас. Иако је низ трансформација градских простора
пре свега везан за форму, за проучавање морфогенезе
елемената структуре града – као што су данашњи
паркови – неопходно је посматрати трансформацију
његових функција, или оног дела у којем се парк налази,
али и урбани контекст. Фактори који у већој или мањој
мери утичу на морфогенезу паркова јесу: природне
силе и однос према локацији, развој урбане структуре
и позиција парка у односу на градско ткиво промене
функција и симболички аспект простора.
Током студија архитектуре студенти се веома
ретко упознају с парковима као елементима градске
структуре и готово ништа не сазнају о веома значајном
односу природне и грађене средине. Током развоја
града, у његовом ткиву обликују се паркови на различите начине, плански и неплански. Планирање
паркова је саставни део планирања града у многим
земљама и то се може документовати још у историји
древних цивилизација. Стихијски, непланирано настајање паркова може имати веома чудне предуслове. У
многим градовима, изграђени делови разорени у рату,
земљотресу или другим непогодама остају запуштени
и с временом озелене, становници их прихвате као
неопходан освежавајући простор и чак протестују када
ти паркови постану предмет урбанистичког планирања
или пројектовања, заправо када дође време да им се
врати њихова првобитна функција.
Данашњи Ташмајдан у Београду специфичан је
пример простора који је још пре Другог светског рата
био плански намењен за парк, али који до сада није у
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Сл. 1. Урбанистичко решење парка Ташмајдан, предлог другог тима студената

целости обликовно дефинисан и зато је изабран као веома
погодан за вежбу студената Архитектонског факултета.
У оквиру Посебног програма 2 – Развој и теорија
архитектуре и уметности на Архитектонском факултету
у Београду, током зимског семестра школске 2006/2007.
године, са студентима пете године студија архитектуре
реализован је још један пројекат ревитализације и
уређења значајних историјских простора.1 За подручје
деловања студената изабран је Ташмајдан, парк у
најужем градском центру, чије је неадекватно стање
представљало велики изазов за студенте да покажу своју
имагинацију и способност да га, поштујући историјско
значење места и његове природне вредности, унапреде
кроз нове садржаје и грађене облике. Визије о уређењу
парка које су студенти понудили посебно су значајне
за будуће планове ревитализације овог простора, јер
студенти уједно свакодневно бораве у њему и активно
га користе, с обзиром на то да се налази у непосредној
близини више факултета.
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Сл. 2. Повезивање са црквом Св.Марка и стадионом,
предлог М.Радосављевић

242

ПРОЈЕКАТ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ТАШМАЈДАНА
Методологија рада на пројекту
Као и код осталих до сада реализованих пројеката2
на предмету Стилови и форме у архитектури, рад је
започео са детаљним историјским, урбанистичким и
архитектонским анализама, које су као резултат имале
валоризацију слободног и грађеног простора, на основу
које су осмишљаване интервенције.
Кроз историјску анализу, група студената3 је
истражила развој простора Ташмајданског парка и његове
околине. Студенти су прикупили податке упознавањем
са релевантном литературом,4 истраживањем и анализом
старих планова, фотографија и докумената, радом у
Заводу за заштиту споменика културе града Београда,
Архиву града Београда, Историјском архиву Србије и
у Архиву Србије и Црне Горе. Историјском анализом
локације, студенти су дошли до следећих података:
Ташмајдан је локација поред које још од 3. века
нове ере пролазе важни путеви, најпре је то био пут
од Сингидунума до Виминацијума који је изградила
Флавијева легија, а од 17. века то постаје Цариградски
друм, који преко Смедерева, Костолца и Моравске
долине повезује Београд са Цариградом. Током 19.
века, Ташмајдан је мајдан одакле се вадио камен за
прве камене грађевине на територији града. Овај део
града је по много чему ушао у историју. Две године
након избијања Првог српског устанка, ту се улогорио
Карађорђе и руководио опсадом Београда. Са тог места,
артиљеријске трупе војводе Васе Чарапића браниле
су Београдску тврђаву. На ташмајданском узвишењу
1830. године султанов изасланик објавио је хатишериф
– одлуку којом султан Србији даје независност, а по
неким изворима сматра се да су баш на том месту
спаљене мошти светог Саве.

Подаци сведоче да је немачки војсковођа Лаудан
населио Немце на Видинском путу према Видин капији
(данашњој Палилули), да би их касније кнез Милош
раселио и ту довео Србе из Савамале.
Планом кнеза Милоша да направи српски Београд
изван Шанца, 1826. године исељава се гробље код
Варош капије на Ташмајдан, а уз гробље се подиже
црква Св. јевангелисте Марка, тридесетих година 19.
века. На гробљу су сахрањивани најпознатији људи тога
времена: Тома Вучић Перишић, Илија Милосављевић
Коларац, Ђура Даничић, Јосиф Панчић. Гробље се
ту налазило до 1886. године, када је премештено на
локацију данашњег Новог гробља.
Данашња црква Светог Марка подигнута је између
два светска рата и дело је архитеката Петра и Бранка
Крстића, док је Стара палилуска црква срушена у
бомбардовању Београда 1941. године. Идеја о Грачаници
као узору представља линију континуитета која овај
објекат прати од најранијих помена храма до његовог
завршетка. Црква је замишљена као престона црква у
којој би се приређивале свечаности поводом државних
празника и других прослава. Основа јасно израженог
уписаног крста у потпуности је остварила захтев за
прегледним и монументалним унутрашњим простором.
Томе су свакако допринела мања кубета, постављена ван
централног простора храма, којима се јасно постиже
тражени изглед Грачанице. Да би постигли јединство
спољних маса, пројектанти су четири призидане куле
које носе мала кубета међусобно повезали аркадним
тремом, што је допринело бољем повезивању храма.
Звоник, иако нешто нижи од централне куполе, али и
даље непропорционално висок, допринео је да се на
западној фасади избегне монотонија симетрије.

Сл. 3. Ободна заштита од фреквентних саобраћајница, А. Мићовић
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Сл. 4. Нови павиљони у ободном делу парка, предлог М.Роглић

Почетком 20. века, јавља се први облик плана
локације с парковским уређењем и јасно дефинисаним
стазама за пешаке. На иницијативу Удружења српских
инжењера и архитеката, 1921. године, расписан је
међународни конкурс за урбанистичко решење локације
Ташмајдан. Парковско уређење са Архивом, Библиотеком, Техничким факултетом, Народном банком и
Главном поштом, како је конкурсом и предвиђено,
Ташмајдан је задржао до данашњих дана.
Средином 20. века, јавила се идеја да се на
некадашњим теренима Београдског тениског клуба,
испод Ташмајданског гребена, изгради стадион са
клизалиштем. Цео објекат почео је да се гради као

фабрика леда, који је Београд снабдевао ледом, да би
се касније уградиле цеви кроз које је струјала слана
вода, расхлађивана до минус 15 степени. Лети је терен
покриван шљаком и служио је као игралиште за одбојку,
кошарку и тенис. Прва макета будућег ташмајданског
стадиона, са данашњим изгледом, који је пројектовао
арх. Михаило Јанковић –објављена је 1953. године.
Допринос арх. Угљеше Богуновића на овом објекту
препознаје се по слободним формама уређења партера.
Спортско-рекреативни центар „Ташмајдан“ ушао је у
светску историју спорта као центар у којем је одржано
низ светских и европских првенстава у спортовима на
води.

Сл. 5. Нови павиљони у ободном делу парка, предлог М.Младеновић

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
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Сл. 6. Главна променада са воденим током, предлог И. Микша

С обзиром на чињеницу да је Ташмајдан у својој
историји био рудник камена, по чему су му Турци и
дали име које и данас носи (таш – камен и мајдан –
рудник), испод њега се налази неколико пећина. Прва
пећина је простор правилне површине, као последица
вађења камених блокова, са бетонираним подом, на
чијем се завршетку налазе метална врата која воде ка
лавиринтима Ташмајдана. У њу се улази одмах након
двоструких степеница. Друга пећина је луковима
засвођен простор, који је такав изглед добио током
Другог светског рата. Простор ове пећине служио је
као склониште немачке Команде за југоисток на челу
са генералом Фон Лером, по коме су врата и до данас
задржала назив. Иза врата почиње сплет ходника и
просторија у којима су донедавно били дрвени подови
из тог времена. У трећој пећини, која се налази испод
ресторана „Последња шанса“, свод је највиши и допире
скоро до самог шеталишта. Ходници5 воде ка Главној
пошти и ка цркви Св. Марка. Овај простор имао је
још један посебан улаз у равни данашњег СРЦ, кроз
који су могли да уђу камиони. Посебну пажњу овом
простору у својим одбрамбеним пројектима посветила
је Краљевина Југославија, а користили су га и Немци
током рата. Четврта пећина налази се ближе базену и
нешто дубље у односу на претходне. Један од коридора
из централног простора ове пећине водио је ка Правном
факултету, као и ка платоу између Савезне скупштине и
Пионирског парка.
Претходне анализе директно су утицале на следеће
фазе у раду студената, на пројекат урбанистичких и
архитектонских решења ревитализације Ташмајданског
парка.
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Урбанистичком анализом бавила се група студената која је, методом посматрања и коришћењем
литературе7 истраживала, најпре, постојеће стање, а
на основу добијених података и потенцијал локације
– могућности, али и ограничења, о којима треба водити
рачуна у изради пројекта ревитализације Ташмајданског
парка. Студенти су анализирали постојеће стање
подручја кроз положај локације у односу на шири и ужи
физички и друштвени оквир, затим, намену површина
и објеката у оквиру и у непосредној близини парка, као
и климатске и еколошке услове на овом простору. Исто
тако, значајну пажњу посветили су анализи пешачких
комуникација и паркинг простора8, као и зонама контакта парковског простора са саобраћајним токовима
централног градског подручја у коме се Ташмајдан
налази и које на њега, неминовно, има велики утицај.
Предмет интересовања студената,9 била је и
социолошка анализа која је дала одговоре на питања о
активностима које се одвијају у парку, као и о њиховим
актерима,10 а спроведена је и мини-анкета међу пролазницима са само једним питањем – „Шта бисте
променили у Ташмајданском парку“11.
Након прикупљања и обраде свих релевантних
података у оквиру урбанистичке анализе локације
презентована је јасна слика постојеће структуре целине,
функционалних зона карактеристичних за овај простор
и њихових међусобних релација и утицаја. Поред тога,
резултат ове фазе рада на пројекту били су закључци
који су се односили на потенцијал ревитализације
локације, прецизније речено, на могућности и ограничења у односу на све испитане чиниоце. Тиме су се
издвојила потенцијална места нових грађених форми
6
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Сл. 7. Светиљке и клупе, предлог К. Прибаковић

и микроамбијената (простора за одмор, рекреацију,
простора за културна дешавања и положаје пратећих
објеката).
Студенти су уочили озбиљна ограничења у функционалним и комуникационим недостацима простора и јасно их изнели у својим радовима. Специфичан
приступ урбанистичкој анализи имала је група студената12 која је након издвајања потенцијала локације
јасно поставила циљеве на основу усвојених општих
вредности: „1. доступности (људи, места, информација...)
и 2. интегрисаности градских целина“, како су навели
у својој анализи. Циљеви су разврстани у неколико
категорија, које овде наводимо у поједностављеном
облику, као саобраћајне, обликовне и функционалне или
као „циљеве режима коришћења простора“. У даљем
процесу циљеви су, уз помоћ дефинисаних индикатора,
вредновани у односу на утицај који њихово испуњење
има на простор, у смислу: ефикасности, изводљивости
и оптимизације. На основу овог метода, евалуацијом
наведених параметара, створене су чак четири моделске
опције, од којих је једна усвојена као коначно решење.
Најзад, али не и најмање важно када је реч о
заштићеним природним и културним добрима, у
својим анализама студенти су веома јасно уочили да
ове посебности не представљају само ограничења о
којима треба посебно водити рачуна у изради пројекта
ревитализације Ташмајдана већ да су и својеврсни
потенцијал локације, изузетно значајан за очување
идентитета овог места.
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Трећа група студената13 израћивала је архитектонску анализу, која је обухватала истраживање карактеристика и основних елемената архитектуре постојећих грађевина и њихове материјализације. Архитектонска анализа је подразумевала прикупљање
података о постојећим грађевинама на локацији из
релевантних установа; завода за заштиту споменика
културе и архива.
Затим је уследило формирање базе података о
функционаланим, обликовним и стилским карактеристикама и декоративним елементима постојећих
грађевина14, кроз анализe на терену – геометрију уличног
фронта, односе волумена, односе зидова и кровова,
анализе стилских елемената прозора, врата, венаца
итд., и анализе примењених грађевинских материјала и
боја на предметним зградама.15 Архитектонска анализа
је обухватила и детаљно истраживање постојећег стања
мобилијара коришћеног у парку Ташмајдан, што је
подразумевало: осветљење (типове светиљки), типове
клупа, објекте за одлагање смећа, ограде, скулптуре,
обраду и поплочање стаза и површина за окупљање,
полигоне за забаву, као и шахтове и сливнике.
Предмет истраживања ове групе студената било
је и утврђивање историјског и архитектонског значаја
постојећих грађевина – намена објеката, степен
очуваности, валоризација објеката и слободних простора, као и предлог њиховог будућег третмана, који
треба да омогући очување њихових вредности. Поред
тога, студенти су дали примере других објеката из истог
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Сл. 8. Отворени музички павиљон, предлог М. Каљевић

периода, који су им били од користи за будуће упоредне
анализе и утврђивање потенцијала реконструкције и
ревитализације постојећих грађевина и амбијента.
На основу свих претходних анализа, студенти
су одредили потенцијале и ограничења за потребне
нове садржаје на локацији, дефинисали просторне и
функционалне везе између постојећих грађевина, карактер обликовања евентуалних нових објеката и могућности њиховог будућег архитектонског решења.
Као критеријумe за вредновање постојећих
објеката, студенти су издвојили: степен очуваности
објеката, архитектонску вредност објеката, могућност
промене намене објеката и могућност интервенције на
објектима. Из овога је група студената која се бавила
архитектонском анализом уочила девет амбијенталних
потцелина у оквиру парка Ташмајдан, сваку са својим
потенцијалима и ограничењима. Као заједнички за
целу локацију, издвојени су следећи потенцијали:
могућа промена карактера парка, отварање нових
визура, могућност дефинисања главног улаза у парк,
формирање нових микроцелина, увођење нових
садржаја, повећање атрактивности парка, увођење
нових елемената мобилијара и осветљења, повећање
квалитета и уређености зеленила. Студенти су као
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највећа ограничења локације издвојили неопходност
поштовања духовних вредности амбијената приликом
било које интервенције и немогућност интервенције на
заштићеним објектима.
У процесу истраживања велику помоћ студентима
пружили су историчарка уметности Вера ПавловићЛончарски, стручњак Завода за заштиту споменика
културе града Београда, која је расветлила веома значајна
питања и проблеме везане за историјско значење и
савремени третман овог простора, и мр Дејан Скочајић
са Шумарског факултета, који је студенте упутио у
историјске и савремене приступе уређењу паркова.
Асистент Драгана Ћоровић својом презентацијом
упознала је студенте са основним одликама развоја
и најзначајнијим примерима вртне уметности кроз
историју.
Наведене анализе и презентације помогле су
студентима да што шире сагледају бројне постојеће
проблеме коришћења простора Ташмајданског парка и
његове потенцијале за будућност. На основу тога, они
су могли да формирају своја полазишта за предлоге
третмана укупног простора, у размери 1:1 000. Циљ
је био да у овој другој фази рада студенти дају своје
предлоге за активирање простора и осмишљавање
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Сл. 9. Фонтана са клупама за одмор, предлог В. Јовановић

нових садржаја који ће се понудити пролазницима
и посетиоцима (Сл. 1). Будући да се парк налази
у најужој градској зони, окружен фреквентним
саобраћајницама и веома значајним верским (црква
Св. Марка и Руска црква), културним (Позориште
„Душко Радовић“, Дечји културни центар), образовним
(Пета београдска гимназија, Правни факултет) и
рекреативним садржајима (стадион и базен), било је
потребно да студенти кроз своја решења успоставе
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

равнотежу између природних вредности простора,
везаних за зеленило и доминантну улогу парка као
места за одмор и рекреацију становника околних
стамбених блокова, и наведених јавних намена које
подразумевају флуктуацију великог броја људи.
Требало је дефинисати одређене зоне у парку које
ће добити јасно профилисане садржаје усмерене ка
одређеним категоријама корисника (деца, студенти,
пензионери, рекреативци, пролазници...) (Сл.2).
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Сл.10. Кафе-посластичарница, предлог М. Живковић

У последњој фази рада студенти су детаљно разрађивали поједине сегменте простора – осмишљавајући
поплочавање стаза, осветљење, клупе, изложбене
павиљоне, трамвајску станицу, кафее, фонтане, зелене
површине и сл. Тежило се уклапању нових елемената у
природне и постојеће вредности простора парка да би се
очувала његова историјска и културна аутентичност.
Остварени резултати
Решења која су понудили студенти за уређење
целине парка показују да су се трудили да у највећој
мери очувају природне вредности простора, везане за
постојеће зелене површине, и његову амбијенталну
и функционалну повезаност са црквом Св. Марка и
стадионом „Ташмајдан“. Наглашавањем појединих
праваца, уз очување централне осе, главног шеталишта,
која подужно пресеца парк и повезује центар града с
факултетским комплексом (Сл.3). На овом правцу, у
већини радова, смештени су најфреквентнији садржаји
који посетиоцима парка и пролазницима треба да
омогуће нове активности и квалитетнији боравак у
парку. Такође, јасно су издвојени простори за игру
деце, који су логично функционално повезани са дечјим
позориштем и културним центром, и заштићени од
ободних фреквентних саобраћајница. Уз ове изузетно
важне градске колске и пешачке правце иницирана је
изградња нових павиљонских садржаја који би, у исто
време, увукли разноврсне културне и угоститељске
садржаје у простор парка и уоквирили и заштитили парк
од агресивног дејства саобраћаја (Сл.4, Сл. 5).
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Појединачни студентски радови нуде нам веома
разноврсне и маштовите идеје за уређење и оживљавање
простора Ташмајданског парка. Интервенције су веома
умерене и усмерене ка прожимању природне и грађене
средине. Маштовити простори за одмор и игру деце
са клупама и зеленилом (А. Мићовић), амфитеатар на
отвореном за позоришне представе за децу и одрасле
у облику шкољке (А. Петровић), главна променада са
воденим током (И. Микша) (Сл. 6), елегантне светиљке
и клупе (К. Прибаковић) (Сл. 7), транспарентни изложбени павиљон прожет зеленилом дуж Булевара
краља Александра (М. Ђукић), отворени музички
павиљон (М. Каљевић) (Сл. 8), степенасти у падину
усечени амфитеатар (М. Радосављевић), кружна кафепосластичарница (М. Живковић) (Сл 10), застакљени
изложбени павиљон (Н. Павловић), вијугави зид
за изложбе на отвореном (С. Старчевић), укопани
амфитеатар с кафеом (В. Булатовић), фонтана са
клупама за одмор (В. Јовановић) (Сл. 9) , дрвена стаза
са платоима за одмор (З. Ђорђевић) (Сл. 11) , клупе за
одмор и шах (З. Стајевић) – говоре нам да су студенти
кроз своја решења поштовали постојеће вредности
простора, осмишљавајући и материјализујући форме
које ће бити у садејству са природним окружењем и
потребом људи да се у парку опусте, релаксирају и
забаве ненаметљивим садржајима. Они су у великој
мери активирали простор, уводећи бројне садржаје који
данас не постоје у простору парка намењене младима,
превасходно ђацима околних школа и студентима,.
Поред тога, ови садржаји омогућавају да парк живи
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Сл.11. Дрвена стаза са платоима за одмор, предлог З. Ђорђевић

и ноћу, што данас није случај. Очигледно је да су се,
пројектујући своја решења, студенти истовремено
поистоветили и са улогом будућих корисника овог простора, тако да су се трудили да нови садржаји унесу
целодневну живост у простор парка, а да у исто време
не наруше његову примарну улогу – да буде оаза мира у
оквиру градске вреве.
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Историја Београда, књ. 3, САНУ – Просвета, Београд, 1974, 163–
167; Недић, С., Урбанистичко уређење, Београд од 1886. до 1914,
ГГБ, XXIII, 1976, 175–217; Несторовић, Б., Развој архитектуре
Београда од кнеза Милоша до Првог светског рата (1815 – 1914),
ГМГБ, I, Београд, 1954, 159–174; Несторовић, Б., Градитељи
Београда 1815–1915, Историја Београда, књ. 2, САНУ – Просвета,
Београд, 1974, 335–339; Несторовић, Б., Изградња Београда у првим
деценијама XIX века, УБ, VII, Београд, 1975, 22–29.
5] Стари Београђани говорили су да из ове пећине воде ходници
који су били повезани са седиштем Гестапоа на Тргу Николе
Пашића.
6] Укупно петнаест студената бавило се овом врстом анализе:
Вемић Јелена, Ђорђевић Зорана, Јанковић Михајло, Јовановић
Весна, Јовановић Јелица, Мартиновић Марија, Микша Ивана,
Михајловић Јелена, Мићовић Ана, Нинић Миодраг, Нинковић
Гордана, Павловић Никола, Радосављевић Марко, Роглић Милена,
Тодоровић Ивана.

7] Студенти су, између осталог, користили Генерални план
Београда 2021, Регионални просторни план Београда, као и податке
релевантних градских комуналних установа.
8] Реч је о такозваним паркинг-џеповима, од којих су неки настали
спонтано, неплански, а који, без разлике, задиру у простор парка,
нарушавајући његово функционисање.
9] Социолошком анализом бавиле су се студенткиње Вемић Јелена
и Нинковић Гордана.
10] Било је потребно сазнати структуру (полну, старосну, социјaлну)
повремених и сталних корисника парка, затим места њиховог
окупљања, време коришћења парка, врсту активности која се одвија
у овом простору, као и конфликте који могу да настану ако простор у
исто време користе, условно речено, супротстављене социјалне групе.
11] Многи од одговора које су дали анкетирани грађани, како
се наводи у овој студентској анализи, изражавали су њихово
задовољство тренутним стањем Ташмајданског парка, што указује
на то да су Београђани навикли на овај простор, да га воле и
прихватају у његовом садашњем облику. Ова чињеница је изискивала
од студената нарочиту пажњу у изради пројекта ревитализације
простора. У оквиру групе студената која се бавила архитектонском
анализом, неколико студената је, такође анкетирањем корисника
парка, прикупило податке о жељама грађана кад је реч о његовом
будућем изгледу и функционисању. Интересантно је да су дошли до
сличних увида.
12] Ђорђевић Зорана, Јовановић Јелица, Мартиновић Марија,
Микша Ивана и Нинић Миодраг.
13] Живковић Марина, Каљевић Марина, Kоша Страхиња,
Јовановић Јасмина, Мандрапа Бојан, Марковић Вељко, Митровић
Јелена, Нововић Александар, Петровић Александра, Тодоровић
Ивана, Штуловић Љубомир, Шуштершић Александра.
14] Црква светог Марка, Руска црква, Мало позориште „Душко
Радовић“, Зграда „Мадере“, Сеизмолошки завод, зграде на углу
Булевара краља Александра и Београдске улице, грађевине дуж
Булевара краља Александра...
15] Студенти су истражили постојеће стање, обликовне и стилске
карактеристике грађевина на самој локацији, као и у њеном
непосредном окружењу, анализирајући форму, конструкцију,
стилске елементе, декоративне елементе и издвајајући значајне
детаље и симболе са сачуваних грађевина, карактеристичне за
период изградње, уз формирање карте коришћених материјала, боја,
текстура и сл.

ILLUSTRATIONS:
Fig. 1. Town–planning solution for the Tašmajdan Park, proposal of
the second team of students

Fig. 6.
Mikša

The main promenade with the water current, proposed by I.

Fig. 2. Link with St. Marc’s Church and the stadium, proposal of M.
Radosavljević

Fig. 7.

Candelabra and benches, proposed by K. Pribaković

Fig. 8.

Open music pavilion, proposed by M. Kaljević

Fig. 3. Protection from the surrounding streets with heavy traffic, A.
Mićović
Fig. 4.
Roglić

New pavilions along the edge of the Park, proposed by M.

Fig. 5. New pavilions along the edge of the Park, proposed by M.
Mladenović
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Fig. 9. Fountain with the surrounding benches, proposed by V.
Jovanović
Fig. 10. Café and pastry shop, proposed by M. Živković
Fig. 11. Wood–paved path with resting places, proposed by Z.
Đorđević
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ТРИ МУЛТИМЕДИЈАЛНА ПРИЛОГА
О АРХИТЕКТУРИ

S

интезно саопштавање резултата истраживања споменика наше новије архитектуре у електронској форми
последњих година је у упадљивом успону. Све је више
конзумената таквих издања, јер су знатно јевтинија и
визуелно разноврснија од скупих и често неквалитетно
илустрованих књига. Међу објављеним електронским
прилозима предњаче презентације градских језгара
и споменика Новог Сада, Ниша, Београда, Бањалуке,
Скопља и других центара које су у претходном веку
превасходно уобличавали српски неимари. Уз то, у
мултимедијалном, електронском и штампаном облику
однедавно се објављују и монографије о респектабилним
савременим архитектима. Не покушавајући да
надоместе књиге, њихови аутори стављају нагласак на
визуелни материјал, сводећи текстуалну елаборацију приказане проблематике на најнужнију меру. По
томе се већина досадашњих це-де ромова и њихових
штампаних каталога о нашој архитектури не разликује
од сличних издатих на ексјугословенском простору.
Сходно структури и композицији, они се могу поделити
на популарно-промотивне (често вишејезичне) и научно
засноване подухвате, намењене специјализованим
стручњацима и обавештенијој публици.
У корпусу нових електронских прилога, издање
Споменичко наслеђе старог језгра Земуна, приређено
2006. године у Заводу за заштиту споменика културе
града Београда, издваја се квалитетом и слојевитошћу.
Захваљујући амбициозној ауторки и текстописцу
прилога Александри Дабижић, као и мултимедијалном
дизајну Маје и Драгомира Николића и осталим
сарадницима који су учествовали у припреми фотографија и карата, оформљена је исцрпна слика о
историјској генези и постојећем стању споменичког
фонда старог језгра Земуна. Издање је приређено
у двојезичној српско-енглеској форми, што га чини
привлачним и широј међународној јавности.
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Историјски развој земунског језгра представљен
је прегледно, кроз низ опција, почев од презентације
планова, приказа града на гравирама, разгледницама,
информација о урбаном мобилијару и др. Следећа
опција, која се односи на опште карактеристике
представљеног наслеђа, на његове типске одлике и
стилску анализу, обрађена је једнако студиозно. Изнете
оцене су утемељене и подстицајне за даља разматрања.
Након тога, кроз систем карата, представљени су
репрезентативни простори и споменици, при чему се
износи и валоризација објеката и простора, потцелина
и блокова, тргова и шеталишта, док је кула Гардош
приказана издвојено.
Овим сложеним стручним подухватом, А. Дабижић успешно заокружује свој вишегодишњи историографски и конзерваторски рад на споменичком
наслеђу Земуна. Иако је о многим питањима везаним за
ову тему већ писала, у електронском издању остварила
је методолошки искорак прилажући најцеловитију слику
о појединачним објектима и читавој просторној целини.
Отуд ће њен најновији прилог дуго бити незаобилазан
у даљим научним вредновањима и конзерваторским захватима у старом језгру града. Безрезервно
подржавајући његово објављивање, ауторки и њеним
сарадницима препоручујемо проширивање разматрања
и на друге делове Земуна, као и замену једног броја
приложених фотографија квалитетнијим. Уз то, било
би целисходно да се о најзнаменитијим градитељима
Земуна припреме и посебни досијеи, који би сазнајно
обогатили укупну презентацију.
Пажњу стручне јавности привукле су и мултимедијалне монографије о двојици истакнутих савремених српских архитеката – Марију Јобсту (1940) и
Мустафи Мусићу (1949), објављене у ,,Центру ВАМ“
и предузећу ,,Зенит инжењеринг“ 2007. године. Реч
је о презентацијама промотивно-популаризаторског
карактера, са сегментима који имају и историографску
димензију. Инструктивни наратив и надахнуту валоризацију прве у сажетој форми изложио је др Зоран
Маневић, аутор већег броја радова о савременим
српским архитектима и градитељима минулих епоха,
док је друга заснована на краћим есејима историчарке
уметности Маре Јанакове Грујић и академика Милана
Лојанице. Иако је реч о двојици стваралаца са
супротног пола савремене српске градитељске сцене,
чија се естетска полазишта, интересовања и стил
наступања умногоме разликују, може се закључити
да обојица припадају елитном кругу водећих аутора
српске пoзномодерне, постмодерне и неомодерне
архитектуре. Иако визуелно ефектне, због штурости
приложених текстова (о Мусићу), одсуства потпунијег
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
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приказа техничке документације, ове монографије се
пре могу сматрати иницијалним, него заокруженим и
темељитим. Ипак, и као такве представљају драгоцен
извор и користан путоказ за сва будућа историографска
просуђивања Јобстовог и Мусићевог дела. Парадоксално је да их прати и низ техничких недостатака, који не
приличе оваквим издањима, као ни репутацији самих
градитеља. Реч је о бројним фотографијама прескромних димензија, одсуству важних података (као што су, на
пример, датуми рођења архитеката, адресе и датовања
многих дела), обиљу недовољно јасних и недовољно
прегледних цртежа, а посебно нечитљивих копија де-
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ла публицистичких текстова о Мусићевом раду. Иако
је презентација Јобстовог стваралаштва понешто конзервативније приређена, у њој има мање техничких
недостатака него у Мусићевој, која својим дизајном ипак
знатно живље и непосредније представља задату тему.
Иако у многим сегментима заостају за презентацијом старог језгра Земуна, дискови о Јобсту и Мусићу
несумњиво ће подстаћи интересовање шире јавности
за њихово дело, а вероватно и одлучност утицајних
академских институција да у ближој или даљој будућности покрену темељитија вредновања њиховог
стваралаштва.
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МИРЈАНА РОТЕР-БЛАГОЈЕВИЋ
СТАМБЕНА АРХИТЕКТУРА
БЕОГРАДА У 19.И ПОЧЕТКОМ
20. ВЕКА

K

њига др Мирјане Ротер-Благојевић, доценткиње на
Архитектонском факултету Универзитета у Београду,
објављена је концем 2006. године, као монографска
студија о београдској стамбеној архитектури 19. и
почетка 20. века. Од часа када је изашла из штампе,
књига је привукла велику пажњу научне, стручне и шире
јавности, будући да је ауторка презентовала мало познат,
али изузетно значајан сегмент архитектонског наслеђа
Београда. Обимна, садржајна и озбиљна научна студија
др Мирјане Ротер-Благојевић представља својеврстан
издавачки подухват: до сада је добила две престижне
награде – награду града „Павле Васић“ и награду 29.
салона архитектуре у категорији „Публикације“.
Главне одлике књиге јесу научна релевантност,
озбиљност и аналитички приступ, из којих је проистекла
јединствена синтеза о развоју, трансформацији и
структури стамбене архитектуре Београда „дугог 19.
века“. Овај пионирски подухват има све елементе
научне синтезе и по својим методама, циљевима и
резултатима заузима посебно и репрезентативно место у корпусу домаће архитектонске историографије.
Концептуална и садржајна структура књиге посебног
је значајна; ауторка је на велика врата у домаћу научну
средину увела озбиљан и оригиналан аналитички
метод истраживања. На тај начин, др Мирјана РотерБлагојевић поставила је високе стандарде свим
будућим покушајима проучавања и вредновања тако
сложеног културолошког и историјског проблема какав
је архитектура престонице за време настанка и развоја
прве српске модерне државе.
Књига представља научно валидну и језгровиту
студију стамбене архитектуре Београда током 19. и
почетком 20. века – периода који је од кључног значаја
за развој не само доцније архитектуре у Србији већ и
за конституисање модерног друштва у њој, у коме је
архитектонска култура заузимала видно место. Стога
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је студија др Мирјане Ротер-Благојевић драгоцено
штиво за проучавање разноликих аспеката београдске
и архитектонске културе Србије 19. и почетка 20.
века, као и за свако озбиљно суочавање с проблемом
културног идентитета ове средине. На известан начин,
књига указује на бројне правце развоја, противречности,
синкопичан и тром уплив модернизације, али и на
потенцијале појединих архитектонских пракси да
успоставе стабилан архитектонски идентитет нове
Србије и њене престонице који је био ултимативно
окренут од отоманске прошлости ка модерној европској
будућности. Књига указује на чињеницу да је и стамбено градитељство – поред јавне и репрезентативне
архитектуре – учествовало у тим сложеним културним
и друштвеним процесима, и то током дугог и политички
нестабилног периода који је започео Хатишерифом из
1829. године и завршио се уласком у Први светски рат
осамдесет пет година доцније.
Структура књиге организована је у неколико
целина, од којих се свака састоји из низа аналитичких
поглавља. Књига садржи 445 страница основног
текста са одговарајућим научним цитатним апаратом
и илустрацијама, док су прилози на крају рукописа
презентовани на додатне 73 странице. Прилог садржи
сажетак на енглеском језику, списак коришћених
скраћеница, библиографију, списак порекла илустративних прилога, те веома садржајан индекс.
У Уводу ауторка указује на основна опредељења
истраживања, проистеклог из њеног вишегодишњег
рада на својој докторској дисертацији. Сажето и
прегледно приказане су опште особености становања
и стамбене архитектуре Београда током 19. и
почетком 20. века, а ауторка посебно издваја значај
породичне куће, указујући на широк спектар њених
културолошких улога. У наставку се наводе извори и
историјски извори, као и критичка оцена досадашњих
истраживања ове занимљиве, али до сада недовољно
познате и проучаване теме.
Прва глава књиге, Урбани и архитектонски
преображај Београда током 19. и почетком 20. века,
структурисана је кроз три аналитичка поглавља која
се фокусирају на три јасне хронолошке целине у
развоју стамбене архитектуре Београда: прву и другу
половину 19. столећа, те почетак 20. века. Др Мирјана
Ротер-Благојевић сугестивно анализира стање и
трансформацију урбане структуре и стамбених зграда
у Београду, уз бројну визуелну документацију која
сведочи о архитектонском карактеру и особеностима
градске структуре.
Друга глава, Анализа просторне организације
стамбених зграда, представља маестрални крешендо
читаве књиге, у коме ауторка прецизно дефинише и
развија типолошку структуру стамбене архитектуре
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Београда у посматраном периоду. Јасно и недвосмислено указивање на критеријуме типолошке анализе,
иза којег следи исцрпан и научно конзистентан
истраживачки поступак, необично је значајан квалитет
ове књиге, пре свега по озбиљности научног приступа
и убедљивим резултатима. То је посебно уочљиво
у контексту рецентних публикација о архитектури
Београда које су махом лишене озбиљног истраживачког
напора. Ауторка развија типолошки низ раздвајајући
једнопородичне објекте од вишепородичних, указујући у
последњем поглављу ове аналитичке целине на порекло
облика просторне организације једнопородичних кућа
и вишепородичних стамбених зграда, као и на утицаје
појединих типова становања из непосредног окружења,
уз веома драгоцену упоредну анализу бројних примера.
Посебан квалитет представљају анатитичке студије
појединих градитељских типова просторне организације, приказане путем 40 појединачних садржајних схема.
У трећој глави књиге, названој Архитектонско
обликовање стамбених зграда, др Мирјана РотерБлагојевић амбициозно приступа и решева проблем
архитектонске форме и стила спољашњости грађевина,
у широком дијахронијском и концептуалном опсегу.
Наиме, ауторка посматра формалне и стилске аспекте
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архитектуре кроз сложен међуоднос положаја грађевине у оквиру макро и микро урбаног окружја, унутрашње организације стамбене куће или зграде, те
културних струјања која су изнедрила појаву, развој и
трансформацију појединих архитектонских стилова од
почетка 19. до првих деценија 20. столећа. У неколико
поглавља извршена је типолошка анализа архитектонског обликовања и композиције, из које је проистекла
богата и сложена, и веома драгоцена подела на шест
основних композиционих типова фасада са бројним
подтиповима и варијететима. Ова прецизна и прегледна
типологија презентована је на 48 схема. Поред тога, у
оквиру треће главе књиге, посебно се издваја поглавље
Стилске карактеристике фасада и архитектонских
елемената у коме др Мирјана Ротер-Благојевић студиозно предочава развој и тренсформацију стилских
карактеристика београдске стамбене архитектуре на
бројним, изврсно илустрованим примерима. На готово
стотину страница текста, ова целина функционише и
као својеврстан архитектонски бедекер који даје добар
преглед стилских тенденција у архитектури србијанске
престонице током 19. и почетком 20. века. Коначно, као и
у анализи градитељских типова просторне организације,
ауторка разматра однос према архитектури у окружењу,
кроз преплитање традиционалних, оријенталних и
класицистичких утицаја у првој половини 19. века,
преко архитектуре романтизма и неостилова у другој
половини столећа до појаве нових тенденција и
прихватања савремених идеја које је донела сецесија,
почетком 20. века.
У Закључним разматрањима ауторка сумира
резултате истраживања, указујући посебно на основне
чиниоце у процесу трансформације различитих облика
становања, што представља кључни научни допринос
ове изванредне студије. Пред тога, у закључку се износе
документовани ставови о променама архитектонске
синтаксе обликовања и стилских карактеристика
које су пратиле генерални архитектонски развој. Као
самосвесна научница и врсни педагог, др Мирјана
Ротер-Благојевић посебно наглашава да је њена намера
била не само да садржајем књиге дâ импулс даљем
„проучавању и валоризацији стамбене архитектуре
19. и почетка 20. века на простору Београда“ већ и
да опомене да „малобројне сачуване куће из 19. и са
почетка 20. века све више нестају из нашег окружења
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због непознавања и неуважавања њихове историјске,
културне и архитектонске вредности, што представља
ненадокнадив губитак за будуће генерације“. Стога
је појава ове књиге на почетку века, у коме се
традиционалне вредности често злоупотребљавају,
незаобилазна опомена за свако даље неуважавање
архитектонског и културног наслеђа Београда које све
више нестаје не само са градских улица и тргова већ
и из сећања – чак и из сећања свих којима је брига о
споменицима прошлости професионална, морална и,
посебно, грађанска дужност.
Због свега тога, немерљив је значај ове књиге.
Не само за домаћу научну заједницу, којој недостају
овако храбро конципиране синтезе, и не само за
студенте и стручњаке из области архитектуре, већ и
за друшво у целини. То је важан документ о кућама
и зградама које полако ишчезавају из урбаног ткива
Београда, и о вредностима уграђеним у њих. Отуда
тако велики значај књиге и за проучавање и за
вредновање градитељског наслеђа Београда, као и
за подизање општег нивоа свести о потреби његовог
чувања, заштите, реконструкције и ревитализације. То
је посебно уочљиво, уколико се стамбена архитектура
посматра и чита као сегмент културе који сведочи о
друштвеним вредностима, политичким дешавањима
и цивилизацијској трансформацији у оквиру бурне и
компликоване историје Србије дугог 19. века.
Међутим, жалосно је што ћирилично писмо,
на коме је штампан текст књиге, донекле умањује
одјеке овог рукописа у ширем контексту. Било би
веома упутно да евентуално друго издање књиге
буде штампано латиничним писмом, чиме би се број
потенцијалних читалаца знатно увећао, а домети
ауторкиног истраживања проширили. Поред тога,
сажетак на енглеском језику могао је да буде обимнији
и садржајнији.
Коначно, књига др Мирјане Ротер-Благојевић
написана је лепим и разумљивим језиком и са задовољством се чита. Изврсно је и богато илустрована,
добро конципирана и луксузно опремљена. У случају
ове књиге могло би се слободно казати да су циљ и
значај вишеструко оправдали средства. Реч је о књизи
чија аналитичка прецизност и синтетички фокус
постављају нове и тешко достижне стандарде у домаћој
архитектонској историографији.
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СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
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МАРЕ ЈАНАКОВА ГРУЈИЋ –
АРХИТЕКТА ДРАГУТИН МАСЛАЋ
(1875–1937)

M

онографска публикација историчара уметности
Маре Јанакове Грујић посвећена животу и делу aрхитекте Драгутина Маслаћа, издавачке куће „Центар
ВАМ“ (Београд, 2006), један је у низу ретких прилога
у нашој стручној публицистици који настоји да из
индиферентности колективног заборава пред јавност
изнесе и представи јој дело једног од истакнутих српских
градитеља новијег доба. Већ сама појава ове књиге
заслужује нашу пажњу, како због напора уложених у
ревалоризацију остварења самог архитекте тако и због
настојања да се ово стање нехаја и заборава прекине.
Свеобухватни и синтетички приказ делатности
архитекте Маслаћа, који је учествовао у креирању
српске архитектонске сцене на прелазу 19. у 20. век,
представљен је у монографији формата Б5, обима
116 страна, са 101 црно-белом илустрацијом. Текст је
подељен у следећа поглавља: Увод (стр. 7–8), Биографија
(стр. 9–14), Архитектонско стваралаштво (стр. 15–
72), Писана критичарска делатност (стр. 73–77),
Библиографија радова Д. Маслаћа (стр. 78–89), Улога
архитекте Драгутина Маслаћа у српској архитектури
(стр. 90–93), Резиме на енглеском језику (стр. 94–97),
Каталог радова (стр. 98–103), Топографија објеката
Д. Маслаћа (на подручју Београда 104–105, на подручју
Србије 106–107), Литература (стр. 108–112), Списак
скраћеница (стр. 113), Порекло илустрација (стр. 113) и
Посебна напомена (стр. 114). Рецензенти књиге су проф.
др Александар Кадијевић и мр Марта Вукотић-Лазар.
Напомињући да је Маслаћева стваралачка биографија до данас била недовољно истражена и
презентована, ауторка у Уводу оправдава своје проучавање архитекте Маслаћа, указујући на његово ангажовање као пројектанта у приватном бироу и при
Министарству грађевина; на његову улогу као једног
од оснивача струковних удружења попут Удружења
српских инжењера и архитектата и, Клуба архитектата,
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али и његово место зачетника архитектонске критике,
која се по њеним речима убраја у носиоце архитектонске
мисли предмодернистичког доба у Србији. „Овим радом
желимо да живот и дело архитекте Драгутина Маслаћа
представимо у целини, у контексту историјских и
стилских одлика епохе, и тиме допринесемо укупном
познавању српске новије архитектуре.“
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Драгутин Маслаћ рођен је 18. јуна 1875. године
у селу Папратишту у близини Пожеге. У Ужицу је
похађао реалку, а 1899. у Београду завршава Технички
факултет Велике школе, да би 1900. године био послат
у Минхен, као државни питомац за архитектуру, у
славну Вишу техничку школу. По повратку у Београд
1904, постављен је за подархитекту прве класе при
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Архитектонском одељењу Министарства грађевина. Као
официр војске Краљевине Србије учествовао је у Другом
балканском и Првом светском рату, а после смиривања
ратних сукоба наставио је свој рад у Министарству
грађевина, поставши шеф Одсека за монументалне
грађевине. Државну службу напушта 1920. године и
оснива пројектантски биро „Пионир“, где ће радити до
1926. када се враћа у Министарство граћевина у којем
ће, два пута одликован за ревносну службу, дочекати
пензију 1935. године.
У Биографији, поред излагања о животном путу
архитекте Маслаћа, М. Јанакова Грујић истиче Маслаћеве
бројне друштвене функције и активно учествовање
у Удружењу српских инжењера и архитеката, раду
часописа ,,Српски технички лист“, у Комисији за заштиту
споменика при Св. Синоду СПЦ, као и често ангажовање
у жирирању на јавним конкурсима у периоду 1908–1933.
Ово поглавље претежно је засновано на коришћењу мемоарске грађе из заоставштине архитекте Маслаћа, као
и на усменим сведочанствима његових потомака, чиме
је ова биографска реконструкција добила непосреднији
карактер.
Средишње, и за научну историографију најзначајније, поглавље представља Архитектонско стваралаштво. Истраживања Маре Јанакове Грујић обухватила
су у том погледу обимну али расуту грађу. Уз коришћену
литературу и хемеротечке фондове, ауторка је истражила фондове историјских архива Југославије, Србије,
Београда, Скопља, грађу Музеја науке и технике у
Београду и Музеја Топлице у Прокупљу. Презентација и анализа Маслаћевог дела праћени су фототечком
документацијом породичне заоставштине и других
колекција.
Анализирајући Маслаћево пројектантско формирање и рад, ауторка истиче значај градитељства локалне средине и амбијента овчарско-кабларског краја,
који је сачувао српску средњовековну неимарску
традицију. Као изворе Маслаћеве инспирације и
каснијег стилског опредељења, ауторка помиње и зграде
у духу неоренесансе и академизма подизане у Ужицу у
време Маслаћевог школовања, као и утицаје немачког
академизма које је сретао у Минхену, упоредо с тада
стасалим југендстилом.
Ауторка је обрадила изведене и неизведене објекте
и пројекте овог неимара: Среско начелство и суд у
Прокупљу 1909–1911, пројекат Начелства и суда у Ужицу
1910, зграду Гимназије у Чачку 1912–1926, пројекат
за Цветни трг у Београду 1910–1911, Дом ученица у
Крунској бр. 8 у Београду 1911, конкурсни пројекат
Споменика српским жртвама на острву Виду 1916.
итд., приказујући притом и бројне до данас мање или у
потпуности непознате Маслаћеве оригиналне пројекте и
нацрте.
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Бавећи се приватном праксом, Драгутин Маслаћ
је пројектовао више стамбених објеката у престоници
Краљевине Југославије али и другим градовима. Међу
њима су: Нинчићева палата на Обилићевом венцу 1920,
куће у Молеровој бр. 31–33 (1922), Кнеза Милоша бр.
64 (1921–1933), на Обилићевом венцу бр. 8 и бр.10
(1923), у Краља Милана бр. 31 (1924), Кућа Дамјановића
на Славији, Палата Ристић у Скопљу (1927), Замак
на Хисару (1929) и неколико цркава – Св. Ђорђе на
Чукарици (као коаутор архитекте Василија Андросова,
1928–1932), Св. Никола у Шилопају (1936–1939), капела
Св. Луке на гробљу у Пожеги (1931) и др.
У својим анализама ауторка обрађује значај и
улогу објеката у простору, њихове основе, просторни
и распоред и однос архитектонских елемената, њихову
морфологију и стилску припадност, коментаришући
такође и декоративну обраду унутрашњости. При томе је
на више места дела поредила са актуелном савременом
архитектуром у Србији, чиме се аргументовано лоцира
значај Маслаћевих објеката у корпусу српске архитектуре
прве половине 20. века. На примеру појединих објеката
запажају се однос и међусобни утицаји Маслаћа и
његових савременика, Момира Коруновића, Јездимира
Денића, Милице Крстић, Николаја Краснова.
Ауторка указује на стилска тражења архитекте
Маслаћа од академизма и сецесије, неоромантизма,
српско-византијског и неовизантијског стила преко ар
декоа, па чак, по њеним закључцима, до евидентног
експресионизма, који налази у пројекту за Цветни
трг, на којем је Маслаћ радио са аутором Владимиром
Поповићем. „Ако се узме у обзир да експресионизам у
европској архитектури настаје тек у времену непосредно
после Првог светског рата, Маслаћев и Поповићев
пројекат представљао би својеврсног претечу овог
правца не само на простору југословенских земаља већ
и у европских размерама.“
Пишући и о каснијем „животу“ Маслаћевих објеката, ауторка помиње и радове на рестаурацији и њиховој
заштити од стране надлежних институција за заштиту
споменика културе, што читаоцу такође даје увид у значај
појединих Маслаћевих реализација, које су проглашене
за споменике културе.
У поглављу Писана критичарска делатност
обрађени су публиковани и непубликовани Маслаћеви
текстови (овом приликом објављени у целости), што
нам омогућује да откријемо његове ставове о савременој
архитектури и створимо општу слику о атмосфери
његовог времена. Објављивањем ове монографије Маслаћеви текстови су обједињени, а неки су први пут
постали доступни заинтересованој јавности.
Маслаћев необјављени текст Дом Народног представништва, написан 1907, указује на неправилности
објављеног конкурса, те пореди пројекте К. Јовановића
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и Ј. Илкића, чијим је избором Драгутин Маслаћ био
незадовољан. Поред овог, у поменуто поглавље уносена
су два Маслаћева објављена текста: Две зграде архитекте
Димитрија Лека, из 1936. године, и текст Скице за зграду
Монополске управе, из 1909, у којем се Маслаћ залаже
за неговање националног стила, из чега ауторка у својој
анализи износи да овај Маслаћев рад „представља једну
од најзрелијих архитектонских критика његовог доба“.
Закључно поглавље књиге, Улога архитекте
Драгутина Маслаћа у српској архитектури, још
једном разматра стилске варијабиле овог градитеља,
проистекле како из школских академистичких тако
и из каснијих родољубивих и афинитета усмерених
ка националном стилу. На овом месту се још једном
истиче његово запажено представљање на Четвртој
југословенској уметничкој изложби 1912. године у
Београду, као и продуктивност његове приватне праксе
у бироу ,,Пионир“. Крај поглавља доноси и коначан став
аутора монографије Маре Јанакове Грујић: ,,На основу
увида у целокупан Маслаћев стваралачки опус, који
је презентован и анализиран тек овом монографском
публикацијом, стиче се права слика улоге и значаја
овог српског архитекте. Најпре, сазнање везано за обим
његове продукције данас је са тек неколицине некада
познатих објеката померено на скоро четрдесет радова.“
Каталог радова састоји се од 37 јединица, датованих
и лоцираних, са евентуалном напоменом о стању и
изменама на објекту, као и упутима на архивску грађу.
Топографске карте Београда и Југославије с пратећим
легендама представљају корисно решење, које омогућава
преглед распрострањености објеката архитекте Маслаћа
и сугерише даље коришћење ове методе презентације
опуса.
Иако умањен, обим књиге одговара опусу и значају
архитекте Маслаћа у токовима српске архитектуре.
Ова сведеност је надомештена квалитетом штампе,
посебно илустрација. Обрађеност извора и бројне
корисне смернице (156 фуснота), сведоче о темељитости
и функционалности рада. У овом случају изостала
је већа пажња коју је требало поклонити утицајима
минхенске архитектонске школе на формирање архитекте Маслаћа, што ће, надамо се, бити будући задатак
наше историографије. У овом смислу, као недостатак
се јавља и компарација са другим ђацима школованим
у баварској престоници, али и немачки превод резимеа,
који би истраживачима с немачког говорног подручја,
заинтересованим за исту тематику, био користан.
Расветљавање овог стваралачког опуса допринеће
бољем општем познавању српске архитектуре прве
половине 20. века, а надамо се да ће, такође, дати и даљи
подсртек будућим истраживачима да се, на исти или
сличан начин, монографским приказима створи основа
за постизање потпуније синтезе развоја нашег новијег
градитељства.
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
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ИЗ ЗБИРКИ И ЛЕГАТА МУЗЕЈА
ГРАДА БЕОГРАДА ОД XVIII ДО XX
ВЕКА, БЕОГРАД, 2005.

M

узеј града Београда објавио је 2005. године каталог
Сребрнине из збирки и легата Музеја града Београда од
XVIII до XX века, ауторке Љубице Крстић-Поповац. Реч је
о педесет четвртој публикацији у серији Каталог изложбе,
која садржи 140 страна и 135 изузетно квалитетних
репродукција сребрних предмета. Састоји се од следећих
поглавља: Уводна реч, директора Музеја града Београда
Бојана Ковачевића, Сребрнине из збирки и легата Музеја
града Београда од XVIII до XX века, Каталог сребрних
предмета и Сажетак с преводом резимеа на енглеском
језику и с прегледом коришћене литературе.
У уводном тексту о сребрним предметима који се
чувају у Музеју града Београда ауторка Љубица КрстићПоповац указала је на то да је већи број поменутих
предмета из деветнаестог века и западног порекла. Поред
чињенице да је током деветнаестог века израђено више
сребрних предмета него у било којој другој епохи пре или
касније, она истиче и да се после уручивања хатишерифа
кнезу Милошу Обреновићу перцепција западноевропске
културе у аутономној Кнежевини Србији изменила.
„Политичке промене су подстакле стварање слоја
трговаца, банкара, државних чиновника, индустријалаца
и других, који формирају грађанску класу. Она је себи
могла да приушти куповину скупоцених, не само
употребних, већ и уметничких предмета.“1
Сребрнина израђена у западноевропским радионицама углавном је припадала знаменитим личностима.
Пошто је реч о особама из различитих друштвених слојева и хијерархијске лествице, стиче се утисак о преданом
и континуираном ангажовању Музеја града Београда у
прибављању предмета и својеврсном реконструисању
приватних простора предметима од сребра израђеним
у периоду од осамнаестог до двадесетог века, који су
,,непосредни пратиоци личности или печати догађаја“.2
На основу броја експоната, а зарад једноставнијег
сналажења читалаца, пратећи текст изложбеног каталога
структурисан је тако да читаоца усмерава на одређене одсеке Музеја града Београда. Тако се у Одсеку за
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примењену уметност и етнологију чувају виртуозно
израђени предмети попут: сервиса за кафу, табакера и
есцајга који су припадали Александру М. Обреновићу,
сервиса за чај краља Петра I Карађорђевића, или
сребрних, емајлираних кутијица које је краљица Марија
Карађорђевић поклањала девојкама за време свечаности
на двору.
Од великог броја легата који се чувају у Музеју града
Београда, истиче се легат знаменитог југословенског
вајара Томе Росандића, потом легат Бранислава Нушића,
а с посебним пијететом ауторка истиче легат Вељка
Петровића, који садржи највећи број сребрних предмета.
Легат Вељка Петровића у Одсеку за књижевност садржи
велики број рукописа, уметничких слика, намештаја, а
посебно је значајна библиотека у којој се чувају бројне
ретке публикације. Предмети примењене уметности,
попут сребрне кутије коју је Вељко Петровић добио од
Српског конзерваторског друштва 1954. године, поводом
свог седамдесетог рођендана,3 пружају велике могућности
за истраживање и ревалоризацију стваралаштва овог
истакнутог књижевника и историчара уметности.
После уводног текста, следи каталошки опис
који садржи две стотине шест јединица. Експонати су
поређани по азбучном реду. Оваква организација каталога може се схватити двозначно: с једне стране,
распоређивањем експоната по азбучном реду остварено
је сређивање инвентара, чиме је наизглед нарушен увид
у целовитост заоставштина, а с друге, пак, управо таква
организација каталога је оправдана, јер се уз прецизну
дескрипцију у свакој каталошкој јединици омогућава
једноставније сагледавање модификовања предмета исте
намене кроз различите епохе.
Као својеврсни додатак каталогу, публиковане су
и фотографије сребрних предмета, аутора Владимира
Поповића, које заслужују нарочиту пажњу. Фотографисање сребрних предмета представља посебно поглавље не само историје фотографије и историје сребра
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

већ и илустровања публикација чији је предмет излагања
уметничка обрада сребра. У публикацији Сребрнине
концептуална усмереност фотографија на градацију
боја од беле до светлосиве комплементарна је изгледу
насловне стране. Сви фотографисани предмети, иако по
природи од светлопропусног материјала, изоловани су
од подлоге. Наиме, нема преекспонирања постамента
у односу на фотографисани предмет, што доприноси
изражајној материјализацији предмета, елиминисању
одсјаја и пружа могућност сагледавања минуциозних
детаља, попут трагова искуцавања, неравнина, натписа,
жигова, гранулације, трагова оксидације и полирања
предмета.
Уз фотографије, потребно је истаћи и упечатљив
дизајн насловне стране изложбеног каталога. Отисак
наслова одштампан је на verso страни у негативу, тако
да наслов Сребрнине добија свој прави облик на recto
страни у бордури која евоцира боју и високи сјај сребрних
предмета.
Упркос чињеници да су у каталошком опису изостали подаци у вези са утиснутим жиговима за стандард,
проверу финоће канцеларије и године жигосања
предмета, публикација Сребрнине из збирки и легата
Музеја града Београда од XVIII до XX века одликује се
квалитетним дескрипцијама и фотографијама сребрних
предмета. Богато илустровани каталог представља не
само општи увид у сребрне предмете новијег доба који
се чувају у Музеју града Београда већ и подстицај за
будућа, темељитија истраживања сребра као једног од
традиционалних украсних метала.
НАПОМЕНЕ:
1] Љ. Крстић-Поповац, Сребрнине из збирки и легата Музеја
града Београда од XVIII до XX века, Београд, 2005, 9.
2]

Исто, 7.

3]

Исто, 29, 73, кат. бр. 57.
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K

аталог Исконска хармонија настао је као плод дугогодишњег рада угледног стручњака, етнолога Наде
Живковић, која је своју професионалну каријеру
посветила проучавању народног градитељства на
територији града Београда. Стање народног градитељства, посебно у подручјима у непосредној
близини урбаних центара, стално је на удару промена;
увек постоји опасност да грађевине буду замењене
новим, савременијим, у којима се живи удобније и у
складу са свакодневним животом. Транзиција и брз
напредак нових технологија нису мимоишле ни народно
градитељство, па су публикације попут ове можда
последњи покушај да се укаже на значај и неопходност
очувања специфичног културног наслеђа.
Крхкост конструкција народног градитељства,
недостатак праве намене, ослоњеност само на бригу
власника, недостатак фискалне политике и начина да се
те грађевине на прави начин укључе у живот изискују од
стручњака изузетно знање и способност процене. Свака
од кућа приказаних у каталогу заслужује ламент, али их
искуство и дистанца аутора приказују на објективан и
стручно утемељен начин.
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Након Предговора у којем ауторка говори о
разлозима издавања публикације и осврће се на стање
фонда, следи Увод у којем се расправља о границама
насеља, њиховом распростирању, називима и историјским условљеностима.
У тематској целини под називом Историјски
развој сазнајемо о раном насељавању општине Сопот,
о материјалним сведочанствима која постоје још од
периода Римске империје, о насељима која се везују за
српску средњовековну државу, о турским катастарским
пописима који имају систематски сређене податке за
подручје данашње општине Сопот, о прекретници у
развоју насеља, која се везује за тридесете године деветнаестог века, и о њиховом привредном снажењу и
развоју.
У оквиру поглавља Градитељски фонд дефинишу
се грађевине јавне намене, у које спадају ханови, механе,
старе школске, административне и стамбене зграде и
дају њихова основна обележја. Доминантном наслеђу,
сеоским кућама из деветнаестог века, посвећено је
посебно поглавље – Стамбене зграде. У њему су куће
подељене према типу, и то на: шумадијску, моравску, косовску и новију сеоску кућу. По типовима кућа названи
су и посебни одељци поглавља, а сваки тип је детаљно
размотрен почев од порекла, распрострањености до
прецизне анализе конструктивног склопа и функције
објекта. Као посебан одељак наведени су помоћни и
привредни објекти – магазе, млекари и воденице.
Сеоски надгробни споменици представљају посебан сегмент каталога у којем се веома опсежно
говори о њиховим типолошким карактеристикама,
али и о њиховој етнографској, епиграфској и ликовној
вредности.
Следеће поглавље посвећено је насељима општине Сопот. Насеља су наведена азбучним редом, што
умногоме олакшава сналажење. Свако насеље је детаљно обрађено с посебно издвојеним споменицима
културе. Текст који на најбољи начин предочава читаоцима вредности објеката народног неимарства
прате фотографије и цртежи основа и фасада, чиме
је омогућено потпуно упознавање са овим фондом.
Почевши од села Бабе, па завршно с варошицом Сопот,
аутор не приказује само развој насеља и народно
градитељство већ и дух који га је подстицао; оно што
називамо нематеријалним културним наслеђем.
Разматрања се закључују у поглављу Уместо
закључка, где ауторка пише о исконском складу и
хармонији духа и простора који су материјализовани у
објектима народног градитељства.
Публикација се завршава резимеом на енглеском и
списком литературе.
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Каталог је праћен сјајним фотографијама Снежане
Неговановић и богатом документарном грађом Завода
за заштиту споменика културе града Београда, у коју
спадају планови и изванредни цртежи архитекте Зорана
Јаковљевића.
Исконска хармонија представља неопходну публикацију за све оне који би желели да сазнају више
о народном градитељству. Методолошки исправно,
утемељено на најновијим истраживањима, примерено
типу публикације, етнолог Нада Живковић успела је
читаоцима да докаже постојање исконске хармоније у
делима народних неимара.
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IN MEMORIAM
АКАДЕМИК ИВАН АНТИЋ
(1923– 2005)

K

рајем 2005. године, преминуо је архитекта Иван
Антић, великан српске архитектуре, уман, племенит и
добар човек. Својим делима задужио је српску културу
и уписао се у невелику листу аутора чија су остварења
још за његовог живота постали репери и стандарди квалитета у градитељству на Балкану.
Рођен је 1923. године у породици у којој су на
најбољи начин биле помешане балканска и медитеранска
култура. Већину пријатеља, с којима је остао близак
до краја живота, стекао је још у раној младости, у
француској школи, која се пре Другог светског рата
налазила на Неимару.
Студије архитектуре уписао је у Београду, 1946.
године, и завршио их у року, 1950. године. Још за време
студија почео је да се бави пројектовањем, којем ће
посветити цео свој живот. Веома образован, сензибилан
и радозналог духа, до краја је остао подједнако заинтересован за сва збивања у светској архитектури, иако
се примарно определио за модернизам, који је критички
прилагодио свом индивидуалном приступу у решавању
задатих архитектонских програма. Архитектура је била, истовремено, његов животни позив и његов хоби,
увек и у свакој прилици био је спреман да пројектује,
да дискутује и да посматра архитектуру око себе. Остао
је низ скица које је радио на кутијама цигарета или
шибица својих колега, или на салветама из ресторана, а
из којих ће се касније развити пројекти многих његових
познатих дела. Поред талента, којим је несумњиво био
обдарен, био је спреман да непрекидно учи, од својих
професора, старијих колега, мајстора зидара, тесара.
Та комбинација талента и знања утицала је на то да су
дела архитекте Ивана Антића постала препознатљива
не само по идејној концепцији већ и по перфекцији
којом су изведена. Један је од ретких архитеката у овој
средини који је био у стању да сопствену идеју разради
до најситнијих детаља и архитектонски и занатски.
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Од прве значајне зграде, предузећа „Хемпро“ на
тргу Николе Пашића у Београду, коју је пројектовао
заједно са једним од својих најбољих пријатеља из
младости, покојним архитектом Ђорђем Стефановићем, Ива Антић је почео да гради свој однос према
простору, архитектонском омотачу који тај простор
дели или умножава, према окружењу у којем ствара и
према инвеститору који наручује одређени задатак. У
остваривању својих пројектантских идеја, када је реч о
конструкцијским захватима, у великој мери се ослањао
на два изврсна стручњака, које је, такође, убрајао и у
своје пријатеље. То су били покојни Жарко Петровић,
грађевински инжењер, и др Милорад Ивковић, професор Грађевинског факултета у Београду. Они су му
помогли да се неки објекти, смелих распона и сложених
просторно-површинских форми, реализују на најбољи
начин (Спортско-рекреативни центар „25 мај“ у
Београду, Спортска хала „Пинки“ у Земуну, спортски
комплекс на Пољуду у Сплиту и низ других).
Као и већина архитеката, каријеру је стварао
прво у тимовима, заједно са старијим колегама. Економски институт НР Србије издао је 1953. године
књигу Преглед типских пројеката малих стамбених
зграда, каталог са 60 различитих пројектних решења
приземних и једноспратних зграда за једну породицу.
После јавног конкурса, био је издвојен већи број
идејних решења, од којих су најуспелија разрађена
у главне пројекте. Једанаест решења пројектовао је
ауторски тим – архитекта Иво Куртовић, архитекта
Ђорђе Стефановић и архитекта Ива Антић. Овако
велики број прихваћених решења једног ауторског
тима био је резултат њихове изузетне блискости у
сагледавању архитектуре као средства којим одговарају
на захтеве друштва, усмеравајући га да прихвати
тадашње европске стандарде у култури становања. Од
1953. до 1957. године било је продато 6.507 пројеката и
саграђено око 2.000 кућа, а међу најчешће продаваним
били су пројекти управо овог тима архитеката.
У исто време, један од функционално компликованих задатака било је пројектовање индустријског
комплекса „Вискоза“ у Лозници (1954–1956), чија
је технологија производње била недовољно позната
у земљи. У пројектантском тиму били су арх.
Ђорђе Стефановић, који је процес стварања сложених постројења специјализовао у Америци, др
Милан Крстић, касније академик, који је дефинисао
конструкцијско решење, др Крешимир Мартинковић и
арх. Иван Антић, који је своје прво самостално искуство
стекао пројектујући, такође, привредни објекат, магацин
„Врачар“ на Дорћолу у Београду (1953–1954)
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Упоран и вредан, од младости је радни дан
почињао већ у шест часова и истим темпом је радио
до смрти, јер је обично радио по неколико послова
истовремено и са истим ентузијазмом. Као резултат
тог споја талента и радне енергије настао је велики
број дела, а један је од оних аутора који је имао срећу
да већину својих пројеката и реализује.
Паралелно с разрадом малих једнопородичних
кућа, Ива Антић је пројектовао групу од шест
дванаестоспратних стамбених зграда, које су дуго
биле визуелни репери Звездаре, дела Београда који
се сагледава на путу за Смедерево. Поред добро
решених, функционалних станова, који су чинили
једноставан и чврсто дефинисан склоп, са степеницама
и лифтовима као средишњим трактом, новина је била
примена клизајуће оплате (уз помоћ патента инж.
Јеротијевића из Грађевинског предузећа „Рад“), којом
је знатно убрзан рад на формирању бетонских зидова.
Упадљива црвена боја фасада и кровови, који нису
били равни, као што би се то очекивало за време у
којем су грађевине настале, још дуго су били синоним
за модерне вишеспратнице у које су се, с радошћу,
усељавали станари који су, по правилу, чекали да
испуне одређене норме како би га заслужили.
Стручна јавност најчешће сматра да су
најзначајнија дела Иве Антића Музеј савремене
уметности у Београду (1. награда на конкурсу 1960,
завршен 1965. године) и Музеј „21. октобар 1941“,
Шумарице, код Крагујевца (1968–1975), настала из
плодне и пријатељске сарадње са архитектом Иванком
Распоповић, антологијски примери српске савремене
архитектуре. Та дела су му донела Седмојулску
награду за животно дело 1969. и чланство у Српској
академији наука и уметности од 1976. године.
Музеј савремене уметности, постављен у слободном простору, на изузетном месту, на левој обали
Саве, непосредно на ушћу у Дунав, својом полиморфном
кристаластом формом може се упоређивати са низом
других европских музејских грађевина, уз закључак
да је тада испуњавао најстроже међународне
стандарде, како по функционалном решењу тако
и по архитектонском омотачу. Чињеница је да су се
активности многих установа у области културе знатно
повећале, да је промењен однос посетилаца према
експонатима, да су експонати све чешће просторне
структуре које захтевају одређену дистанцу да би
се доживеле као уметничко дело, да су формирани
едукативни центри, да су се променили медији који
учествују у стварању и промовисању уметности,
те да, услед тога, досадашње грађевине ни својом
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просторном организацијом, ни инфраструктуром, ни
димензијама не могу да задовоље. Но, то не умањује
њихову вредност. Напротив, уколико се у њима или
уз њих интервенише новим ткивима, одговорност
данашњих пројектаната је тим већа. С обзиром на то
да је Музеј савремене уметности пример објекта који
таква судбина управо очекује, с правом треба тражити
креативни допринос на нивоу изузетне обликовне
вредности коју су постигли Ива Антић и Иванка
Распоповић.
Музеј у Шумарицама налази се у оквиру Споменпарка „Крагујевачки октобар“. Глатке геометријске
форме паралелопипеда – који се међусобно повезују
тако да се усправни облици надмећу по висини – веома
су налик џиновској скулптури која се може разгледати
унутра (где се чува преко 9.000 докумената и других
експоната). Светлост долази одозго као симболични
спас за велики броја жртава, ђака и наставника, који су
страдали на овом простору почетком Другог светског
рата.
Током седамдесетих и осамдесетих година уследила је изузетно жива пројектантска активност Иве
Антића, који је тада највише сарађивао са Пројектним
бироом „Аркон“ и Грађевинским предузећем „Рад“, у
којем је био запослен на почетку каријере. У атељеу
„Аркона“, у улици Браће Југовића, разрађивани су
многи пројекти које је брижљиво надгледао Ива
Антић, решавајући проблеме, који настају када се идеја
претаче у стварност, веома брзо, сигурно и са осећајем
за лепоту детаља, који су некада готово невидљиви
кориснику или посматрачу.
Тада је настала зграда сложене намене, Зубна
поликлиника и стамбени део, која је дефинисала угао
данашњих улица Краљице Зорке и Светог Саве у
Београду (1963–1967), као и Дом пионира са позориштем у Таковској улици у Београду, изузетно добро
разуђен и истовремено повезан с прометном улицом и
зеленилом парка Ташмајдан. Деградација непосредног
окружења, делимично уклањање зеленила и запуштен
наткривени коридор којим се позоришни део повезује
с парком показује како се напор архитекте да оплемени
изразито градски простор може маргинализовати,
иако се декларативно управо такви захтеви често
постављају од стране корисника. Данас је ту смештен
део Радио-телевизије Србије, а позориште „Душко
Радовић“ добило је име по угледном књижевнику и
новинару. Сличну судбину дели и Антићев савремено
конципиран хотел „Бреза“ у Врњачкој Бањи (1977),
који трпи последице недовољно јасног урбанистичког
концепта нових објеката око њега. У Крупњу је у
исто време пројектовао Спомен-дом новинске куће
„Политика“ (1976–1981).
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Спортско-рекреативни центар „25 мај“ (1961–
1973) најпознатији је од неколико Антићевих комплекса
сличне намене. Сви они су, међутим, својим облицима,
просторним и конструкцијским решењима и односом
према околини представљали значајне вредности у
нашој средини. Пливачки центар у Пољуду у Сплиту,
грађен за потребе Медитеранских спортских игара, остао
је недовољно познат млађим генерацијама овдашњих
архитеката, а Спортско-рекреативни центар „Пинки“ у
Земуну, са веома елегантно решеном ланчаницом која
формира структуру крова и омогућава велики обједињени унутрашњи простор, доспео је у финансијску кризу
и није одржаван, па се оронулост грађевине не може
сакрити. Временску дистанцу је издржао, иако уз све
чешће критике појединаца који другачије замишљају
уређење простора испод Београдске тврђаве, једино
комплекс „25 мај“, захваљујући, пре свега, привлачној
конструкцији ресторана, који се надвија над Дунав.
У време експанзије стаклених фасада, масовно и
често некритички постављаних на објекте, Ива Антић је
следио захтеве инвеститора и на тај начин пројектовао
пословну зграду „Југопетрола“ и хотела „Hyatt“, као
архитектонско-урбанистичку композицију која формира угао Булевара Лењина и улице Владимира Поповића у
Новом Београду. Иако је победио на конкурсу, касније је
морао у великој мери да прилагођава пројекат условима
које су Прицкер и остали акционари хотелског ланца
поставили да би били задовољени високи стандарди
услуге коју хотелски смештај високе класе захтева.
У прах се претворила његова омиљена грађевина
Републичког министарства унутрашњих послова, коју
је са изразитим сензибилитетом за окружење брижљиво
пројектовао изнад Мостарске петље у Београду и за коју
је веровао да ће моћи да је обнови за живота. Грађевина
скелетне конструкције, затамњених великих стаклених
површина унутар белог растера носача, ненаметљива, а
привлачна, потпуно прилагођена брежуљкастом терену
изнад аутопута Београд–Ниш, делимично скривена
густим зеленилом, била је, у ствари, много већа него
што је изгледала и крила је у себи бројне сложене
функције. Током бомбардовања 1999. године, веома
прецизно је погођена у надземни део, који се, због врсте
конструкције и материјала потпуно урушио. Пажљивим
истраживањем показало се да проблем може да се реши,
односно да је могуће на истој локацији делимично
обновити и дорадити оно што је уништено.
Ива Антић се веома успешно прилагођавао и
туђим архитектонским идејама, радећи ентеријере
у већ готовим грађевинама. Његово уређење салона
Србије у Савезном извршном већу у Новом Београду
репрезентативно представља карактеристике једне од
република бивше Југославије. У време када је урадио
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реконструкцију улазног хола са рецепцијом и ресторана
хотела „Југославија“, то је постало веома отмено место за
окупљање, где су се, уз разговор, људи дивили џиновском
кристалном лустеру, у облику плоче која је покривала
готово цео плафон и блештала у дугиним бојама. То
је био једини, али раскошан мотив који је Ива Антић
одабрао, и поручио од фирме „Swarovski Crystal“, док су
остали елементи ентеријера били веома једноставни.
Ово је прилика да се укаже на потребу истраживања и објављивања целокупног опуса Иве Антића, и оног
који је мање познат, као што су грађевине у Бејруту,
огроман и дуго рађен, неизведен пројекат за Националну
библиотеку у Москви и низ других, укључујући и његову
кућу за одмор, недалеко од Барајева, коју је стално
дорађивао и давао упутства мајсторима када је већ био
тешко болестан.

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Асистентску, а затим и професорску каријеру на
Архитектонском факултету Универзитета у Београду
градио је упоредо са ауторским захватима, делујући
својим примером подстицајно на будуће колеге. Студио
је наследио од професора Станка Клиске, кога је вома
ценио и волео и са чијом породицом је одржавао редовне
контакте. Незаинтересован за управљачке функције,
био је веома активан и одлучан у делању само када је
сматрао да је углед Факултета у опасности, као што
је то било 1971. године. Данас у Србији и по целом
свету постоји велики број његових студената, сада
архитеката, чија се прва стваралачка искра запалила
управо у његовом студију.
Ива Антић одлази из овог живота на најлепши
начин који један стваралац може да пожели, оставља
будућности своја дела по којима ће се памтити.
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