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К 
ЊIII'а сабраних текстова Ј . ССКУЛllћа . посвећеllll Х 
IНпањm.fа за UПIIТС спомеlшка културе. I lздата 

јс поводом че1'ИРli децеlшјс постојања Завода за 

заШПЈТУ сгюмеlшка културе града Београда ( 1960), чиј" 
је ОС"llвач н Дll ректор (до 1978) био аутор, IIcтopll'lap 

умеПIОСТl1 11 конзерватор. 
Про6лсмск!! повеза ШI , II звештајl' , коментари , КРИТII

ке, уводне реЧИ , 'ЮВШ'СКl I ЧЛ:ШЦli, IIIrreрвјуи и др , обухва

тају ',еПIРI1 дсцеН l lје двадесетог века. Прва група ГIР"ЛО

га односи се l1а подручје Београда, а друга , -ш Teplrroplljy 
Србllје из времена када је Јован Секулић , 6110 Дllректор 

Ре rlуБЛI1'IКOI· за вода ЗЗСК ( 1978- 1984). Овај осврт огра

ниче!! је lIа београдску тематику. У њему је. за разлику од 

СТР"КТllе ХРОllOлогијс примењеllе у КЊlшt, нзврше liО гру

Пllса lt>С прщюга кој l1 припадају TCMaТCKII M ЦСJIIlНама . 

ПојСдlllll1 тeKCТOBI1, кој" су У моменту настајања здру

ЖlIваЛII актусmюст хронике 11 рефлекс KpltTIIKC, дш ш.с 

делују 11 као фрагмеНТl1 IIсторије заштите 11 мемоарско 
Ш'ГIfВО са порукама Koj llMa вре ме не мења cMI"cao 11 НС 
слаби дејство. Читаоцу KOjl1 је Н3ЛОЖСllа збl1ВЗ 'Ьа непо

срещшје пратио. погo'foво ако Је у IЫlма 11 сам суделовао, 

протекло време пружа Дllстанцу IIСОIlXОД l 'у за објектив-

110 просуђиваље. 

Настанак 3aBoga 

КУМ(llIовска бр. 5 ( 1982), чеЛНII ПРIIЈЮГ посвсћс ,- , ч ину 

ОСIIIIВаља IIl1ajpalllljllM дaНlIMa Завода, поседује Сll мБQ/lI1 -

ку која .,е сме б,rrll препуштеlta забораву. Група III 'телск

туалацu , KYJrl-УРШIХ paДlНlKa , З ' Јалана IICТOPlljC 11 ПlЮIlII 

ра за ШТlIте ,шслеђа CТBoplUla је језгро моралног покрета 

сгшсавања гpaJtIIТCJЬcКOI' предаlЬа 11 cnoMellllKU 6еогр:ша. 

КОЈII су ПОIlОВОДОЈ1аЗНЛIl пред IIспосреЩIУ опаСIЮСТКОllач

Iю ,· нестајања. ЈаВIIО мљење је остајало раВ.ЮДУUIIIО пре

ма пастепе ,юм рушењу старих зграда, lюше.ю 1"lpeJtpacy
дом да l-taслеђеllll фоlШ lIе заслужује статус споме'Н1ка , 1Н1 

труд заulТИте . 

На супротном KPIUlY догађања деловао је аrшрат град

ске влаСТII , којllје Iюворођеном Заводу ШIlРОКОГРУДО до

ДСШЮ две собице у дну ДВОРllшта Сервиса за ОДРЖ<1 0ање 

возила, закрчено,· Q/'ушtнама . У бllрократској сш:тема

п,заНllји , службll за » поправке« C ''1OMCIНlKa, Jlзабршш је 

ЈюкашtЈа у I,е ,юсредном окружењу СРОДШI Х комунаЩIIIХ 

'lOГОIШ. У 'FJ.KBI1M УС1l0вима обављшНl су ПрlНlреМШI по

СЛОВII IШ спаса вању Itсторијских 3 ''Рада одређених за ру

шење (кућа Јеврема Груј llћа). IUIII КOIICTPYКUlijCKII У lроже

ШI Х (БајраКЛII Ua f>Нjja) 11 IlРВI' СПI1СКОВИ потеНЦllјаЛНIlХ 

cnOMCllIIKa културе за УПIIС у репtстар за ШТl1те. Заводу је 

кас ,шје ДОДСЉСl1а одroварајућа зграда ,Ш Горњем граду 

Београдске тврђаве у којој се до данас IШJlаз ~t . 

Епизода вреди да буде спасена од заборава . јер еМII

тује cBojeBpcl lY СIIМболику вредноваља. 

Заmечеllе ОКОЛllосmll 

Корен" су gyБЉII (1963). ПовоgОJlI РУlllеЊ(1 ЗаgужБUllе Си

JlIe И1У,ИШЮ6{/. ЗаВРШШI '1I1Н ПfЮlIењује се кроз OKOJII'()(..III 
које су ,'<\ OMOI')'h IUle. као 11 " РIIJIII КОМ рашtjJlХ уклањања 

И',кове куће. Старо" здања . Ко,'ака Томе ВУ'IЈlћа П ерlt 

Шllћа 11 ДPYГlI X " естал их у време М '-јра, а не услед раТНIIХ 

разарања. И овим поводом Јова ., СеКУЛllh IIСТllче као 

основн и раЗ1l0 1' уврежеlЮ схватање срСДII" е, у којој су 11 
ГlOјСДIШll јаВНlI 1I КУЛТУРШI раДIIIЩI" о остаЦlIма варошке 

стамбеllе apX IIte,,-туре као наслеђу које lIе заслужује да 
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буде трај ~ю сачув;:ню. НепосреДЫ I МОТII В уклањзњз бll

вала је намера да се Iш ослобође~юј парuеЛllllOДНП lе ~leKa 

в~,шеспраТIШ зграда. Постспсно рушење lюјеДl II .. а'lН~I Х 

кућа уносшю је б"IТНС rlpoMCHe у траЩllJ.lЮ l lаЛllе струк

туре старих 'lеТВРТ~1 БеOllJада: КосаН'lllћевог ве~ща . Ва

рош капије , Кllез М~tx<lItлове УЛllце. СкадаРШlје. Дорћо

ла н др. 

После другог cFleтcKor рата. tlplHlpeMe међУIШРОДllIl Х 

ПОЈШТ~I 'IК ~I Х скупова садржавале су 1"38. УJlспшавањс "ра
да, посе6но OH~I X KpIITII'IIIIIX тачака поред KOjllX 611 80Зl1ла 
ВИСОКIIХ зваНllца MYIbeB~IТO промltuала. Тако су » посече

не« неке старе. Вl lзуеЛlЮ неподобlЮ зграде (мсђу KOjLtM:I 
су lIеке овде побројШ lе). које се mlСУ уклашше у ОПТIt КУ 

ПРlIвилеroваШI Х уређllва ча IIСТОРllјског среДllluта Бео

града. Да Нllје туж~ю било 611 хуморно. Текст J OBa~la Се

КУЛllћа настао као ХрNll1ЮI - запис очеВllдца збltвања, 

11 ма креДllбш1ИТСТ већи од СВI1Х lIаюtaДlII lХ )юштрнх« 

КРИПlка ондашњсг !'Iоретка. наюшдно срО'lСШI Х - са без

беЛl'lе Дl1стаlще. 

О стању духа среДIНlе аугор је ЗШћ,сао: »Свест О заш

тuтll с1l0,иеНlIка "УЈ/туре тешко се UОЛlерала са fраlllще 

н(//ие! Lpegњe/ века. И,и{/о се утUСlll( уа су јеУlll/О щжве 11 

. .и(lнастIlРII 'IItНlиllt uоја . .и сuо,иеНlIка lC)'J1тype уостајОIl 

uажње gржаве 11 Љlше зоштuQlе. А такав утисак I/OCltO је 

II DgpeQelle Гlослеgllце По овај fJюg. ДолаЗlIJIО је уо неми-

1108/10/ убеђuвшьа 1I gОКllЗlIвањо шта треба. а IllnlO lIe 

треба ' /YBomll. ЛО eJlll,Ш/l/ I/СОЉО по сваку цеllУ jegllO/ lIЛ Il 

gpyfOl. Није бшm 1111 Il(Iпора II/l жел..е уа се lIaf)y mafi:B(I 

решења која (,)' у свету већ уаВIlО Il(Iђеиа /l l1plI,lIeњella. 

ВЩJllшна. Москва, Про/. Буgll.llпеlllmа ПРУЖllју 11(1.·11 убеg

Љllве ogIQНOpe. « 

Саветовање о тсмн }> Урбшшзам 11 за ШТI1Т<I споме,-I\I 

ка културе« (1962). У ОРГШ lнза UllјLt СавеЗIЮI' IIIICТllтyra 

за зашl'НТУ СПОМСl lltка културе, уз сарадњу друштава 

КОl lзерватора и урбаШlста, дало јс rюпщаје за уклапање 

С lюмеШIка 11 урбаН lt х НС1l1l11а у жltВОТ гр:щова. Та аКЦII

ја Iшје Ш1ШЈIa lIеrюсреДlшју 1 1р"ме"у кроз сарадњу ":'ОМУ
наlШI1 Х власт!! 11 ја8ШIХ службll. Остала је тада још по 

ctpa l-lИ ШlТересовања шире друштвене среДlIне " слојева. 
гpaђaHCТlJa. 

Евugе1щuја lIаслеђа 

Заштl/та сl1ОА l еll/ОЩ "Ј'лтуре 11(1 ЙDgР)''1ју lрауо БеОl/XI 

уа ( 1966). Издваја се од ДРУI'IIХ пр~tлога З ltaТlIнј ltМ 0611 -
мом It ЧIllЬСIIIIЦОМ даје првобltТIЮ објављсн у »Саопurre

I ЫI ма{( св. 1 Завода. Овде се ПР~lказује као реЗlIме "нтс-

11JаЛlЮГ текста са тежнштсм IШ примењсној меТОДОЛОГ~I

jll у евltденuијlt С I1Оме IШ'IКОГ фонда ШI подручју града 

Београда. 
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На самом ПО'IСТКУ свога деЛОВ<lња Заводје IЈаслеДIЮ 

I1 кор"ст"о докумеllТаUllју којом су »р<lсполагале ue.l 
тралне ItllстLtтуцltје заШl'ltте It гюјеДlII lI1 музеј ll .« Дотада 

шњlt спомеШI 'IКl I фо1 1Д обухватао је fЮЗ lште а рхеОJlошке 

cтaplllle , угврђења , дреВllе сакраШlе l-рађеВlll-lе It мана

CТll pcKe IIСЛ llll е, траДl l UltDl lаЛlta друштвен;) здања. кона

ке , кућс грађа llСКItХ фаМIIШlја 11 др. Запажале су се раз
JII lке у ПрllСТУПУ измсђу а ... гажовшlИХ IlстраЖlIва'IКI' I Х 

IНIС1'IПУUllја. Завод је од почстка ш:tстојао да равномер

Шlје покрије теРllтор"ју у својој ItaДЈlеЖ~IОСТII . 

АрхеОЛОIШС// сПомеlllЩII ",)'лтуре. Подручје БеOl-рада 
предстаllља CBojCBPCIНl резерват супеРГЮ lшраllНХ архео

ЛОШКI1Х слојева у IlепреКИllyroм раСПОIlУ од праllСТОРI1-

је, преко a~IТIIKe до среДIЬСГ века. ДОЛIIНОМ Ду"ава и 11)'1'

III I М КОР"ДОРlIма Мllгрl lралн су дреl\ll ll "аРОДII , разшt 

освајаЧII 11 КОЛОНЩ."ГII који су 'Ј'емеЉ I1ЩI нова ЮIII rШlР"-

1111 постојећа насеља. од локалитста праllсторијског по
рекла Itс,n" че се светски ГЮЗl-lата IIСОЈIIIтска "асеоб~tllа у 

ВIНI ЧН. У OIlccry даllашњег '-рада сачува llИ су матсрнјал-

1111 0С1'<Н1.11 број lНlХ стамбсlНlХ агломераttија, руд~шх '-!а 
лазltшта It ТОПlЮlНща. локаЛllLl Х yrвpl)cљa, I IСКРOIIОЈШ ~, 

ДРУПI Х граДllтеЉСКIIХ формаШlја. МаТIIЧllа lIасеља: СИII 

пщунум-Бсоград It Таурунум-Зему" сачувала су свој 

урбаllL l КШIТИI-IУИ1'С1' до данас. Као и у ДРУПIМ деЛОВlIма 

земље, аРХСОЛОUIка налазщl.l1'3. су юложена дсвастаUИЈама 

узроковаЮIХ ПРИРОДНf1М дејствима , зсмљорадњом, теме

ЉClbCM зграда, fшфраструктуром 11 сл. ПРIIМС IЮМ заШ111Т

IIL'X flскorlавзња 3аводјс IIстраЖlIвао делове локашпета 

'" форм ~tрао докуме~lтаЦl lју. која се постепено слагала у 

мапу дреВНIIХ култура '-рада 11 1I111ре 3011e. 
АРХllmеk1ПОI/(;КО кулmУf}UО Iшслеf)е. Ако се юузму фор

ТИфItК,ЩLlјс 11 делОВfl 110једшlИХ caKpallHllX l-рађеВИlta , 

ca'IYBall аРХ II'Ј'еI\ГO ILСКИ фОllддосеже У~Јазад до 18. столе
ћа . У Београду Вal l Тврђаве остало је само неколико ['ра

ђeBII"a IIЗ тога века , док и х је саЧУВШI веЛIIКИ 6рој из 

друге ПО1l0ВIIне 19. в. када се фоРМI'lрао савремени еВРОГI 

сю l град . Завод је flстражrtнања усмерllО варошк~t М це

л инама 11 ЊИХОВОМ граДIIТСЉСТВУ LlзложеllОМ опаСНОСТ~1 

nOTueIhIIBIHba н саМОВОЉШIХ ~tIIТСРFlеlщLtја. У грађанској 
аРХIIТС"'УР" ОТКР"ВШНI су М IЮПi подац" о развоју Ky1I'1)'
ре жlt вљсњ.а 11 r lосебllО стаllовања, IЫIХОВИМ граДИТСЉlIма 

It влаСIНЩlIма . Свс продубљсtl ~lја прОУ'lавањ.1. сачуваl-lОГ 

фоlща показивала су креаПI В llе домете 11 СТЗlщарде новог 
друштва. чијнје развој тскао 110 скалама тадашњс европ

ске ЦltвlUlltзације. TaKBIIM радом 3аводје пружио пресу
дa ~1 допрlНIOС ваЛОРllзаIН1ј ll профаНОI' граДlIтељства , 

кроз 'I",j a су остварења најјаС ~lије испољсна KYJrrypHa 
ДОСТItГllућа друшта и њсгова Жll ВОТll а сва КОД~lев~ща. Де

Л II МII'I НI' реЗУJlтаПI IIt~граЖlI вања пастспе lЮ су објаВЉ~I 

ваllll у 1' l уБЛl lкаU~lјама - катаЛОЗlIма са илустраЦl1ј ама 11 
саЖСТIIМ lюдаЦlIма. У I-РОЖСIIII С ПОМСЮЩII apx ~ITeктype 



ОСВРТ НА КЊИГУ: ЈОВАН СЕКУЛИЋ , ПУТЕВИМА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

Београда, Земуна и околних варошица сврставани су на 

листе приоритета и постепено санирани. 

Јавни скуЛl1ll1урални с110.меници. Наслеђени списак 

садржавао је 1960. само три заштићена јавна споменика. 
Следећи корак, евиденција читавог укупног подручја гра

да, успоставио је списак од близу 200 дела. У најстаријем 
слоју, са спомеником Кнезу Михаилу на челу, стоје скул

птурална дела из 19. ст. посвећена најистакнутијим лич

ностима јавног живота, науке, уметности и поезије обли

кована у стилу академског реализма . У раздобљу између 

два светска рата значајно је проширена листа скулптора 

и њихових остварења на отвореним просторима , у пар

ковима, пред јавним здањима, на фасадама зграда, по 

гробљима и др. Завод је , у сарадњи са појединим музеји

ма предузимао неопходне заштитне радове . 

Збирке и l1реg.меll1И у срађанској својини. Фонд еви

дентираних збирки и појединачних предмета прогресив

но је нарастао од бројке 1 ОО у 1960, до 600 у 1964. год. 
Инвентаризација је концентрисана на уже подручје са 

кућама грађанских породица, које су сакупљале и насле

ђивале дела ликовних уметности , предмете примењених 

уметности, старе књиге, целине стил ског мобилијара и 

сл. На ширем подручју, аналоган материјал сачуван је у 

црквама (иконостаси, обредни предмети, старе црквене 

књиге, одежде и др.). Приватне збирке, сачуване у поро

дичним кућама Јеврема Грујића и Јована Цвијића, пред

виђене су да буду уређене и приступачне као својеврсни 

музеји посвећени овим историјским личностима и њи

ховом животном окружењу. 

Увоg у Каll1алоl беОlраgске архиll1еКll1уре og cegaMge

сеll1их lоgина 19. века go l1рвос свеll1скоС раll1а (1966). Од 
самог оснивања , Заводје приступио изради основне еви

денције и документације о грађанској архитектури 19. 
столећа, најпре на ужем подручју Београда . Ургентност 

овог задатка појачанаје сталним опасностима од убрза

не изградње, у чијем је склопу порушено више историј

ских здања и старих кућа . У акцију рекогносцирања те

рена и успостављања инвентара укључен је већи број 

спољашњих сарадника-консултаната, из круга истражи

вача, конзерватора и зналаца Београда. Ужим саставима 

билаје поверена валоризација делова фонда и предлага

ње за упис у регистар . 

Продубљена испитивања преузели су сарадници Заво

да. Као један од првих резултата систематских истражи

вања споменичког фонда настао је и Каталог београдске 

архитектуре 19. века (Г. Гордић, Каталог, Саопштења 6, 
1966.). Његов значај и практична вредност испољени су 
при изради Генералног урбанистичког плана Београда и 

других докумената уређења делова некадашње вароши 

или пројеката обнове старих кућа. Он се такође показао 

и као својеврсна превентивна заштита од необавештено-
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сти (стварне или инсцениране), која је односила многа 

дела традиционалног градитељства вредна трајања. 

БеОlраgска шврђава 

БеОlраgска ll1врђава није .мрll1ав lpag (1962). Историјски 
комплекс је сагледан као подручје систематских архео

лошких истраживања најстаријих урбаних слојева и утв

рђења, која претходе дуготрајним конзерваторским ра

довима. На основу критеријума физичке угрожености и 

запуштености, успостављен је план приоритета на осно

ву кога су извођени већи санациони захвати на средњо

вековним бедемима Горњег града и грађевина у Доњем 

(кули Небојши, турском Амаму, капији Еугена Савојског 

и др.). Њихов је циљ био не само спознаја историје и 

очување градитељских остатака , већ и уклапање сачува

них утврђења и слободних простора у функције развије

ног града. У сарадњи са Урбанистичким заводом Београ

да припреман је дугорочни план намена изграђених и 

слободних простора Тврђаве. На путу ка остварењу ње

гових далекосежних циљева стајали су: дотрајалост и 

дуготрајна запуштеност грађевина, разне злоупотребе 

ретких зграда, провизоријум и за смештај сиромаха и за

клон скитница, зараслост по врши на утврда дивљом ве

гетацијом, илегалне депоније одпадака и сл. 

Више Сll1раљења за БеОlраgску ll1врђаву. Текстом објав

љеним у недељним новинама Јован Секулић је реаговао 

на нека мишљења о уређењу и намени појединих делова 

Тврђаве. Истакао је , притом , да је основни садржај и мо

тив овог простора сам историјски комплекс, чије споме

ничке потенцијале не треба вештачки допуњавати и 

улепшавати . Открића старијих слојева фортификација 

обогаћују споменичку супстанцу, одређујући уређивач

ке потезе и будуће намене Горњег града као музеја под 

отвореним небом са експонатима и паноима који доку

ментују генезу Тврђаве. Према тадашњим визијама, у 

Доњем граду би требало реконструисати стару чаршију, 

успоставити средњовековно пристаниште, изградити 

спортске терене. Повезивање Доњег града са приобаљем 

ушћа условљено је измештањем колосека железнице и 

трасом кружног пута. Зато, мало више стрпљења, апело

вао је Јован Секулић. 

Оgлаlање равно l1рОl1аgању. КУЛll1Урно наслеђе, њеlО

ва визија и Сll1ваРНОСll1 (1973) . Са почетком шездесетих 
година, и у свету и код нас наступили су нови концепти 

друштвеног патроната над културним наслеђем : у његов 

домен поред појединих споменика укључени су ансамбли 

и просторне целине ; знатно су проширене вредносне и 

хронолошке границе; застарела доктрина пасивне зашти

те културног наслеђа постепено је замењивана активном, 



ПРИКАЗИ / СВЕТИСМВ ВУЧЕНОВИЋ 

која је кроз ревитализа циј у I13назшш решеља за опста-

• шк спомеЮIЧКОI' фонда . Таква опредељеља noja'lalla су 
формирањем l'раДСК~I Х (ОПШ'ГИ IIСКИХ) за вода, кој и су се 

liепосреДllllје укључивали у актуелНfI збllвањ..1. 11 стање 
113 тepe.I Y. 

Како Ilсти<tе ЈоюНl СеКУЛllћ , lIa путу оствареltХ} појс

Д ~I IНI Х идеја 1-1 планова ПОliекад стоје сами IЫIХОВИ по

Kpeтa <tl! , IШСllстирањем да се рсаЛИ3НlНlјн I IС приступа 

IШРЦllјашlO ~I фазно, Бећ у целовитосПl ОПТllмаЛlIOГ про

l'paMa. Истрајавањем Н<1 IIдеаЛIIОМ моделу. осујећује се 

реалан процес за кој ll су осигураНII ДОНОЉIШ подршка 11 
I IСОПХОДlШ средстна . У недоглед се помера почетак поду

хната кој ll IЮДII из стаља за ПУUJ'ГСIIОСТИ у ПОСТСПС I IУ ре

хаБШlIlТаЦllју, 

К<10 ПРl1 мер IIaI\СО јс Тнрђаву за коју су коюеРВflТО

Рll 11 урбal l llСТИ дуго припремаЛII I1рOl'Рамски КОllцепт 

КОРllшћсња 11 КОМУIШЛ l lе опрсмљешх..'ТН. Тако се 11а путу 

успостављаља I IСОI1ХОДIIС електро-расвете испречJtла рас

прана о фОРМ II стубова и расвС'Гннх 'ГСла, која је ста БI1Ла 

у друГl1 плаll Н<1јбl'IТI II1ј и циљ - фУIIКНllOlШШIO осветље

ње ... еопходно :ш кретаље 11 СИГУР I IОСТ грађана. Сличне 

су бllле дебате о локациј.1 cnoMCl1 обелсжја логора на 
Старом сајМIIШТУ, ПРС lюшеlЬС 'lесмс 113 ТОПЧllдера I-Ia 
ТераЗllјс 11 др . С тим у вези Јован Секулић Ilстиче: 

»Ако ЖМUМО оа већ liочету активну 11 caBpe.wel/Y 

службу заmi7illте наmе' културно! 11 сПомеml'fкОf насле

ђа тако развuја,wо оа све шШо је вреОIlО створено у .ча

терuјаЛl/ој Jl ОУХ081l0ј култУрll IШШllХ lIароиа Жllвll 11 у 
саиаlllњостu, оа тај ствllptlла'fКlI КОIIШШIУllтет, који 

уf"iJюво нашој култУРIl l/ajB//lue Jl I/еиосmаје. О'lув{н{О 11 

оgрЖII.МО, ОIlВЙ се у заlllmllmll 11 обраgu 0801 I/аслеljа .ио

ра Поћu о{ј Пiаквих постулата који натој прошлости, 

I/аше.м gуховl/О . .и и .'ошmеРlljаЛI/ОМ наслеђу, обезбеђују CtI

lyplllljy 11 трајllију буgућuост. « 

Данас, Кад<1 су од настанка ОВIIХ 'ГСксто ,ш протекле 

чеТllРИ децеНllје, могуће је сагледаваТ~1 глобалне резул

тате l-Iстраживач ко-конзерваТОРСКlIХ подухвата . OH I.I су 
IIспољеНII lIа Itсторијској КОllфltгураЦl1јl1 и топографl\ји 

Тврђаве, ојача llИ М масlt внltм структурама, отвореним 

просторима 11 слобоДIНIМ ПОВРШ~1Iiама 'Ја којима ПОС'ГС

пено ред прсузима ПРI-lмат '!аД нсредом, ЦШНU!lIзонаНl! 

ПРIIСТУП над ПРИМИПIВ'IИМ иступJtма. Поред сана ције и 

адаптаЦllје кула , баСПЮllа 11 казамата, за нове погодне 
функције од посебног значаја јс потенцијално КОРl lшћење 

тераПllјсната . ЊI-lхова језгра ослобођС liа ЗСМЉ3IЮГ '!aC ~I 

па могу се ПрС'I'БОрll'!'ll у днора l lе саврсмено опремљене, 

а фортификаUllOllе ПЈш1форме у летње терасе, I"ЮВСЗ,ЩС 

са сусеДllИ М СПОр1'СКlIМ тереliИ ма. УспеllШ<l сарадља архе

ОЛОI'а, коюерватора 11 пројектшшга оствариваће Ч lIсте 

ОДllосе модерlЮ решени х ентеРllјера 11 ауrеl lТIIЧII~I Х фор

Тllфllка ШlјСКI1Х CKcтcpl.jepa - без IШДЗСМ IНl Х IIQНOI'радњи. 
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у овоме је садржана ОСIiОIНЈа формула односа CTapor 11 
НОВOI' у реВlIтаЛllзацијll Тврђа ве . 

После цетири gel,elluje, у Доњем "раду стање је у б111'

номе непромењсно. а С1'рпљсње I IСПОТРОШСIIO - како међу 

грађшнt ма, тако 11 конзернаторима , јер се НСУМОРНО IIШ 

' ICKyjC да ћС се НСОПХОДIШМ подух ватом РСВlIтаЛllзанијс 

УСПОСТ<lВIIТII данно покида l-l С везс "рада са ушћсм. Ком

плекс Тврђаве ће према рекама бllТИ коначно окренут урс

QeHIIM прО'lељем, а IЈе Ю1О сада - ЗШ" УШ'I'С IIl1М зачсљсм. 

Пogручје КЈ/ез МliХllи1l0ве улице 

Сrпарu ву! flЮ9У. Кnез Мl/.хаШlOва уmщо - »беОfРllgСКII 
СmЈюgун« ( 1972). У склопу ре гула ЦIЮIIO I' ПЈ1а l-Ја Е. JOCII
MORllha ~I З 1867. I'ОДIШС, rlO коме је обнављана В<1РОШ у 
ШalЩУ, маТJI'ШУ улогу добltла јс УЛlща Кнеза Мll хаила 

траси ра/ш између ТераЗllја 11 Тврђавс са Калемегданом. 
Током I lсколltко следсћll Х деLlеНllја, до ПРВО I' светског 

рата, она јс пре'ГСЖНО формирана као TPI'OBllHcko-стам

бенu са пој сдиш,м здањима јавне lIaMCIIC. На apx l1ТCКТY

ри јСДlюспрапlНХ зграда са дућаНlIма у прюсмљу 1·1 ста
l!Они ма FlлаС IНlка н а спрату, ПРЩ,lеIЬСIIII су l-IеОСТI IJIСЮ1 1-1 
еклеК1'ИЧКI1 оБЛИЩI уоБИ'lајСНfl у европском неимарству 

тога доба. У раздобљу између два светска рата. nодюаl lС 

су Вllшес пратне jaВl~e и ПОСЛОВl lе rpaђeBfНle ИЈJI.j Ilpoc1va
нс зграде за ренту . ПОДРУ'lјс Кнез МllхаltЛОВС УJ1lще заш

ТllћCHO је као I I POCTOPlio-историјска НСЛllll а. 

На ОСIЮВУ аРХ IIВСКИ х. IЮДЛOl'а и 'ГCpe l lcKe докумеl-lта

Щlје, у За воду су 'lрl1llреМ allИ пројекти по којима су IIЗ

нођени раДОВI'!: нај прс за рестаурације фасада, потом 

аДal lтаЦllјс продаВlllща до КОМПЛСТIiОГ уређсњ.."1 појСДl1-

Н1 IХ зграда. ПојеДllllа'lIlС реалнзације б~lЛе су увод у ШI1-

рок 11 дугороча l l подухват прсуређеlЫl ПОДРУ'lја, што се 

II C'ГII'IC у тексту: 

» [ ... 1 ЗавО{ј веli fogшшма Ш/СI/СШI/fXl В" се lIа јеgl/Щј 

IIIЩ1С.\ј Ul/mеЦЮl{I/ОI/ОМ плtlll)', са jegIIl/cmBel/o,1i ПОЛIIШII ' 

ко,ч свих зmll/[[(ереСОВШIIIХ фак[[(ора )' Е}ЮВу. gефШ/llШllв-

1/0 )'pegll авај clio.tlellll'/КlI амбlljеl/m 11 ПО/(/I01/ 1/ ПеUШЦIl.иа, 

ње!О8I1М !paIjllI/I/Ma. Да се Претворu у веЛIIК/I ПеllШЧКII 
mр!, у »беОflЮ9ски CmpagYI/ «, Сlll/ајсmщmјо.w IluajBpeg
l/ијО,1I ФОl/m(/I/ОМ у (РЙ9У 1/(/ б)'gуliој пј{щеmll, IШ .месту 

!уе је В(/lIас A.'olepll'IKtl 'IIlmaOI/IiI{a, 1/0 трlу /lcfipeg lIове 
ЗfJюgе Филозофско! фак)'лтета /1 »Спасuће8е заgужбll 

lIе« . Да се )'КlII/)' mpomoaplI 11 )'Jllщtl ПОПЛ(}lШ ка.wеutl . .и 

Плочама, иа се )'веие посебан наЧl/I1 фУIIК/{1I0utlш/Оf /1 ие

КОlюrпllвllОI осветљењ{/ 11 фасаgа ЗflXlgа. Да се uселе ру

жuе Проgавmще. заЩюво .~Ш/(ЩI/l/1/ /Ш,lfешmаја, обуће, 

текстllла, коже, fулш 11 К()l/зеРВll 11 у"есе 1/08 саgржај -
пpogајl/е 1алерllје Clpll.'olelbellIlX 11 Лllковl/llХ YMemllllKa Бео

цюоа, аllmllквtlрmще, АIУЗII',К/I .\шfаЗUlIII, проgаВlIlIЦС цвећа 
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и сувенира, иосласшичарнице, шурисшички инфор.машив

ни ценшри. Да се ypege gворишша и .међусобно иовежу у 
.мале безисшане и ресшоран-башше. Да се ypege најлеи

ши еншеријери ових сио.меничких зrраgа, њихови uogpYMU 
и аgаиширају за .мале лишерарне кабарее, кафее, ексие

ри.меншалне сшуgеншске и о.млаgинске сцене, upogajHe 
иросшоре за ексклузивну робу и сшаре занаше, изложбе

не rалерије и сл. « 

На путу изражене сагласности о потреби темељитог 

преображаја овог подручја стајале су окоштале навике, 

стечене привилегије корисника и посебно предрасуде да 

се припреми детаљних планова и оперативних пројеката 

не може приступати пре израде Регулационих планова. 

Таква полазишта Јован Секулић је оповргао искуствима 

историјских градова других земаља, посебно Минхена, 

чији је стари центар претворен у пешачку зону. 

Значајан и разновРСШШl pag урбанисша и конзервашо
ра Беоrраgа (1978). Израда Детаљног урбанистичког пла
на за подручје Кнез Михаилове улице битно се разлико

вала од припрема сличних планских докумената по си

стематском раду и равноправном учешћу Завода ЗЗСК 

Београда. Поред осталих чинилица , томе је допринела и 

ова кућа својим вишегодишњим ангажовањем за развој 

и примену савремене методологије истраживања, вред

новања и ревитализације историјских урбаних целина . 

За ово заштићено подручје Вароши Београда дотада по

стигнути резултати објављени су у студији и приказани 

на изложби у Галерији САНУ] 975. године под насло
вом: Кнез Михаuлова улица, Зашшиша наслеђа - уређе

ње иросшора. У склопу осврта на књигу Јована Секулића 

треба напоменути да су студија и изложба били један од 

наших прилога међународној манифестацији у току 

] 975. године, посвећеној теми »Архишекшонско наслеђе 
Евроие«. 

Следеће године, Скупштина града Београда додели

ла је за овај рад екипи Завода Октобарску награду уз 

образложење жирија: 

»Са сшановишша развоја OBor иоgручја сшуgија нас 
уиознаје не само са OHUМ шшо је већ забележено у архив

ски.м извори.ма и иоgаци.ма већ и са нови.м чињеница.ма 

које су резулшаш HaKHagHUx исшраживања и археоло
шких искоиавања и које иосебно за овај, најсшарији ие

puog иоgручја OMoryhyjy gоношење ogpeIjeHUx зак:ључака 
и сШавова. 

Урађени.м анализа.ма и фор.мирано.м gок:у.меншаци

јо.м сшуgија шакође OMoryhyje gаљи сисШе.маШски pag и 
обраgу како иоgручја у целини, шако и њеrових uojegUHUx 
блокова и објекаша. 

Сшуgија у оквиру обраgе еле.менаШа зашшише и 

исшраживања Hygu Moryha решења обраgе uojegUHUx 
објекаша, og којих су нека go gaHac gобuла и своју реали-

заци ју, ирихваћену и gрушшвено иоgржану као gOilpUHOC 
уређењу и ревишализацији OBor иоgручја и обезбеђује ga 
иосшојеће акције на ово.м иоgручју буgу обухвашније и 

шеку брже Hero go caga. 
Сшуgија иреgсшавља основу за gаљу разраgу и 

gоношење ogroBapajyhux иЛШlских gок:у.менаша. « 

Методолошки приступ примењен у студији нашао је 

место у »Одлуци садржају, начину израде и поступку 

доношења детаљних урбанистичких планова и урбани

стичких пројеката« (1976).Њоме је утврђен обавезан 

обим текстуалног садржаја , графичких прилога и кон

зерваторских условљености у оквиру планских докуме

ната. Сараднички однос заштите и урбанизма, остварен 

поглавито на подручју Кнез Михаилове улице, прихва

ћен је на саветовању о теми »?евишализација сшарих 

rpagcKux језrара« (Нови Сад, 1977). 
у закључку прилога аутор истиче: [оо .]: »Оно шшо је 

у ирешхоgној фази, ире неколико rogUHa, значила сшуgи
ја о иоgручју Кнез Михаuлове улице (»основу за gаљу раз

pagy и gоношење ogroBapajyhux иланских gоку.менаша«), 

шо би у OgHOCY, ире свеса, на gаље учешће Завоgа за за
шшишу сио.меника кулшуре lpaga Бео!раgа у израgи и 
gоношењу овакво! иланскоr gоку.менша и за gpyre сио.ме
ничке и целине и а.мбијенше, шребало gaHac ga значи дуп 
за иоgручје Кнез Мuxаuлове улице.« 
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Косанчuћев венац 

При.мер савре.мене .музејске концеиције и акшивне заш

шише сио.меника кулшуре. Повоgо.м обнове Конака кне

!иње Љубице у Беоrраgу (1971.) 
По добијању аутономије, у српском делу београдске 

вароши постепено је развијано верско-управно среди

ште у коме је, крај Саборне цркве, био подигнут Конак 

(1830) под вођством главног неимара, Хаџи-Николе 
Живковића. 

Живот Конака као породичне резиденције Обрен ови

ћа, у којој је боравила кнегиња Љубица са децом, крат

ко је трајао (1830-1842). Са његовим наглим престанком 
изгубљени су многи аутентични предмети покућства , 

опреме, украса и др. Зграда је потом добијала разне јавне 

намене и постепено Дотрајавала. 

Програмом обнове Конака, као једног од најзначај

них споменика културе Београда и Србије, предвиђено 

је исцрпно истраживање ради рестаурације изворне ар

хитектуре, потпуног уклањања безвредних преинака и 

стабилизовања поремећених структура. У ову стару гра

ђевину требало је увести савремене инсталације ускла

ђене са њеним интегритетом и захтевима планираних 

функција . 



ПРИКАЗИ / СВЕТИСЛАВ ВУЧЕНОВИЋ 

После другог светско !' рзтз, зачетз је ндсјз о стаЛlюј 

музсјској ПQCТ'tl.ВЦII сједшьеlюј са ИСТОРI 'lјом 11 apxllTeK
туром Конака. Трудом М . П31111ћа Сурепа, дl1ректора 

РспублнчкOI' ззск, кој" сс налаЗIЮ у тој З 1'Радн , ГОДIfШI

ма су ПРIIКУ I'IJЬ.·ШI1 раЗНОВРСШI еКСIЮШIТII . Међу ЊI'lма: 

портретl1 , одећа, накит, дела ПРl1мењеШIХ уметНОСТI1, ору

жје. lIамештај ~1 сл. којl1 су се махом ш}лаЗIIЩI у поседу 

cтapllx породица Београда 11 других ваРОШ I' . П оставку јс 

Прl1l1ремала 11 остварила еКШIa capaAHIIKa Музеја града 

Београда. 

у свом тексту објављеном у )) ПОЈI11ТIЩI I« 12. jYlla 
1970. ГОДI1НС. Ј овзн Секулr ,h је нзroвсст,ю: 

»РеI\ОllсmрУI\Цllјо .. lr зf/юgе. НЈеIlО' еl\стерuјера и еllше

рuјщXl оо6uће се јеgllllсшвеll t..ултУРllо-uстОРllјскu сПо

лrеllUI\ I/е ca,lIo за БеОf/юg. веli 11 за /{Ш/У Србију. Зато 1/ 

КОРlllићење, ogl/ocJ/o H(I,UeHa 060' објекта МО/ХЈ бllти )'СI\Л(l

/јеllа IlIШ I/Ilвоу lЬе'овоТ :mа'шја. 

СпеЦllфll'fнолt ,lrузејСt.."Олr еКСПОЗIЩIt}ОЛI, Презеншar'll

јо,,, иворца uз epeMella I\lIеза МUЛОЩ(l и I\lIеГшЬе ЈЬубlще. 

llрви ауш )' II(l/IlOј м)'зејС/;:О-I\Оll3ерваШОРСt..·ој nраl\си 

осшварuће,110 јеglll/сшво СПомеНIl'It.."Оl објеl\та и лr)'зејСI\IIХ 

flpeg,llema у ње.IlУ. Тuлrе Ilе са,\1O оа lIе oтy/j)~eMO ,lIузеј

СI\О наслеђе og ca.·lle ур&mе 11 оруmшвене срео/те)' 1\0.lIe 

је lIасmало, већ Га, нащютllв. обогаћује.11O C(Jвpe.~eJ/O,M, 

мogеРII()Ај _")'зејСl\о.~r еI\СЛОЗIЩllјо .. и. 

Поt..'УlIlаје.м ga се 11{lше Ilcmopujcl\o Il k'Улmурно Jlасле

!је веже за среО1/I/У, време 11 услове У mjll..lfll је I/асmало, 

'11/1111 11tl.~ се 9а Оll1вщюл!О нову сmраlllЩУ у lIаllюј музеј

CKO-t..VllзерваmОРСl\ој llОЛllmlЩII 11 ЩЮI\СII, 

ПО)"l еllll щm..lЈеро.1I уређења 1/ арезенmщ,ltје KOII(lI\(I 

ЮlеТшЬе Љуб/ще, убеђен С(lА1 0(1 liе.11Q се све вllше оријеll
mщ:аmll lIe IItl оmуђење lIашеf ар:шmекmОIlСКО' 11 .иузеј

еко' lIасле/ја. lIе If{I llаС1/вllУ I\Оll зерва1l10РСКУ ЩХlI\СУ, веli 

If{I мogерllУ . 11узејску uрезеllm{щuју /1 саврелtеllУ актllвllУ 

заштllту СПО .. llеl//ll\(/ кулmуре.« 

lHa кратак tlOВШIСКlI I lрИЛОГ 1[3 1971. године овде се 
МО['У IШ.довезаТl1 ОСIIОВIIII [ЮД3ЩI О пројекту 11 раДОВllма 

изведеlНl М у орга l lизаlllфl Завода ззск Београда до 

отварања 1980. 1'. (с. By.,eIlDвllћ, КОllзерв{Щllја 11 а9аllта-
1{llja КО/l(/I\а I\Jlef/llbe ЈЬубllце. КОСШIЧ ll ћев ве.lац. I lздањ.е 

ззск Београда, 1979,69-85). 
ГрађеВlша је бll1lа yreMeљeHa I .. ад матеРllјаЛII I[ М 

ocтaUIIMa РlIмске колоније ОНIПIдУIlУМ KOjl[ су архсОЈIО
ШКII 11стражеlШ. Тереl l I lејеДl lаког састава 11 ОТПОРНОСТI! 

ЮИСКllвао Је I'рошир[шање 11 меСТИМII'I IЮ свуштање сто

IIa 3 11ДОIШ који су носили Mac l1BHe сводове. НадзеМШ I део 

l'paђcВlНlC IIЗВСДС I I је у прелазној теХ 1ll1ЩI од дрвене ске

летне ка маСIIВlюј гpaДlЫI . Трула 110дJlожја дрве l ll [ Х но

сачз замењеlШ су БСТОIIСКl1М e.nемеll1'l1ма YCHApel lll M у 
Iюве ссрклаже. П poc;roРl1 II З I ШД Сlюдова ослобођеНlI су 

слојева шуга 1111СКОРШ1lћеllll за rl{Ювлачење I{Jшма КЩI<Ulа . 
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Нова подна КОl lСТРУКЩlја "Рllземља , Iзведе l lа У Ш2, "еза
I!IIС l lаје од сводона . СШ'ЧIIO је рсшеlЮ 1'3lшддрвеlll lХ тава-

11>.1.'lа ПРll3емља, које су растерећеве 11 оја ЧЮIС чсл ltЧ IНl М 

окагачама. ЦеllтраЛlIII корпус са ХОЛОВlIма 11 кубстом 

асеllЗМ llЧКИ је стабl lЛ IIЗ I I ВШi. 

у обраДl 1 cll1'cplljcpa 11 cKcreplljepa примељено је IН1-

чсло коюерваннје елемеl -щта 113Boplle аРХllтсктуре. без 
ХIШОТСТI[Ч l lе pccтaypaUllje УIШШТСШIХ МОТl tlш. Затече l lе 

11QMOhl le 3 1"раде IIскор"шћеtlе су за смештај електро 11 тер

мотеХНl1ЧКИХ постројења за КlIIlматюаllllЈУ. 

Сталr .. а музејска поставка ззузеЈЈаје ПРllземље и CI'paT 
KOIlaKa. Подрум је npeTBopel1 у ДВОРШ IУ за II ЗЈЈожбе. КОI .. -
нерте. мање скупове и сл. Ради смештаја пратсћнх садр

жаја изведе., је [ЮД3СМ IIII анекс. Об~I М ШIМ ХllДроизолаШI

ОIl IlМ подухватом обезбеЬсl ll1 су савремеШI teXIII I 'IKO-Х I\ -

1' lIјенски услови неОПХОДНI\ З3 јавву дворану. 

Данас (2002), после двадесС'rак ГОДlша обlювљеlЮГ 

друштвеног ЖlIвота у њему (1980), Конаку предстоје не
ОПХОДН I I раДОВI' одржавања, посебно 113 екстернјеру 11 у 
ОКОЈ1110М врту . 

Дорliол 

Сllе/,ltфll'fНlI условu У реl\ОllсmРУКl{lIјu стО/юf БеОfраgа 

(1975). PaHlljll, необја вљен текст баНI! се Пllтањима обно

ве историјског језгра Београда, у коме су преостаЛII дело

BII ст3ре В3РОШl1 заШћlћеlНl 1I 'ГрС'Пl раШI као СfюмеlНlчке 

целине, а осташ, / ' l ро<.."ГОРIIIIЗЈюжеIШ РСКОIIСТРУКШlј l1 чија 
полаЗl\шта I IИСУ јасно дефllllllсаlШ . То је требало nOCТII

hll уса l'лаШСШIМ стаВОВlIма конзеРllатора 11 урбаниста 
ПР"Лl I КОМ израде Генерал ног урБШ IIIСТIIЧКОГ пла ва. 

СКУПШ1'llна града Београда до.,ела је 1976. ГОДlНlе 

»Одлуку О садржају. I!ЗЧ Il I I У Ilзрадс 11 I'I()С1УПКУ ДOllOшења 
детаЉНItХ урба l lНСТИЧКИХ плаlюва 11 урбаШlстltчких про

јеката«(, ,,-"'Ојом се по 1',рВI' путреГУЛllше улога Завода ЗЗСк. 

МеђУТIIМ, у Гl ракси се MHoro пута покзззло Д3 ДУП -он~, 

не служе као подло/'е обухвапюг уређеЊ3. простора , нећ 

као IЮКРllће 11ОјеДlшач .,е новоградње, Чllјом реаЛllзащ!

јом плав I'Iрсстајс д3 делује. У oBaKBIIM ОКОЈl l юt,Ћ! ма, где је 

план вође., IlНтсрссима Itll весппорз а ' ЈС обраТIЮ, I"рШ II1 -

НС захвата вису бltваJlе дефlllшса l .. е l'енезом ~I C'I'РуК"Ту!Юм 

ПОДРУ'lја об.юве, нт, теХIlОЛОГllјом цеЛlШС коју треба ре

В I !ТаЛ l lзоваПI. Овакво расцеПК31Ю » ПЛ3 Нltpање« С1Ћарало 

је 1"рај не послеДllце 11 l ' l рсседанс за обl-lављање простора 

некадашњс BapollllI . посебно дела у ШШЩУ (Дорћол) , У 

којима је I IСC'l'ала стара apX IIТCК"l)'pa, аш[ је са чува l lа тра

ДIIUlЮI!ална ма1"р~ща М IЮI'O дpeBH~lja од 3 1'рада. угемеље

lIа I!З аН1'I1чкој урбatюј страп,графlфl. 

»Из/юоа урбаllисmU'IЮIX ПЛ{/II08{/ за ове I,елllне It Ibи

хава оо/юgа захтева llfJlI.иеJl)' OIIIIХ еле.~еllаmа тјu I/иСУ 



ОСВРТ НА КЊИГУ: ЈОВАН СЕКУЛИЋ , ПУТЕВИМА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

у шој мери HeouxogHU у реконсшрукцији и uрезеншацији 
значајних сuоменичких, сачуваних, сшарих lpagcKUx је
Зlри и амбијенаша [ ... ] Ти елеменши би моlли ga буgу 
pacuopeg и расшер сшаре уличне мреже, визуре, нalлаше

на ивична иЗlраgња нових објекаша, кровови на gве воgе 

[ ... ] на иарковским uовршинама, uушем археолошке ире

зеншације, uриказали би се осшаци значајних објекаша 

насшалих у најранијим еиохама [ ... ] шребало би сачува
ши и оне Зlраgе og амбијеншаЛНОl значаја са изразишо 
каракшерисшичним gворишшима и башшама, више као 

симбол у новој урбано-uросшорној комuозицији. [ ... ].« 
Дорћол. Повоgом њеСове најновије иЗlраgње (1976). У 

тексту објављеном следеће године, Јован Секулић настав

ља: [ ... ] »Нажалосlll, og свеСа шоСа шшо је саgржавао 
наш елабораlll, заuраво сшуgија о Дорћолу, нишша није 

узешо у обзир. Поgиснуш је нови Дорћол, у свему uошuу

но иgеншичан са Новим Беоlраgом. Поgиlнушје gоноше

њем uолишичке оgлуке са врха, а не сшручне и uрофесио

налне оgлуке. И шу се није моСло нишШа. Зашо сам и шу 

uолишичку оgлуку, gонешу мимо нашеl Завоgа, осешио и 

као свој ирви лични uораз у pagy на зашшиши сuоменич
коС наслеђа. « 

Емотивна везаност Јована Секулића за Дорћол у коме 

је рођен и одрастао, додала је личну ноту његовом про

фесионалном реаговању. Писац ових редова апелује за 

мало праведности и опроштај а у прилог оних којима је 

политика бивала привремена или трајнија преокупација. 

у припремама њихових наступања стајали су професи

онални сарадници различитих струка, посебно технич

ких, којима у таквим пословима није сметала урођена 

мана - »далтонизам « за историју и културно наслеђе . 

Сава.мала 

Зlраgа железничке сшанице у БеОlраgу - сиоменик кул

шуре (1968). Изграђена 1884. године као станица урба
ног, чеоног типа, по решењу и архитектонској обради за

узимала је достојно место на магистралној железничкој 

траси између Европе и Оријента. Један је од симбола 

обновљене Србије, која је испуњавала своје међународне 

улоге на равноправан начин са развијенијим земљама. 

Функцијом и архитектуром свога времена станица је за

служила да буде поштеђења рушења, које су јој досуди

ли визионари Генералног урбанистичког плана из 1950. 
године, једнострано заокупљени »модерним« решењима, 

у којима није било места за ову, као ни за бројне друге 

историјске грађевине. За разлику од многих жртвованих 

зграда, ова је остала поштеђена интервенцијом Мини

старства железница и решењем Републичког завода 

ЗЗСК Србије. 
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Данас, на uочешку 21. сшолећа, у склопу (успореног) 

преображаја Београда, стара станица дослужује свој 

радни век очекујући нову улогу у складу са првобитном 

наменом и оригиналним просторним решењем. Најчешће 

помињана била је идеја о музеју техничке културе, којим 

би се у задњи час спасавали преостали експонати: маши

не, оруђа и алати , возила и сл. Под наступајућим усло

вима, изгледа вероватније да би се инсталација музеја 

могла остварити уз комплементарне садржаје из домена 

машинства и саобраћаја у виду представништава , изло

жби, стручних и комерцијалних скупова, маркетинга и 

сл. Оваква солуција не намеће се као последица финан

сијске оскудице, већ се нуди као облик савременог реше

ња у коме се прожимају историја и наслеђе са модерном 

технологијом и токовима свакодневног живота . Оваква 

ревитализација је активно садејство некадашњег и акту

елног, културно-историјског и утилитарног, трајног и про

лазног, што Је чини животно прихватљивом. 

Осим железничке станице, у приобалном појасу и на 

другим положајима, сачувано је више грађевинских ан

самбала некадашње индустрије Србије и Београда. Давно 

ислужени и напуштени, сада провизорно искоришћени и 

препуштени зубу времена, очекују тренутке коначног не

стајања. Да ли им се нуде шансе за продужено корисно 

трајање, за нове улоге у клими свеопште економске реха

билитације коју предводе рашюнални умови. Да се ојача

не старе структуре ревитализују, штедећи новац за уво-ђе

ње технологије и опреме најновијих генерација, наместо 

на рушења још употребљивих старих и подизања скупих 

новоградњи. Приватно предузетништво и мањи погони, 

који не ремете екологију, могу спојити појединачне ма

теријалне интересе са потребама свеопштег значаја. На

место рушилачких планерских визија и булдожерских 

инвазија, активна заштита наслеђа уводи селективно и 

неагресивно урастање нових садржаја у традиционалне 

склопове, у којима се чува историја града. Ова савреме

на доктрина прихваћена у развијеном културном свету, 

изискује дубоку промену ментатилета друштва и његових 

јавних служби, неретко коришћених за неселективно 

рушење постојећег, ради ширења града неизвесне будућ

ности, посечених корена и пресахле меморије. 

Кале.меlgан - Славија 

Нове иоруке Сшаром Беосраgy. Повоgом јУlословенскос 

конкурса за урбанисшичко решење uошеза Калемеlgан -
Славија (1968). 

По оцени Јована Секулића резултати конкурса оповр

гли су неверице и премашили очекивања. Од четири на

грађена рада два су припадала београдским архитектима 



ПРИКАЗИ / СВЕТИСЛАВ ВУЧЕНОВИЋ 

(Ст. MaKcIIMoBllh. Б. Новаковнћ), а друга два љубљаНСКl' IМ 

(Ф. КОШIIР , М. К<tјзељ) . БеограДСКlI аугори IIСПОЉИЛН су 

СllерП I'ШII став у решавању HeKll X тpajllllx проблема ОВОГ..! 

града , међу којс спада 11 дух осрсдњости 11I1СОДЛУ'IIЮСТII , 

посебlЮ у ОЩIОСУ ['lpeMa рюноликим захтсвима. ЊlIхова 
теЖlIwта преображаја су на Тсразијској TepaCII 1·1 СлаВII 

јl' са увођељем HOBIIX, значајних садржаја. 
АрХ llтектн из Љубљане Тре'rИРЈЈIII су укупав потез 

равномсрвнје, ycnocтaBJbajyhl1 f lИЗ мањих амбllј с.-taта .1 
попреЧЮIХ пролаза кроз блоковс IIзмеђу IшраJlеЩIIIХ са

обраћај.-II1ца. Мање напора УЛОЖIIШ. су у оБЛl lковање 

ТераЗllјске терасе, што су надокнадllЛИ број flll М амбll

јеllтнма између ЛОНДОf-Ш 11 СлаВ '1је, где постој ећи фОIlД 

ОМOI)'ћа ва слободlll1ја решења 1·. разноврсне садржајс: 
мање ПОЗОР~IШllе дворане ~I KOHUCPТlIC сале , изложБСl lС 

IЋЛСРllјс 11 др. 

После лроmек.лш: mp"gecemal\ foglll/Q, тек је мали број 

KOI-lкуреКIIХ IlДeja рсаЛIIЗОВal l . CBII КallIIталltllји подух ва-

1'11 IIJI['leKyjy своје време, посебно ТераЗ~lјска тераса, ко

ја се у вншс махова појављивала као тема граДIIТељског 

оБЛlIковаља, али без почстка рсаЛllзаШlјс. Тако ћс ~I lIа 

даље бlIПl, док сс за овај урба llll МО1'II В не успостаВII ЖI'I 

ВОТII3 мотиваШlја: раЩlкала ll преображај савског ПрlI

обаља са среДlIштем 113 супро .... юМ крају каскаднс везс. 
од ТераЗllја до Са вс. 

Старо језfро Зем Уllа 

Стщю јеЗfро Зе.\lуuа. Повogо.и IIЗложбе у Музеју Зе.IIУЈЩ 

( 1967). ДВС сарадНI1ЧКС кућс, Завод 11 Музсј Зему.ш 11pll
PCДLиlI' су IIЗЈЮжбу О 1" СlvаЖllвањнма архитектонског 

I l3слеђu у С .... ..!роМ језгру, са ЦlIJЬeM да обавесте јавност, 

IШДЛСЖIIС службе 11 CТUIЮВl-IIIке о са'IУВ<lIIИМ вредности

м" Ilcтopl ljcKe урБШ IС uеЛlНlе, која спада међу највред

'Нlje, не само на ПОДРУ'lју БеОI'рада, 8сћ 11 IШ теРIIТОРllји 

Србllје. 

Као IJalIДall БеOl·рада, ЗСМУI I је од почетка посеДО8ао 

урбtmу леРСОlIllЛIIОСm, која се IНlje могла (ЮI смела) 1-111-
ВСJIIlсаТI1 са ДРУ ['IIМ 0I1ШТlншма у СКЈЮ[IУ раЗВОЈа савре· 

меlЮI' [ 'раЩl . Њс["Ов!! IICТOPlljCKU ТОПOl'рафllја саДрЖl1 

бllТI I С еЛСМСllте I IЗВОрl lС КОllфlll'ураШlје: остатке кастела 

IШ ДОМllIШIIТlюј КО1'II , С ГЮIIТШIII растер lюдграђа IШ [ШДl I -

1111 II З I ШД обале Душша. I ICKaд уЈ'врђСIIУ варош пла нске 

Сl-РУК1УРС са БЈЮКОВlIма l'рађа llСКИ Х кућа . трговс 11 пла
тос Ilспред јаВIIIIХ здаља 11 нркава. РеЈШТII В IЮ ВСJIIIЮ I број 

профа lНlХ зграда, стариј их од 19. столсћа, [ l peдcтa8JЫI 

зна чајну КОМ lшраТIIВllУ ПрСШIОСТ у OДlIOCY 11:1 СJl II 'IIШ ме

ста. Овај lютеllцијашtlt кваJII I1'СТ наслеђа , бесумње З IШТ

IЮ всћll од саглеДЉltlЮI" мора 611"'11 ОПрСЗIЮ ОТКрlII:Ш I 1. 
преЗСНТОВ~lII . (Жељ,,:о Ш,,:аламера, Старо јеЗf/Ю Зе,\1)'I/lI / , 

Caollluтeњa. 5, 1966). ШездесетllХ roДlIна 20. века ПРlll1ре

ман је дeтaЉlН1 урбаIllIСТII'IК~' план уз упорСДЕ-lе радове 

11<1 IlеКОЈНIКО групаШlја IшјвреднијliХ зграда . 

Да~шс. rI OCJ1C скоро чеТllрИ децеНllје од покретаља 

lIC1-раЖ~lВања и об~ювс Старог језгра Зсмуна, ИСГlОљава се 

несразмера IIЗмеђу обављеног и 11реосталог посла. По

водом ТОга поста вља се ш.тање да ли промсњеНII ОдllОСИ 

налажу 11 ОМOI'ућзвају IЮВУ МСТОДQJЮПlј у 11 тех нологију 
оБIЮВС: глобаJll-lС у концеП'I'У 11 постепеllе у реаlll.ЗtЩllј и . 

Cтc'lc lla искуства 11 ПОСТ~'Гi'lУТIl резуJrГ'..!ТI' МIЮГIIХ CBPOI1-
CКJ I X земаља обавезују на промеl-l У стратегиј е: наместо 

IIстрај l ЮГ усавршавања кроз сопствене грешкс, користи

ТII здружеlЈС СПОЗlшјс 11 nocryfl Ke ОШIХ који су У послу 
ЗIШТIЮ одмаКЛII. 

БuлаllС 1960-1978 

Обl/ова сПомеl/Ш.:а '/ЮУllтељсmв(/ ЈШ пogру"ју грауа Беоf/ХI
g(/ /960-/978. ( 1978). У 1'СкС1)' се liзлаже рекаПН1)'ЛЩllја 

развојlЮГ пута Завода ЗЗСК БеОlvада кроз трн фазс. 

П/юа, од оснивања 1960. до 1965. обухватала је сви

ДС lщију 11 ОСНОВI'I У докумснта Llllју СГЮмСШIЧКОГ фОllДа, 

кој нјс од 33 заштнћена СПОМСНltка порастао 1-13 300, 4 ур

ба l'l е uеЛltFIс 11 неКОЛIIКО амбнјеllата. Паралелно са TliM 
[ЮС1l0в~,ма , TCKJII. су 1'lрIIОр"ТСПНl радови на поссбlЮ 

Уl'рожеlШМ З I'радама у ItCТOPlljCKOM llCIITPY ЕСOI'рада. 
ОIШ су .Iа почетку нмаJllI 11 улоl'У ГlренеlIТИ В III IХ заШ'ПIТ

IНlX мсра 1·lpOТl1B [юкушај<l да се траДlщионаШIIi фонд 

обсзвреДII 1\ постепе l lO заМСНII ВIIШССIIР<lТШI М НОВOI-рад

њама . 

дРУf(/ фаза садржаиалаје обlЮВУ више зграда у нсто

p"jCKIIM цснтрима Београда 11 ЗеМУ.lа. СТУДllјСКI' пројек-
1'11 за рестаурацију IIСОСТИЛСКIIХ фасада IlpltnpeMalll1 у 
Атељеу заСШlВаЈЈН су СС 113 IIСПl'ПlВаЊ~lма гюстојећсг ста

ња, аРХIIВСКIIМ 1 '1ЛаЈЮВIIма 11 аllаЛОГllјама. У раД08нма јс 

судсловала ~. СПСЩlјаШIЗОI!аЈШ гpaQeBllllcKa I'рупа фор

МI1Р,нш у СКJlОПУ Завода. 

Трећа фаза, која сс протезала током 70-1'II Х I"OДIllШ , 

обух ватала је сложе.tc за хвате са ЦIIЉСМ да сс обlюве 

СЛСМСНТIlItЗВОРНО['СКJlОllа , СJlшрају дотрајале <,.'труктуре 

1I Просторl' l ОСГIОСобс за УЈшпређсњс (.'тарих. IUIlt увођење 
HOBI'IX функција у складу са cabpeMCl-lИМ стандардима. У 

складу са развојем мсђУllаРОДl lе ДОКТРИllе a.К'Г~lВflC за

ШТIIТС наслеђа кроз реВllТаJIIlзацнју, Завод је IIзстојао да 

захвате усмера ва прем а ~,cтop"jCKHM цеJIIl1tама 11 да опс
раЩlје I'руш.ше увуга р развијених а llсамбала 11 блокова . 

На ос.юву глобаmшх решсља, постспе l-lQМ реалнзаЦllјом 

1'10 операТIIВlIlIМ секторима . CТBapa l'l a су угюрншта за 

Шllрсње обнове на читавс заШТllћСIIС ЗОII С. ПОЧС1'IIС IЩС· 

јс Н 1'lрВН реЗУJIТ<I'ГII , IЮСПIПIУГ" У I'JajcTa p"jcM језгру гра-
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ОСВРТ НА КЊИГУ: ЈОВАН СЕКУЛИЋ. ПУТЕВИМА 3АШТИТЕ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

да, развијаШI су 11 пр"мењltва ШI н у ДPYГlIM ItCТOPjljCкtlM 

амбије.tтtl ма Београда 1I њеl'ОВОГ ШllреГ ПОДРУ<lја (Грои

ка , Обреноваu, Мл<ще.ювац). 

у том ПСРIЮДУ прtюремаШI су глаВIНI пројектlt 1I 
предузети радОВИ н а В~l ше спомеlll1ЧКНХ гpa ~BItHa које 

је требало оспособити за савремене I-Iамене : Реалка -
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Педа гошкн музеј. KOllaK KHe l'IIЊoe Љубltuе - Стална му

зејска 110С1'аВЮI , Кућа JOB:llla ЦВltјl1ћа - Спомен-музеј . 

ОфIЩIIРСЮ I дом - СтудеНТСЮI КУ1П')'рl'iИ цешар, ШIlI1Р

тltl ш кућа у Земуну - ЗаВИЧ:фllt музеј. IЮред ННЗ:l других 

Ч llје су постојеће фУНКЦllје 113 l1СКIt8але са временија 

решеља. преМi1 Д<lнаШЊltм тех ничкttМ CTallДa pДI1Ma. 




