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ПРЕДГОВОР
Конференција под називом Архитектура и урбанизам после Другог светског рата –
заштита као процес или модел шеста је у низу конференција о културном наслеђу које
се одржавају у организацији Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Одржавање Конференције и публиковање Зборника радова омогућила је Градска
управа Града Београда - Секретаријат за културу на чему смо им захвални.
Изградња и обнова градова после Другог светског рата представља посебан сегмент
културног наслеђа многих европских држава. Архитектура и урбанизам овог периода на
нашим просторима имала је динамичан развојни пут. Током последњих деценија 20. века
па до данас, ниједно значајно остварење послератног периода није остало непримећено,
било да се ради о стручним текстовима или додели престижних награда. Међутим,
недовољно или непотпуно проучавање савременог архитектонског стваралаштва у
односу на стваралаштво ранијих епоха временом је довело до проблема вредновања и
изостанка јасно дефинисаних вредносних судова и компаративних параметара на основу
којих је неко дело могуће валоризовати. Парадокс који прати истраживање и тумачење
послератне архитектонске продукције у нашој средини добио је посебну „тежину“
изазвану специфичним социополитичким контекстом у којем се та архитектура развијала
и стварала. За дефинисање принципа заштите послератног архитектонског наслеђа
најважније је јасно одређивање значаја појединачних објеката и урбанистичког концепта,
односно њихове вредности у односу на друге заштићене објекте. Ова чињеница посебно
добија на значају у светлу актуелне грађевинске политике, углавном базиране на
интензивном преправљању објеката и њиховом неповратном нарушавању или нестанку.
Презентовањем нових сазнања и истраживања о урбаном развоју из периода после
1945. године чинимо значајан, а понекад и пресудан корак да управо наслеђе из свих
историјских слојева остане сачувано за будуће генерације.
Циљ Конференције је да се сагледају и преиспитају досадашњи стручни ставови о значају
очувања послератне архитектуре и урбанизма. Циљ је, такође, и формирање чврстог
референтног оквира за дефинисање нове политике заштите и ревалоризацију материјалног
културног наслеђа заснованог на временској дистанци, културно-историјској и социоантрополошкој анализи, документованости и критеријумима који се тичу архитектонског и
урбанистичког квалитета, идејне и техничке иновативности и самосвојности дела.
Захваљујемо се свим учесницима, посебно ауторима радова, рецензентима и
члановима Научно-стручног одбора и надамо се да ће Конференција и овај Зборник
радова, као и претходни, наићи на одобравање научне, стручне и шире јавности, те да
ће својим квалитетом омогућити да наставимо са радом на трансферу знања и искуства.
Организатор
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СРПСКА АРХИТЕКТОНСКА ЛИНГВИСТИКA И ЊЕНЕ КОМПАРАТИВНЕ
ВЕЗЕ ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА
Апстракт
Историјски и друштвени догађаји током друге половине XX века упућују на снажно системско деловање идеологије, захтевајући да њено проучавање води ка проучавању средстава путем којих се
идеје шире – другим речима, води ка комуникацији.
Под утицајем повезаних дисциплина, пре свега књижевне критике, филозофије и социологије града,
током друге половине XX века усложњава се архитектонска и урбанистичка лингвистика као база
сложенијих експланација друштвених процеса и просторне феноменологије. Од периода ангажованог
партијског саопштавања о естетичким питањима која су потицала углавном од књижевних и филозофских експонената из друштвено-хуманистичког поља (стратегије отклона од соцреализма у уметничким пољима, дебате о марксистичкој естетици, уметничкој онтологији и др.), па до краја самоуправног социјализма касних осамдесетих година XX века чији би се формални крај могао означити
укидањем самоуправних интересних заједница као највишег системског, финансијског и идеолошког
достигнућа власти народа, архитектонска публицистика пролази кроз одређене промене у лингвистичким, наративно-дескриптивним и стилским обрасцима писања, приступу објективизацији, интерпретативној субјективизацији, систему и квантификацији цитирања и формалној вокабуларној
обради текстова.
Ауторски текстови архитеката у облику критичког, коментаторског и полемичког дискурса који су објављивани у стручној периодици, поред новинске фељтонистике која у појединих аутора има одлике високог литерарног новинарства, представљају део нематеријалног архитектонског наслеђа, тумачења и
сведочења о стваралачким догађајима. Јавни суд и полемичке ставове архитеката углавном пренебрегавају и дискредитују поступања јавних служби, које су условљене променљивoстима политичких преференци од којих њихов капацитет интегритета и рада зависи нарочито у скоријем периоду. Изгледа да
је вишедеценијски дефицит ангажованије и експлицитније праксе јавне речи и медијског деловања
ангажованих, такозваних посвећених архитеката, утицао на пацификацију јавности када се ради о урбанистичким питањима, и то у мери у којој се задуго оштећује схватање савременог урбанистичког
града и градске културе – и посредно, проходност установа заштите у вредновању и заштити српског
савременог архитектонског наслеђа друге половине XX века.
Кључне речи: архитектонска лингвистика, архитектонска критика, архитектонска теорија, модернизам, заштита архитектонског наслеђа
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SERBIAN ARCHITECTURAL LINGUISTIC AND ITS COMAPARATIV LINKS
TO THE OTHERS AT THE SECOND HALF OF XX CENTURY
Abstract
The historical and social events during the second half of the twentieth century point to the strong systemic
acton ideology, demanding that their study leads to the study means through which ideas spread – in other
words, the study of communication.
Under the influence of related disciplines, primarily literary criticism, philosophy and urban sociology, during
the second half of the twentieth century is becoming more complex with architectural and urbanistic linguistics as a explanation base of complex social processes and spatial phenomenology. From the period engaged
party communication about aesthetic issues, which prompted mainly by the literary and philosophical exponents of social and humanistic fields (strategy deflection of socialist realism in artistic fields, the debate on
Marxist aesthetics, art ontology, etc.), until the end of self-management socialism late eighties which would
be the formal end could mark the abolition of self-governing communities of interest as the highest achievements of the system, financial and ideological power of the people, architectural publishing is going through
some changes in the linguistic, narrative-descriptive and stylistic forms of writing, access to objectification,
interpretive subjectivization, system and quantification of citation and formal vocabulary processing of text.
Texts architects as critical, comments and political discourse that have been published in professional journals, besides to news feuilleton in which individual authors builded up characteristics of high literary journalism, become a part of the intangible heritage of architectural, interpretations and testimonies of creative
events. Public court and polemical attitudes of architects are generally ignored and discredit by the actions
of public services, which are caused by the variability of the political preferences of which their capacity and
integrity of the work depends, especially in the recent period. It seems that the decades-long deficit more
engaged and explicit practices of expression and media activities involved, the so-called dedicated architects,
influenced the pacification of the public when it comes to urban issues, and to the extent that it impairs long
understanding of modern urban city and urban culture - and indirectly progression care institutions in the
evaluation and protection of Serbian contemporary architectural heritage of the second half of the twentieth
century.
Keywords: architectural linguistics, architectural criticism, architectural theory, modernism, protection of
architectural heritage
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Српска архитектонска лингвистикa и њене компаративне везе друге половине XX века

Српском архитектонском стваралаштву друге половине XX века нимало нису недостајали сасвим литерарни и филолошко-филозофски лингвистички апарати промишљања.1 Усложњавање лингвистичког метајезика у архитектонској периодици,
развијало се упоредо са домаћом филозофском мисли, кинематографијом или сликарством, спорадично се додирујући са менама идејности од модерних до постмодерних,
које су једна за другом одређивале и западну архитектонску теорију. Међутим, уопштене оцене о социјалној каузалности истражених историографских појединости, ретко
су поткрепљиване анализама приказивачко-језичких својстава аутора.2
Период до коминформовске 1948. године може се у српском и југословенском
друштвено-политичком току догађаја означити временом бољшевичке марксистичке револуције, са елементима антимодернистичких естетичких усмерења. Готово
тренутно након агитпроповског периода, почетком педесетих година XX века започиње развојна фаза друштвено-политичких односа као корекције марксистичке револуције, утемељена стратегијама заобилажења доскорашњих идеолошких покровитеља и приближавањем западним привредно-финансијским изворима. Корекција
марксистичке револуције у значајнијој мери се води из регистара књижевно-филозофских дисциплина3, уз спорадичне идеолошко-политичке расправе о естетици и
социјалном значењу архитектуре (у политичком метајезику: наше грађевинарствo).
Послератни социолингвистички карактер архитектонске писане речи нејасно је окренут идеолошко-политичким експланацијама, а слабе везе архитектонског и социјално-филозофског дискурса током пете деценије прошлог века успостављају се
тек у процесима превазилажења соцреализма.4
Негирање модернизма, које је ретко истицано обележје антикапиталистичког духа
марксизма, није било актуелно питање за делатнике поратне српске архитектуре.
Полемика о модернистичкој архитектонској естетици није функционисала као у другим
друштвено-хуманистичким областима, услед активности архитеката који су премошћивали предратно образовно и стваралачко деловање у оквиру модерног правца
са поратним ангажманом у обнови порушене државе. Из предратног система школовања и конкретних ангажмана настала је теорија материјалистичке културе града која
се није развијала у засебну естетичку дисциплину односно теорију архитектонскоурбанистичког чина, већ је формирала теоријски контекст, више атмосферу умерене
модерне предратних интелектуалистичких схватања. Поратни модернизам је носио
смисао традиције која се тумачила носталгичном сублимацијом предратних победа
и авангардности, са нејасним предлогом етичке, естетичке и политичке трансформације у целину актуелних друштвених односа, задуго изазивајући несигурност најпре
у односу на појмовна одређења речи модерно и савремено.5
До средине шесдесетих година XX века завршава се циклус интелектуалне сакрализације модерне, потпуно нестајући одласком са архитектонске сцене факултетских
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Слика 1. Милан Злоковић, Предлог за дечију туберкулозну клинику, Београд 1955.

професора Милана Злоковића (1965) и Николе Добровића (1967), као и пензионисањем
Бранислава Којића (1965-1987). Приказивачко-језичка средства не само српских архитекaта који су остваривали стваралачку везу са старијом генерацијом архитеката, одликује виши степен текстуалне интровертности и високи домети књижевно-литерарне
и семантичке разноврсности написа, на начин којим се негује латентан, пасиван, конформистички и неутралан однос према друштвеној стварности и већ радикалнијим
преформативно-критичким захватима који су почели преовлађивати другим уметничким областима. Ова генерација текстуалних приказа простор схвата готово као невин
како би рекао Лефевр, то јест као нешто што нема политичких својстава. Непосредно
јавно саопштавање мишљења посвећених архитеката великом мером прелази из новинске публицистике у новоосноване стручне часописе, међу којима је у Србији најзначајнији Архитектура урбанизам од 1960. године. Доследна дистантност стваралаца
према експлицитним политичко-идеолошким одређењима, осим у написима Братислава Стојановића6 и Николе Добровића са снажнијом манифестном структуром идеолошке доксологије, савременог атеизма и фидеизма, задржала се и до данас као у
сваком случају неумесна, притворна и у крајњој инстанци неодређујућа.
Посебно место у српској архитектонској прози заузима литерарно, спекулативноконтемплативно и донекле херметично писање Алексеја Бркића, у прозодији малодушости истине какву налазимо у тексту Одлазак зида (1964).7 Тумачење стваралачких чинова углавном настаје аутономно, из регистара које (само) дефинишу аутори
или посвећени коментатори – ренесансни платонизам се приписује сведочанствима
Станка Мандића о етосу историјског простора и „поетским понирањима“ архитекте
као ствараоца демијурга, и Минићевим просветитељским увидима о „муцајућим градовима којима треба помоћи да проговоре“. У Мандићевом писању неретко се јавља
синкопирано, наглашено интерпункцијско обликовање критичког исказа, који као да
потичу из ожиљака и празнина потискиваног и гушеног:
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„Ивковић – Дубровник, све скупа срасло, полегло у освежени камен, Митровић
– Златибор, ни из чега исцеђено упорним хтењем, Антић-Распоповић – Галерија, и функција и пластика ... Мартиновић – Робни центар, необуздани смели
крешчендо ... Богдановић – толико тога, перфидија облика, узбудљивих облика
осавремљених архаизама... Бркић – Булевар Револуције, не Социјално... Куртовић – Нови Сад, одмереност која импонује, годи ... Рогановић – Љутице Богдана, пуритаинирана спонтаност... Вуловић – Макарска, добра плаховита ужурбаност, племенити грабеж ... и нека не замере овој интимности осећања, у
таквим не само шансама - призавидети није грех. А у пребиру, још по неки, мени
знани или не, чија остварења заустављају, пријатно задржавају.“8
Наративна прагматика и посебности комуниколошких структуирања ангажованих
архитеката ретко су настајали из неке шире аналошке објективизације, историзације,
догматизације или функционалне естетичке диференцијације, крећући се у затвореном кругу комуниколошке размене, углавном у оквиру стручне периодике и редакцијских одбора. Општа помирљивост односно хомогенизација филозофског промишљања о естетичким питањима града, планерске праксе и појединачних
стваралачких чинова, остваривала се добром мером међусобно коегзистентно, више
интер-субјективизацијом схватања, или у крајњем, прећутним надовезивањем. Чини
се да међу водећим престоничким архитектонским делатницима шездесетих година
прошлог века није постојала конфузија између онога што се назива техничком праксом и теоријском праксом, односно није постојала нека изразита несагласност приликом планирања нових техничких модела развоја историјског града9 – нити је
постојала, макар формално изречена, несагласност у разрешавању теоријских и
естетичких проблема када су из експликативно-дескриптивних ставова прелазили у
конкретне планерске или градитељске подухвате.
Након књижевно–филозофског дискурса којим се и током шездесетих година прошлог
века значајно кориговао циклус идеолошко-политичке државоградње па и револуционарног пута уметности (М. Крлежа, А. Исаковић, М. Марковић, Н. Милошевић и др.),
уз значајну потпору ангажованих уметника који се за разлику од архитеката интензивније излажу јавном оцењивању и откривању проблемских подручја друштва, најснажнији инструменти утицаја на архитектонску писану реч остваривали су се посредством
критичких радова из области теорије уметности. Хуманије лице социјализма које се
код нас догодило због преваге недогмата међу левичарима, одржавало се и утицајем
дисидентских појединаца и културолошких ванархитектонских критика које су се неометано могле јавно чути – у оквиру корчуланског Праксиса од 1964. године, часописа
Домети, Трећи програм Радио Београда од 1969. године, Видици, Човјек и простор,
Књижевник, и најпосле Комуникације (од 1980 – 1995. године у издању ЦЕП-а) и сл.
Утицај на карактер архитектонске лингвистике остварује се почетком шесдесетих
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година XX века и деловањем неформалних уметничких кругова блиских архитектури,
у оквиру којих посебно место припада групи Медијала (Леонид Шејка) и низу ствараоца из области сликарства, авангардне и концептуалне уметности (група Горгона,
Exat 51, француски Espace, Op art и сл). Са доминантне дескрипције и семантичке
нормативизације (шта је архитектура била и јесте), прелази се на сложеније компаративне системе структуирања текста, са тенденцијом прерастања у аполошку
есејистику и трансцедентност (шта би архитектура требало да буде). Ангажоване
групе које се баве урбанитетом простора проблемски се постављају из области историје уметности, враћајући се архетиповима облика, меморији, концепту, почетку,
исходиштима чина, слици и говору. Снажнијом међународном контекстуализацијом
домаће уметности од почетка шездесетих година XX века, у којој су значајно место
заузимале неформалне уметничке групе са одликама радикалнијег перформативизма и концептуализма, отпочео је период интелектуалне секуларизације модерне
постулираности. Поред одласка са стваралачке сцене архитектонских ауторитета
старије генерације, могућност формалног датовања отклона од модерне естетичности могао би се пронаћи и у грађевинском завршетку зграде Музеја савремене
уметности и почетку рада ове установе 1965. године, након чега под управом Миодрага Б. Протића интензивно
гостују међународне изложбе.
Теоријски инструменти од средине седамдесетих година XX века значајно
су се проширили под утицајем сродних
дисциплина, пре свега из друштвенохуманистичког поља социологије града, уметничке критике и филозофије.
Са оснивањем галерије Студентског
културног центра оснажен је неформални и неоавангардни концептуални
активизам у коме значајно учешће узимају и студенти београдског Архитектонског факултета (група Меч, АА+,
143, Е-КОД, АРБ – Иван Ратковић,
Предраг Ристић, Заједница за истраживање простора и др).
Организоване групе стваралаца из се- Слика 2. Група Меч - насловна страна каталога 1974
дамдесетих година које никако немају године, Галерија Студентског културног центра у
контракултурални карактер, крећући Београду (урбана инсталација Ецимовић, Мусић)
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се ка осамдесетим годинама, „долазе до сложенијих, вишезначних, метасимболичких
и метаспиритуалних система стварања“.10 Можда најснажнији теоријски утицај на
архитектонску реч извршен је радовима Јерка Денегрија, вишедеценијског учесника
у животу часописа Архитектура урбанизам, а нарочито у вишегодишњем етапном
преношењу стручној јавности Арганових схватања Варбуршке иконолошке школе11
– иманентно филолошке методе и комплекснијег инструмента интерпретације уметничких и естетичких процеса којима се архитектура посредно и непосредно повезује
са компонентама шире историје културе (филмом, књижевношћу, сликарством, социологијом уметности). Архитектонски експликативни модели се проширују и деловањем круга теоретичара и преводиоца који су непосредно из архитектонске струке,
као на пример, списима Живојина Кара-Пешића (изразите француске емотивне текстуалности која произлази из етичко-критичких кодова Богдана Несторовића), Александра Миленковића или полемичким расправама Антоанете Пасиновић, прерано
окончаног радног века, у оквиру загребачког часописа Човјек и простор. Нарација
архитеката са средине седамдесетих година прошлог века не садржи одјеке идеолошке стабилизације посусталог револуционарства на начин којим се оно службеном
стратегијом обнављало изградњама монументалних комеморативних антифашистичких меморијала (споменици на Космају, Кадињачи, Сутјесци, Козари и др.).
Почетком седамдесетих година прошлог века, видније су промене у наслеђеним
обрасцима наративно-дескриптивног стила писања, приступу објективизацији и интерпретативној субјективизацији, вербалној прагматизацији, систему и квантификацији цитирања, и формалној вокабуларној обради писаних текстова. Изгледа да у
архитектонском наративу током самоуправног социјализма није постојао проблем
ограниченог знања о семиотичким концептима који се аналогијом изводе из правила
филозофије, социологије града, психологије, антропологије и повезаних дисциплина.12 Упркос усложњавању наставног програма на Архитектонском факултету, поред
ексцесног догађаја у вези са Богдановићевим ставом о формалном наставно-научном програму услед чега је покренуо школу у Малом Поповићу, одржава се слика
опште стабилности и кохерентности српске градитељске науке и праксе. Етаблирани друштвени систем и хијерархија, више су посезали за технократским а далеко
мање економским императивима, чиме се уз манифестну репрезентацију друштвеног
простора у ангажовању научних делатника, планера, урбаниста и инжењера, одржавао утисак демократског, равноправног и антитоталитарног друштвеног простора у
коме меритократски функционишу могућности појединаца, група и друштвених интереса. Средином седамдесетих година XX века, изразито интуитивно-интровертне,
персоналистичке преференце и спекулативни методи образлагања, замењују се
снажнијим компаративним сликама, теоријским моделима, помоћним аналошким
техникама, као и учесталијом цитираношћу. Компаративни појмовник српске архиАРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
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тектуре значајније развија лексичко-терминолошке одреднице средином седамдесетих година прошлог века деловањем сродних дисциплина које су у вези са социјалним градом и структурним променама наставног програма на београдском
Архитектонском факултету. Естетичка интуиција којом је Кроче сводио појмове и
ствараоца и критичара, почела се исказивати у нашој архитектонској теорији све
мање дескрипцијом, а све више сложенијом филозофском постулираношћу, кроз рад
архитекте ствараоца као архитекте критичара, и обрнуто.
Архитектонска литерарна техника примала је поред снажнијег преводилаштва (издавачко предузеће Грађевинска књига) и благовремен спољни утицај, надокнађујући
тиме недостатак политизације урбаних питања и манифестности. Написи страних,
углавном либералнијих марксистичких критичара, дали су значајнији допринос архитектонском критицизму, надокнађујући недостатке снажнијих политичко-идеолошких одређења у архитектонској публицистици. Од значајнијих литерата који су доминирали југословенском и београдском писаном речи у области социологије града, а
посебно из угла марксистичке полемике, најснажнији утицај на домаћу публицистику
оставили су преводи Анри Лефевра (часопис Култура у издању Завода за проучавање културног развитка и теоријска елаборација поводом урбанистичког конкурса
за Нови Београд) као и низ преведених ауторских текстова Корнелија Касторијадиса
(часопис Трећи програм).
Најважнија особина наше архитектонске теоријске речи у периоду кулминације српског
самоуправљања, чија би се формална идеолошка периодизација могла означити уставним амандманима 1971. године и доношењем федеративног устава из 1974. године, заснивала би се на потпуном разликовању теоријског функционисања и политичкоидеолошког функционисања у таквим теоријама. Ову развојну фазу српске
архитектонске писане речи чини се да снажније обележава преношење и јаснија аналогизација теоријских модела из једне области у другу као и терминолошко–литерарно преплитање, најснажније се конституишући у списатељском опусу Богдана Богдановића, као и писаном опусу Ранка Радовића, укључујући и његово сценаристичко
обликовање познатог телевизијског образовног серијала Антологија кућâ. Као посебна врста архитектонских сведочења градитељских догађаја, од посебног су значаја
јавна саопштења аутора који су посвећени новинском прозном фељтону.13 Континуираним фељтонима излажу се психолошки и социо-антрополошки спорови сопственог
времена, са несумњивим испољавањем фидеизма, модерне науке, друштвене историје али и скептицизма (Михаило Митровић, Живојин Кара-Пешић, Зоран Маневић, а
у новије време архитекте Слободан Гиша Богуновић и Бојан Ковачевић). Проблеме
садржајније валоризације савремене архитектуре условљава чињеница да је писана
грађа архитеката у великом броју случајева несистематизована, занемарена и изгубљена,14 а посебно су проблематичне ситуације у којима старија генерација архи18
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теката углавном нејасно или нерадо лоцира естетички карактер сопственог створеног
опуса (на пример, аутори инсистирају на функционализму својих објекта али одбијају
припадност функционалистичком стилском одређењу и слично).
Богдан Богдановић је своју лексику и формално уобличио Градословаром, дословно
обликујући терминолошки глосаријум као схоластичку основу новог архитектонског
језика и семантички диспозив којим се успоставља нова аксиоматика архитектонских
и урбанистичких појмова. Богдановић је готово теолошки развијао веома личну космогонију, здружујући материјалистичке и платоновске елементе, истовремено црпећи наук источњачке културне мисли. Ризик рефлексивности као и интеркултурно
схватање архитектуре самоуправљања који су се код незнатног броја архитектонских
ствараоца почетком деведесетих година, дисидентском енергијом, преселили из
антитоталитаристичког протеста у етички документаризам антиратног писма, утицали су на каснији статус појединих архитеката као југословенских бескућника, са опасношћу да буду олако политички злоупотребљени. Дефрагментација деведесетих
година прошлог века обухватила је и расправе о делима архитеката такозване
средње генерације, чија остварења за либералнији политички корпус, прерастају у
симболе репулзивног бекства из кича савремености, у митологију изгубљених академских идеала, прибежишта из вулгарности сопственог времена и свега ирационалног у насталој транзицијској стварности. Неки од архитеката такозване средње
генерације, међутим, постављени су вољно или невољно, у улогу протагониста експлицитно политичке карактерологије, у чему је најдрастичнији случај употребе постало интелектуално и градитељско наслеђе Богдана Богдановића. Име аутора и његовог дела постало је у међувремену апсолутно недељиво, постајући међутим и
политичка идентификација од стране такозваног другосрбијанског проевропског
корпуса, са импликацијама некакве ствараочеве политичке улоге у продуженом дисидентству, некаквим идеолошким смеровима и атрибуцијама архитекте као помиритеља региона у наглашеном (нео)либералном контексту. Истовремено су архитектонска дела социјалистичког периода, а посебно скулпторална и мартиријална
обележја бивше заједничке државе, углавном код образованијих познаваоца архитектуре послужила опросторавању евроинтеграцијских и транзицијских становишта
у смислу репулзије универзалистичких схватања кроз антифашизам и солидарни
регионални комунитаризам бивше заједничке државе, ревалоризујући се кроз међународне пројекте невладиног сектора, тематизацијама у процесима регионалног
интеркултурног помирења и слично. Међутим, оваква дела су за ванстручне конзументе, млађу генерацију и популистички сегмент друштвених збивања постала места различитог вредносног детерминисања, и то углавном шизматичног не-социјалистичког схватања претходне епохе која се заснива на варијабилним феноменима
југословенстава и његових револуционарних тековина.
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Алекса Цигановић, Раде Мрљеш

Нема сумње да је претежна без–конфликтност друге половине XX века у архитектонској и урбанистичкој науци, резултирала хипокризијом архитектонске продукције, полако гушећи праксу ауторитетске провере трансформационих операција и
регулационих правила, механизама опросторавања и професионалне репрезентације за коју је посебно важна учесталост опозиционог мишљења. Популистичка
револуција од средине осамдесетих година XX века, којом се завршава период корекције српске и југословенске марксистичке револуције, углавном се спроводила
вишесезонским серијским и филмским, као и музичким популарним спектаклима
којима се премошћавало некакво тобож потискивано народњаштво и аутентична
социјална конструкција српског бића. Популистичка револуција с краја југословенског
самоуправљања, која је свакако настала на глобалном таласу поп-културе и економско-стабилизационих грешака политичке номенклатуре, прерасла је с почетка деведесетих година у популистичку вулгаризацију државе – постајући четврти чин српске друштвене историје и наговештавајући хипокризију такозваног (тада већ српског)
транзиционог времена, потрошачког друштва са новим симболима високе модне
естетике, и улазак коруптивног капитала који је у свој својој безочности закуцао на
врата јавног морала и на тренутак потиснутог (не само српског) малограђанства.
Београдска шема архитектонске лингвистике поседује једну изузетно заводљиву
особину – она не пренебрегава појаве, али никада нема манифестни карактер обраћања у амбицији за друштвеним утицајем, у смислу изостанка напора да се створи јасан расправно-критички оквир који би постао не само заштитни оквир друштвеног простора већ и помоћни интегритетски оквир научних и институционалних
одлучивања. Као и предратне, београдске конкурсне и градитељске активности
друге половине XX века такође можемо посматрати као континуирану стратегију
преиспитивања више техничких а мање идеолошких или националних утопија без
обавезе да се прихвате у целини, у иначе конфузној и фрагментираној београдској
урбанистичкој слици. Помирљивост јавне речи наговештава да београдски урбанистички бриколажи нису никада били део стратегије којима се задаје утопијска илузија
о ксенофобичнoj неприкосновености и националној коначности axis historiae, већ о
реалности која се схвата кроз промену, кретање, упоређивање, минималну културну
акцију и ток историје дугог трајања. Изгледа да је вишедеценијски дефицит ангажованије и експлицитније праксе јавне речи и медијског деловања ангажованих, такозваних посвећених архитеката, утицао на општу пацификацију јавности када се ради
о урбанистичким питањима, и то у мери у којој се задуго оштетило схватање савременог урбанистичког града и градске културе – и посредно, проходност установа
заштите у вредновању и заштити српског савременог архитектонског наслеђа друге
половине XX века.
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ОД АРХИТЕКТУРЕ ВИШЕГ СТАНДАРДА ДО КОНЦЕПЦИЈЕ НОВОГ
НАЦИОНАЛНОГ САКРАЛНОГ СТИЛА: Палата „Београд“ и храмови
Светог Саве и Свете Петке Бранка Пешића
Aпстракт
Међу најплоднијим протагонистима југословенске послератне архитектонске сцене, који су својим стваралаштвом обележили формирање урбанистичког ткива савременог Београда, истиче се свестрана
ауторска личност архитекте Бранка Пешића. Остварујући обиман опус комплексних архитектонских
сентенци, Пешић се афирмисао у широком типском спектру југословенског послератног градитељства.
Паралелно са предавачком делатношћу на Грађевинском факултету у Београду, особеним ауторским
рукописом током три деценије доприносио је интернационалној презентацији отаџбине, пројектујући у
духу интернационалног стила преко две стотине изложбених павиљона. Продуховљена личност посвећена врлини и религији, Пешић је за Српску православну цркву са посебном преданошћу пројектовао
преко двадесет сакралних објеката током последње две деценије двадесетог века. Несумњиво најзахтевнији задатак из области сакралног градитељства представљао је ангажман при измени иницијалног
пројекта и организацији наставка подизања објекта који ће постати један од најмаркантнијих реперних
тачки савремене београдске архитектуре – храма Светог Саве. Спајајући грађевинарство и архитектуру,
конструкцију и инспирацију, Бранко Пешић, протагонист једног од великих подвига новијег српског градитељства, пројектовао је и палату „Београд“, још један симбол савременог Београда, први југославенски облакодер.
Стваралаштво и животни пут Бранка Пешића, инспиративне личности и свестраног градитеља чији
су доприноси обележили послератну архитектонску продукцију наших простора, још увек нису подробније истражен предмет архитектонске историографије. Садржајно Пешићево дело, остварено кроз
предану наставничку делатност, активно друштвено ангажовање и пројектантске доприносе разноврсним пољима архитектонског стваралаштва, представља плодно тле слојевитим историографским
изучавањима. С обзиром на широк обим и комплексан карактер градитељске продукције Бранка
Пешића, примерене темељној монографској обради, овом приликом ћемо се бавити историјатом
подизања и архитектуром три упечатљива примера његовог плодног опуса. Високофункционалан
објекат у коме су технолошке иновације успешно комбиноване са естетским начелима интернационалног стила, палата „Београд“ представља пример високе стручности и талента свог аутора, кадрог
да ефикасно руководи комплексним грађевинским операцијама, истовремено указујући, као један од
најмаркантнијих вертикалних акцената београдске ведуте, на Пешићеву вишедеценијску посвећеност
презентовању своје земље. Ангажовањем при подизању храма Светог Саве Бранко Пешић се винуо
у сам врх савремене српске архитектуре, док је изузетна конструктивно-технолошка комплексност
изградње монументалног објекта завредела интернационалну пажњу. Коначно, црква Свете Петке
на Чукаричкој падини, једно од последњих Пешићевих остварења у Београду, одабрана је као
илустрација интимнијег, одуховљеног осећања архитекте у чијим формама је „традиционално“ допадљиво компоновано са „савременим“.
Кључне речи: интернационални стил, београдска архитектура, архитект Бранко Пешић, палата „Београд“, храм Светог Саве, црква Св. Петке на Чукаричкој падини.
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FROM ARCHITECTURE OF HIGHER STANDARD TO THE CONCEPT OF
NEW NATIONAL SACRAL STYLE: Branko Pesic’s palace “Belgrade” and
temples of St. Sava and St. Petka
Abstract
Amongst the most productive protagonists of Yugoslav postwar architectural scene whose works marked
the shaping of urban tissue of contemporary Belgrade, the name of versatile architect Branko Pesic, stands
out particularly. Creating vast production of complex architectural syntaxes, Pesic affirmed himself within
vide formal specter of Yugoslav postwar architecture. Simultaneously with his tenure at Faculty of Civil
Engineering in Belgrade, for three decades Pesic has been contributing to international presentation of his
homeland designing in the manner of international style over two hundred exhibition pavilions. Deeply
religious and dedicated to the universal virtues, Pesic has committedly designed over twenty sacral objects
for the Serbian Orthodox Church, during the last two decades of the twentieth century. Alteration of the initial
design and coordination of building the Temple of Saint Sava, edifice which will become one of the most
imposing landmarks of contemporary Belgrade architecture, were undoubtedly one the Pesic’s most
strenuous sacral construction assignment. Combining engineering with architecture, construction and
inspiration, Branko Pesic, protagonist of one of the most significant endeavors of recent Serbian architecture,
designed palace „Belgrade“, another symbol of contemporary Belgrade, the first Yugoslav skyscraper.
Life and professional career of Branko Pesic, inspirational person and versatile architect whose contributions
marked local postwar architectural production, have not been thoroughly studied. Pesic’s versatile oeuvre
of devoted lecturing, active social engagement and prolific architectural contributions, represents a fertile
ground for researchers. Considering vide range and complex nature of Pesic’s designs, appropriate subject
of future thorough monographic researches, on this occasion we will consider history and architecture of
three impressive examples of his ample production. Highly functional building in which technological
innovation meets esthetic standards of international style, palace “Belgrade” is a fine example of its creator’s
professionalism and talent. Instantly seizing the eye of the spectator, one of the most impressive vertical
accents of the city, the palace mirrors Pesic’s multi decennial commitment to promotion of his country.
Construction of the Temple of Saint Sava elevated Branko Pesic to the heights of Serbian contemporary
architecture, while extreme constructional and technological complexity brought international attention to the
building process. Finally, the church of Saint Petka on the Čukarička padina, one of the last Pesic’s projects
in Belgrade where he combined “traditional” with “contemporary”, illustrates more intimate sentiments of the
architect.
Keywords: international style, Belgrade architecture, architect Branko Pesic, palace „Belgrade“, temple of
Saint Sava, church of Saint Petka on Čukarička padina.
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Увод
Афирмишући се у разноврсним пољима архитектонског стваралашта, неуморно посвећен настави на факултетима широм земље и активном друштвеном ангажовању,
Бранко Пешић се може уврстити у ред најплоднијих протагониста југословенске
послератне градитељске сцене.1
Уписавши студије архитектуре при Архитектонском одсеку Техничког факултета у
Београду у само предвечерје Другог светског рата, Пешић је дипломирао 1947. године. Свега неколико месеци након стицања дипломе добио је запослење у Дирекцији
за изградњу Новог Београда. Четири године Пешић је учествовао у обликовању архитектонског ткива Београда на левој обали Саве, да би 1951. начинио одлуку која ће
означити прекретницу у професионалној каријери тридесетогодишњег архитекте.
Напустивши Дирекцију, прихватио је позицију асистента на Грађевинском факултету
у Београду где је, у оквиру предмета Зградарство, до 1986. године доприносио формирању генерација грађевинских инжењера.2 Наставничку делатност обављао је и
кроз вишегодишње ангажовање на факултетима у Нишу, Новом Саду, Зрењанину и
Подгорици.3
Паралелно са теоријским радом и подучавањем, Пешић се активно бавио архитектонском праксом. Пројектујући у маниру индивидуалних интерпретација интернационалног стила преко две стотине југословенских изложбених павиљона, својим
особеним ауторским рукописом у континуитету од три деценије доприносио је интернационалној презентацији отаџбине (Адис Абеба, Њујорк, Лозана, Москва, Париз,
Диселдорф, Пекинг итд.). Уз палату „Београд“, несумњиво најпознатије Пешићево
остварење из домена профане архитектуре, у духу интернационалног стила израдио
је решења низа скромнијих грађевина строгих, уздржаних форми – управна зграда
Савезне коморе у Улици Драже Павловића (1955), стамбена зграда у Крунској (1956),
пословни објекат Агроопреме на Новом Београду, зграда Грађевинског факултета у
Суботици (са арх. Илинчићем, 1977-1981).4
Изразито плодан период Пешићевих градитељских ангажовања, проткан емотивним
и духовним слојевима интимнијих ауторових трагања, везан је за симптоматичну
експанзију српског сакралног неимарства условљену рецентним формирањем националних тежњи на простору Балкана.5 Често ангажован као један од водећих архитеката за потребе Српске православне цркве, почев од осамдесетих година прошлог века Пешић је пројектовао двадесет седам сакралних објеката међу којима се
складним формама и хармоничношћу композиције истичу богомоље у Прибоју на
Лиму, Батајници, Земун Пољу, капела породице Велимировић у Лелићима итд.
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Свестране ауторске визије и опсежног професионалног иксуства, Пешић се бавио израдом идејних решења уређења ентеријера (ресторан у приземљу хотела „Касина“ 1985,
ресторан, бар и коцкарница хотела „Мажестик“ 1986, улазни хол и ресторан хотела
„Сплендид“ 1986), као и урбанистичким пројектовањем (Лука Београд 1971-1973).6 Учествовао је у двадесет осам архитектоснких конкурса на којима је освојио двадесет награда.7
Неисцрпне креативне и покретачке енергије, паралелно са захтевном наставничком
делатношћу и разноврсним пројектантским подухватима, Бранко Пешић је био један
од најактивнијих протагониста културно-уметничке позорнице Београда. Значајан
сегмент широких Пешићевих професионалних доприноса везан је за Улупудс. Четрнаест година провео је на престижној позицији председника Архитектонске секције,
а у периоду између 1976. и 1980. био је председник читавог Удружења. Коначно,
1981-1982. изабран је за председника Улупуд-а Југославије. Свестраних стручних
постигнућа, Пешић је био председник Савета редакције листа Савремени материјали, истовремено се опробавајући у захтевној, често незахвалној улози уредника
листа Архитектура и урбанизам.8 Пешићеви доприноси и неуморна залагања, премда неретко подвргавани критици савременика, нису остали незапажени, те је за живота вишеструко одликован. За значајна стручна ангажовања понео је две медаље
рада, Орден рада Првог реда, Орден Заслуга за народ, док је „за десетогодишње
сагоревање на пројектовању и вршењу надзора изградње спомен-храма Светог
Саве“ одликован Орденом Светог Саве Првог Реда.
Животни пут и делатност Бранка Пешића нису адекватно истражено питање архитектонске историографије. Уочи навршавања деценије од године у којој је архитект
Пешић преминуо, овај рад писан је са циљем подстицања будућих опсежнијих истраживања и усмеравања пажње стручне јавности ка недовољно расветљеној ауторској личности, чија обимна професионална ангажовања представљају тему примерену темељној монографској обради. У фокус су постављена три упечатљива
примера Пешићевог плодног опуса – палата „Београд“, високофункционалан објекат
у коме су технолошке иновације умешно комбиноване са естетским начелима интернационалног стила, спомен-храм Светог Саве, један од најмаркантнијих визуелних
акцената ведуте савременог Београда и здање које је архитект окарактерисао као
круну сопственог стваралаштва, црква Свете Петке на Чукаричкој падини.

Архитектура вишег стандарда – палата „Београд“
Привредни развој, пораст националног дохотка и животног стандарда почетком шездесетих година двадесетог века повољно су утицали на развој духовног живота у
Југославији, узрокујући ослобађање креативних потенцијала и амбиција уметника,
као и могућности да се оне реализују.9 У мањој или већој мери следећи изворне
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постулате модерне архитектуре – начела Корбизјеа, Миса, ортогоналног експресионизма, брутализма или структурализма – актери београдских послератних архитектонских токова трагали су за сопственим ауторским изразом, који ће их довести
до особене градитељске продукције израженог антидогматизма, лишене јединствених ликовних обележја.10 О просперитету престоничке архитектуре сведоче и речи
грађ. инж. Милорада Ивковића, који својевремено бележи како у периоду после Другог светског рата „београдски неимари у неким поступцима предњаче и за врло кратко време достижу светски ниво у конструисању и технологији извођења сложених
грађевинских објеката различитих намена“.11 Своју тврдњу илуструје примерима
„изванредно успелих остварења у граду и ближој околини“ међу којима, у групи високих објеката пословне намене посебно истиче палату „Београд“, указујући да је
карактеристична „по савременој оригиналној конструкцији и поступку грађења као и
специјалном начину фундирања“, при чему су „искуства на овом објекту послужила
даљој рационалној изградњи бројних објеката у Београду и другде“.12
Палата „Београд“ подигнута је 1969-1974. према првонаграђеном идејном решењу
универзитетског професора, београдског архитекте Бранка Пешића.13
Предисторија подизања пословног објекта на углу Масарикове и тадашње Улице
Маршала Тита почиње 29. јуна 1962. године када је решењем Одељења за комуналне, грађевинске, стамбене и имовинске послове Скупштине општине Врачар предузећу „Елеткротехна“ одобрена поменута локација за подизање грађевине у којој ће
се налазити управне просторије, робна кућа и ресторан. На педесетој седници Одбора за изградњу робне куће ЕМТ, одржаној 30. марта 1963. године, одобрен је и у
целини усвојен инвестициони програм израђен у атељеу „Србија“, да би наредне,

Слика 1. Палата
„Београд“ (1969-1974),
аутор пројекта
арх. Бранко Пешић
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1964. године, на седамдесет седмој седници Одбора од 15. јула, коначно била усвојена одобрена документација за подизање објекта у предрачунској вредности од
4.565.667 динара. Године 1968. дошло је до промене инвеститора – предузеће „Електротехна“, дотадашњи суинвеститор на предметном објекту, пренело је своја комплетна права на Градско стамбено предузеће.14
Процес досезања финалног конструктивног решења одвијао се у неколико етапа.
Најпре је инжењер Живорад Радосављевић, прегледавши статички прорачун пројектног елабората изнео низ примедби и закључака на основу којих су инжењери Петар
Дамјановић, Ратимир Драшковић и Петар Павловић изабрани да изврше техничку
контролу елабората. Ангажовани инжењери су закључили како су сагласни са г.
Радосављевићем те да не би изнели мишељење да се конструктивни део пројектног
елабората робне куће ЕМТ у Београду може сматрати исправним. На основу захтева инж. Радосављевића и ревидената у Институту за грађевинарство при Грађевинском факултету у Београду формиран је тим еминентних стручњака који потписују
допуне и измене статичког прорачуна – академик, проф. инж. Ђорђе Лазаревић,
проф. инж. Антон Хуиднер, проф. инж. Веселин Костић, проф. инж. Христивоје Ерић,
доцент, др. инж. М. Ивковић и инж. Сава Вукелић. На основу допуна и измена извршених у Институту 22. августа 1967. године ревиденти, инжењери Радмило Јовичић,
Војислав Терзић и Миодраг Живановић издали су финално одобрење техничког елабората за изградњу робне куће ЕМТ.15 Премда донекле неафирмативна у односу на
арх. Пешића, делује како је мањкавост првобитног конструктивног решења објекта
на чијем довршавању је, финално, ангажован целокупан тим експерата, умногоме
оправдана комплексношћу једног од најзахтевнијих градитељских подухвата свог
доба у Југославији, подизања првог београдског облакодера.
У оквиру предрачунске суме радова од 52.835.275 динара 20. јуна 1968. године
Одељење за комуналне, грађевинске, стамбене и имовинске послове донело је коначно решење којим је Градском стамбеном предузећу одобрена изградња пословног
објекта и робне куће са пратећим инсталацијама. Према приложеним пројектима, објекат је требало се састоји од: трећег сутерена са магацинским просторијама, погоном
за централно грејање, вентилацију и климатизацију (P=3377m2); другог сутерена са
магацинским просторијама, погоном за јаку струју с пратећим просторијама (P=3377m2);
првог сутерена са магацинским просторијама, улазом у високи део објекта – кулу,
улазом за ресторан, гардеробама за особље робне куће, сервисном службом робне
куће, манипулативним двориштем и простором за трафо-станицу (P=2550m2); приземља, првог, другог, трећег и четвртог спрата намењених продајним просторијама
робне куће (P=9685m2); петог спрата са галеријом где су смештене друштвене просторије и ресторан са терасом (P=4837m2); коначно, од шестог до двадесетог спрата налазе се пословне просторије са укупно 224 канцеларије (P=11400m2).16
АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

27

Милица Мађановић

Подигнута у најужем центру Београда, као највиша грађевина Балкана и помало
закаснели одјек мисовске струје интернационалног стила, готово истовремено са
формално сличним објектима, Монпарнаском кулом (Tour Maine-Montparnasse) у
Паризу и зградом Сирс (Sears Tower) у Чикагу са којима је повезују и рекордерски
атрибути, палата „Београд“ представља први „облакодер“ Београда, непун центиметар виши од сто метара.17 Архитект Пешић је основни концепт грађевине базирао на
двојности њеног корпуса који се састоји од масивног трапезастог доњег дела висински усклађеног са околним историјским зградама и горњег, куле са основом издуженог шестоугаоника, снажне вертикале која неумољиво задире у ваздушни простор
Београда, чинећи један од доминантних акцената градске силуете. Монотонија строгих хоризонталних и вертикалних маса ублажена је апликацијом делимично увученог
ресторанског спрата и издуживањем прозорских отвора на видиковцу којима је Пешић, уз известан призвук оригиналности, подарио троугласте завршетке, можда са
циљем успостављања суптилног дијалога са околним академистички обликованим
зградама. Тамна нијанса фасадних платана пружа палати ноту уздржане елеганције,
истовремено представљајући један од честих разлога за приговоре грађана који
неретко истичу како је колоритивно решење једне од визуелно најдоминантнијих
грађевина Београда у оштром контрасту са његовим именом.
Палати „Београд“ далеко оштрије се замера непажљив избор окружења, диспропорција коју је унела у градску силуету и инвазиван продор у историјско урбанистичко
ткиво Београда. У историографији се истиче да је урбанистички потез Теразије-Трг
Димитрија Туцовића неумољивом вертикалом, која је „прилично дрско дошла у овај
невелики простор“, добио један снажан елемент „који ће несрећну Славију натерати
да се, кад дочека свој тренутак, прилагођава Београђанки, уместо да буде обрнуто“.18
Према другим коментарима, Пешићева палата „као архитектонски симбол Београда,
представља дело јединствено, пре свега, по свом архитектонском предлошку... Њено
изнимно просторно деловање, као одлика облакодера уопште осудили су је на аконтекстуалност, на изопштеност из амбијената релативно усклађених волумена, док
су њена величина, квантитет учинили громкијим захтеве јавности за квалитетном
архитектуром“.19 Бавећи се тематиком визуелних и урбанистичких преиначавања
Београда Бранко Бојовић истиче како су највредније, централне улице Београда
често трпеле деструктивне интервенције, при чему је „црна Београђанка... Улицу
маршала Тита претворила у сокак.“20 Овом приликом Бојовић преиспитује симболику њене наметљиве силуете коментаришући је као полигон исказивања увезених
туђих заблуда отелотворених на домаћем тлу под привидом напретка.21 Александар
Игњатовић палату „Београд“ тумачи у односу на палату „Албанију“ интерпретирајући
је као „симбол нове, социјалистичко-демократско-самоуправне, еманциповане и остварене Југославије, тобоже супериорне у односу на међуратну државу истог имена,
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али радикално другачијег устројства и система вредности“.22 Потом две реализоване грађевине компарира са концептом Теслине куле која би била подигнута на Тргу
Славија, указујући на неоспоран значај архитектуре „у динамичном и рефлексивном
контексту грађења идентитета и стварања представа кроз које друштво доживљава
себе и приказује систем вредности на коме почива“.23 Технолошки иновативна, неосетљива за околину и доминантна у силуети града, конципирана као прокламација
моћи идеолошко-политичке уобразиље, „црна Београђанка“ од самог почетка изградње побуђује пажњу, рефлектујући својим хипертофираним присуством вечито
актуелне аспекте слојевите контрадикторторности реалности београдске и шире
посматрано, српске, свакодневице.

Концепција новог националног стила – спомен-храм Светог Саве и
црква Свете Петке на Чукаричкој падини
Као једна од доминантних карактеристика савремене београдске урбанистичке ситуације истиче се, између осталих, чињеница да у измењеној послератној политичкоидејној атмосфери током пет деценија нису расписивани конкурси за изградњу православних богомоља.24 У оквиру доминантних државних градитељских токова
сакрална архитектура сматрана је превазиђеним типом, тековином заосталих
друштвених форми. Пројектовање црквених грађевина ефикасно је потискивано из
свести млађих генерација пројектаната искључивањем из наставе на Архитектонском
факултету у Београду, принцип који је делимично сповођен и зарад настојања да се
у текућој градитељској пракси учврсти доминација неупитног модернизма.25 Континуиран прилив становништва у престоницу СФРЈ условио је развој урбанистичког
ткива Београда који је деценијама растао територијално, популационо и у висину,
заклањајући новоподизаним солитерима силуете сакралних грађевина. У другој половини двадесетог века црква, без сумње један од значајнијих конститутивних елемената градског идентитета, готово да је у потпуности потиснута из ведуте Београда,
остављајући током дугих година видљивим једино Саборну и цркву Св. Антуна на
Црвеном крсту. Визуелним и структуралним преиначавањима Београд је систематски
учињен дехристијанизованим насеобином.26
Осамдесете године прошлог века означиле су почетак периода идејно-политичких
промена које су, уз постепени уплив постмодернизма у српску културу, подстакле
обнову религијске свести и концепција црквене архитектуре.27 Токови српског сакралног градитељства реактуелизовани су средином осамдесетих година, када је коначно дозвољено довршење Храма Светог Саве, које ће бити претворено у прворазредан национални културни подухват. Подизање велелепног светосавског храма,
поновно разбуктавање националне свести, те инсуфицијенција богомоља у односу
на знатан пораст популације и промене урбане структуре, подстакли су подизање
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већег броја градских сакралних објеката. Након периода вишедеценијског занемаривања изградња црквених грађевина активно је медијски популарисана, а новоизграђени и довршавани старији објекти, доминантни визуелни стожери урбаних целина, послужили су као инструменти наглашавања „правоверног“ правца развоја
српске културе. Нове црквене грађевине најчешће су подизане под утицајем инсистирања на конзервативним обликовним решењима, при чему се мора имати на уму
да није увек реч о ретроградним просторно-конструктивним склоповима, проистеклим
из традиционалистичке оријентације црквених великодостојника, неповерљивих
према неодуховљеним тековинама атеистичко-глобалистичке културе, чијим би се
усвајањем потецијално слабили темељи српског националног идентитета.28 Стратегије новијег српског црквеног градитељства везане за територију матице у периоду
од 1990. до 2012. године, евидентно различитих моделистичко-морфолошких одлика, у историографији су прецизно систематизоване.29 У свом подстицајном раду насловљеном „Стратегије новог српског црквеног градитељства и њихов утицај на
непосредно окружење (19901-2012)“ Александар Кадијевић истиче три доминантна
тока новијег српског црквеног градитељства – најраспрострањенију и најпопуларнију
миметичко-монументалисичку струју, ауторски слободнију средњу линију, подржану од либералне интелектуалне јавности колико и од формалистичких стега дистанцираних градитеља и, коначно, радикално иновативни ток, удаљен од традиције
и конвенционалног језика сакралног неимарства.30 Према изложеној подели, црквене грађевине архитекте Бранка Пешића могуће је сврстати у другу концептуалну
струју новијег српског сакралног неимарства, у којој је идеолошки предуслов црквених власти за креирањем национално препознатљивих храмова донекле занемарен
у корист оригиналнијих постмодернистичких тумачења.
Спомен-храм Светог Саве, комплексна идејно-историјско-формална архитектонска
сентенца, представља најзахтевније Пешићево ангажовање у домену сакралне архитектуре, коме је архитект приступио емотивно, са великом пажњом и потпуном
преданошћу, свестан изузетног националног значаја подухвата који му је поверен.31
О посвећености пројекту, зарад које је одликован Орденом Светог Саве Првог Реда,
сведочи и серија одржаних предавања широм света којима је архитект Пешић, прикупљајући прилоге за подизање грађевине, интернационалној јавности представљао
велелепно градитељско ангажовање српског народа и његове Православне цркве.
Бројним текстовима које је годинама писао, Пешић је за вечност очувао турбулентни
процес подизања најмонументалније српске богомоље, бележећи и интимнију ноту
персоналног односа главног архитекте према подухвату.32
Архитекта Бранко Пешић завнично је 22. септембра 1984. године именован протонеимаром наставка пројектовања и градње спомен-храма Светог Саве, што је, пре свега,
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Слика 2. Спомен-храм Светог Саве у Београду , протонеимар
наставка пројектовања и изградње арх. Бранко Пешић

подразумевало захтеван процес организације свих припремних радова и оснивања
градилишта. Као врсног стручњака, завидних пројектантских и конструкторских вештина, кадрог да руководи комплексним градитељским подухватима и доприноси смелим
потезима применом најсавременијих поступака и технологије, препоручио га је ангажман при подизању палате „Београд“, док је искуство у сакралној архитектури у том
моменту црпео једино из подизања цркве у Славоснком Броду.33
Педесет година након што је подизање спомен-храма отпочето, пројектантска концепција се морала умногоме прилагођавати не само савременим технолошким стандардима већ, природно, погледима, укусу и виђењу нове ауторске личности, архитекте који је наследио своје професоре,творце иницијалног архитектонског концепта
храма, Богдана Несторовића и Александра Дерока. Поштујући иницијалну визију
обликовања спомен-храма, Пешић је суптилним интервенцијама спољашњу физиономију грађевине приближио савременом укусу. Усвајајући основне габарите и
доминантни принцип целовитости простора, повисио је куполе, начинвши дискретне,
али, уједно, маркантне измене у силуети којима је акцентовао утисак монументалности и свечаног достојанства велелепне српске богомоље. Прочистио је форме
декоративних пластичних елемената, одлучујући се да доминатној беспрекорној
белини оплате грчког мермера супротстави једино акценте црвеног гранита аплцираних уз кровне венце. У поодмаклом животном добу и исцрпљен захтевним професионалним напорима, протомајстор Бранко Пешић половином деведесетих се заслужено повлачи, препустивши руководство довршењем храма (облагање украсном
оплатом од мермера, изградња крипте и билбиотеке итд.) академику Ђорђу Злоковићу, кога ће 2000. године наследити Војислав Миловановић.
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Храм Светог Саве представља једну од највећих православних црквених грађевина,
која својим импозантним размерама и иновативним конструкторско-технолошким решењима заузима почасно место у интернационалним токовима сакралне архитектуре.
Изграђен на маркантној градској коти, највишем платоу Београда, као завршни акценат
једног од најзначајнијих престоничких урбанистичких потеза, храм се својим доминантним формама наметнуо ведути града, уводећи у његову визуелну презентацију слојеве националне културе, традиционалног неимарства, религиозности и духовности
српског народа. Упечатљивим, али и ненаметљивим доприносима архитектонском
обликовању спомен-храма Светог Саве, као и маестралним технолошким иновацијама,
архитект Бранко Пешић винуо се у сам врх савременог српског градитељства, истовремено се уписујући у далеко интимније токове свакодневице грађана Београда.
Насупрот монументалном, репрезентативном здању спомен-храма Светог Саве који
својим мастодонтским формама доминира архитектонским кулисама савременог
Београда, црква Свете Петке на Чукаричкој падини представља далеко интимније
здање, одраз слободније, персоналније креативне визије свог аутора који је, трагајући за прикладним облицима савременог израза религијског осећања, за Српску
православну цркву с много пажње пројектовао преко двадесет сакралних објеката.34
На празник Светог Саве, пре тачно једне деценије, 1995. године, Архиепископија
београдско-карловачка и „Станком-корпорација“ као ктитор и инвеститор расписали
су, први пут после педесет година, конкурс за идејно архитектонско-урбанистичко
решење храма са пратећим објектима у Београду. Насупрот конкурсу за новобеоградски храм Светог Димитрија у коме је питање урбанистичке презентације објекта

Слика 3. Храм Свете
Петке на Чукаричкој
Падини (1999-2004),
арх. Бранко Пешић
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од секундарног значаја, за чукаричку цркву Свете Петке требало је израдити решење
према коме ће се храм сагледавати као посебан објекат према силуети грађевина
који чине кресту чукаричког гребена и тако га учинити препознатљивим мотивом у
тој иначе необликованој, случајној композицији савског Београда.35 Вођен мишљу да
посебну пажњу ваља поклањати односу пројектоване грађевине према урбаном контексту, односно структури простора у који се смешта, при чему црква, значајан архитектонски тип, мора да доминира својим окружењем, архитекта Бојовић, члан оцењивачког жирија, замерио је учесницима конкурса неразумевање објекта цркве као
урбанистичког проблема. „Када се ради о цркви на Чукарици, она треба да се гради
на гребену, уз важну градску саобраћајницу, а сама локација окружена је низом појединачних стамбених објеката“ и грађевинама високе спратности.36 Стога је пред
потенцијалне учеснике конкурса постављен захтев да се решење храма презентује
на начин који показује и како се храм са задатих тачака сагледава у простору. Међутим, осим појединих фотомонтжа без икаквих елемената висинских одређења учесници нису приложили подробније резултате, нису успешно одредили услове и углове сагледавања храма са разних комуникационо и визуелно значајних тачака и
путања – нису изразили идеју о односу храма и окружења. „Отуда није случајно већ,
напротив, неизбежно да се град гради само као скуп случајних и међусобно некоординисаних објеката и форми што се у Београду, нажалост, недвосмислено види“.37
Темељи храма Свете Петке на Чукаричкој падини освећени су 7. јуна 1999. године,
на Духове, а градња је, по окончању НАТО агресије, започета две године касније, да
би грађевина коначно била подигнута 2004. године. Идејно решење према коме је
чукаричка богмоља подигнута иницијално се нашло у најужем избору за цркву Светог
Димитрија у Новом Београду, приликом чега је свештеник Никола Јовић, будући
старешина цркве Свете Петке, имао прилике се упозна са концептом архитекте Бранка Пешића који ће касније бити реализован на Чукаричкој падини. Према речима
самог аутора, док је још као студент, након савезничког бомбардовања Београда
1944. године, сликао порушену капелу Свете Петке на Калемегдану, Пешић није
могао ни да претпостави како ће се, педесет четири године касније, према његовој
идејној замисли, у Београду градити црква посвећена великој светитељки. Пешић је
с много наклоности према чукаричком храму истакао како, поред свих значајних и
монументалних подухвата на којима је био ангажован, црква Светке Петке представља круну његовог стваралаштва.
Храм Свете Петке на Чукаричкој падини одликује се прегледном, хармоничном артикулацијом унутрашњих простора, основе конципиране у виду равнокраког крста са
пространим олтарским простором и галеријом над припратом. У Пешићевом концепту цркве Свете Петке јасно је читљива линија ауторове инспириције конкурсним
пројектом Душана Бабића за храм Светог Саве.38
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Слика 4. Конкурсно решење за
храм Светог Саве у Београду
(1926), арх. Душан Бабић

Масивни, степенасто моделовани волумени сустичу се у доминантном централном
кубету фланкираном мањим куполама, док кракови крста, засвођени високим полуобличастим сводовима, својим снажним кривуљама ефектно доприносе експресивној динамици архитектонског склопа. Геометријски чистим формама савремено
третираних сферних и кубичних волумена, суптилно избалансираним хоризонталним
и вертикалним акцентима и дискретним позлаћеним декоративним акцентима – реминисценцијама на тековине традиционалног сакралног неимарства, остварена је
пажљиво избалансирана композиција архитектонског омотача. Одлучан да пружи
аутентичан допринос новијем српском црквеном градитељству, кроз моделовање
храма Свете Петке на Чукаричкој Падини, Бранко Пешић је креирао успешну, индивидуалну интерпретацију савременог формалног израза и традиционалног српсковизантијског наслеђа, допадљиво усаглашену са облицима стамбених зграда у непосредном окружењу грађевине.

Закључак
Подстицајни пројектантски доприноси разноврсним пољима архитектонског стваралаштва, предана наставничка делатност на факултетима широм земље и активно
друштвено ангажовање препоручују Бранка Пешића као једног од најплоднијих протагониста послератних српских градитељских токова. Богато професионално искуство, склоност изналажењу иновативних, функционалних решења и персонална
естетика индивидуално интерпретираних форми интернационалног стила исказани
су у решењу палате „Београд“, несумњиво најмаркантнијем примеру Пешићеве профане архитектуре, која се упркос свим замеркама, истиче као један од најупечатљивијих визуелних симбола савременог Београда. Протагонист савременог домаћег
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црквеног градитељства који је значајно допринео афирмацији концепција новије
српске сакралне архитектуре, пројектовао је преко двадесет црквених објеката међу
којима се значајем посебно истиче допринос довршавању спомен-храма Светог
Саве, можда најмонументалнијег архитектонског склопа београдске ведуте, чије
форме, након вишедеценијског мука, речито прокламују континуитет религиозних
тежњи, националне културе и духовности Срба. Насупрот монументалном светосавском храму у чијем финалном решењу је суптилним интервенцијама максимално
испоштована замисао првобитних пројектаната, црква Свете Петке на Чукаричкој
падини представља резултат интимније, неспутане Пешићеве визије правца у коме
треба да се развија новија српска црквена архитектура, слободно компоновану фузију традиционалних и савремених форми. Иако плодна постигнућа и широки обим
професионалних ангажовања Бранка Пешића представљају плодно тле слојевитим
историографским истраживањима, опус и животни пут свестраног архитекте до данас
нису подробније обрађени. Овом приликом, уочи навршавања деценије од године
у којој је архитект преминуо, чини се прикладним истаћи потребу да се животни пут
и опус свестраног београдског аутора укључе и адекватно позиционирају у систему
архитектонске историориографије, те да захевају подробно проучавање, темељну
фактограсфку систематизацију и слојевиту валоризацију.
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ПРИКАЗ КОНТИНУИТЕТА РАЗВОЈА УРБАНОГ ЈЕЗГРА НИКШИЋА
КРОЗ ПЛАНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ НАКОН II СВЈЕТСКОГ РАТА
Апстракт
Циљ рада је да се утврди континуитет развоја града кроз урбанистичке планове након II Свјетског рата.
Такође циљ је утврдити специфичности архитектуре и урбанизма, које су настале примјеном ових планова. Урбана матрица града Никшића формирана је 1883.године од стране трогирског архитекте др
Јосипа Сладеа као јединствен примјер радијалне матрице, не само на простору Балкана, него и шире.
План је предвиђао да из осмоугаоног, тзв. јужног трга полази зракасто седам улица на чијим осама би
се формирало још четири трга, који би међусобно били повезани правим улицама. На овај начин се
формира радијална, строго геометријска форма града.
Регулациони план Јосипа Сладеа примјењивао се у континуитету и почетком XX вијека све док су то
историјске прилике дозвољавале. Након II Свјетског рата, развој Никшића захтијева је брзу израду урбанистичких планова.Тек након формирања Савјета за урбанизам 1955.године било је могуће водити
смишљену политику урбанистичког и архитектонског обликовања града.
Први послијератни регулациони план Никшића урадио је атеље браће Стојановић из Београда, 1952.године (тзв. План Опште Регулације). Овај план се чврсто ослањао на Сладеов регулациони план. Предвиђао је ширење града према ријекама Бистрици и Зети. План је имао тежњу за регулисањем широких
захвата. Од његове примјене се одустало јер није био усклађен са економским могућностима.
Други послијератни урбанистички план Никшића урадио је Завод за урбанизам Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета у Загребу, чији су пројектанти били професори Јосип Сајсел и Драган Болтар
1954.године. Овим Генералним урбанистичким планом (ГУП) се први пут јасно дефинише и одређује
шири и ужи грађевински реон града. Овај план је у потпуности прихватио рјешења и начела Сладеовог
регулационог плана као базе из које се модеран град развијао. Овај план доноси адекватно позиционирање грађевина друштвеног значаја у континуираном појасу уз историјско језгро.
Трећи значајни плански документ који је утицао на континуитет развоја града Никшића је урбанистички
пројекат који је проистекао из побједничког решења архитекте Феђе Кошира, приспјелог на Општејугословенски конкурс за решење Трга Маршала Тита, 1971.године. Овај план донио је квалитетна решења
како по питању урбанистичког концепта тако и по питању саобраћајне инфраструктуре.
Посматрајући послијератну планску документацију Никшића, примјећује се да су сви планови, како вишег, тако и нижег реда чврсто били ослоњени на први регулациони план Јосипа Сладеа. Аутори ових
планова трудили су се да омогуће ширење града на логичан начин остварујући континуитет.
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CONTINUITY OF THE DEVELOPMENT OF CITY OF NIKSIC THROUGH
URBAN PLANS AFTER WORLD WAR II
Abstract
The aim of this work is to determine the continuity of the development of the city through urban plans after World
War II. Furthermore, the aim is to determine the specifics of architecture and urbanism that these plans are
brought through its application. The urban matrix of the city of Niksic was formed 1883 by the architect Joseph
Slade as a unique example of radial matrix not only in the Balkans. The plan provided that from the octagonal
so-called southern square starts to radiate seven streets on whose axes are formed four square, which would
each be connected with the right streets. In this way is formed a radial strictly geometric form of the city.
Regulatory plan by Josip Slade was applied continuously and at the beginning of the twentieth century until
historical circumstances. After World War II, the development of Niksic requires the rapid design of urban
regulation plans.After the formation of the Council for Urban Planning in 1955 it was possible to take a deliberate
policy of urban and architectural design of the city.
The first postwar plan was prepared in studio by brothers Stojanovic from Belgrade, in 1952. This plan is firmly
relied on Slade’s regulatory plan. It predicted the expansion of the city toward the river Bistrica and Zeta. Its
application was abandoned because it was not aligned with economic opportunities.
The second post-war urban plan of Niksic was done by the Institute for Urban Architecture, Civil Engineering
and Geodesy from Zagreb, which the designers were professors Joseph Sajsel and Dragan Boltar in 1954. This
urban plan for the first time clearly defined and determined wider and narrower construction area of the city. This
plan is fully accepted solutions and principles of Slade regulatory plan as a base from which the modern city
developed. This plan brings the proper positioning of building of social importance in a continuous strip along
the historical core.
The third urban development plan which affected the continuity of the development of the town of Niksic, was
resulted from winning solutions by architect Fedja Košir, received by the all-Yugoslav competition for the Marshall
Tito Square, in 1971. This plan has brought quality solutions both in terms of urban concept and in terms of
transport infrastructure.
Observing the post-war urban development plans of Niksic, we can note that they were firmly supported to the
first regulatory plan by Josip Slade. The authors of these plans have tried to allow expansion of the city in a
logical way of achieving continuity.
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Регулациони план новог Никшића, база урбаног идентитета града
Књаз Никола 1883. године одлучио је да приступи изградњи нове вароши у Никшићу.
Пројекат изградње будућег града повјерио је инжињеру, архитекти Јосипу Сладеу
Шиловићу из Трогира, који се уз одобрење аустроугарске власти, одазвао књажевом
позиву и готово читаву деценију пројектовао и надзирао изградњу низа значајних
објеката у Црној Гори.
У марту исте године Јосип Сладе долази у тадашњи Никшић да би снимио постојеће
стање и приступио изради регулационог плана будућег града. Затекао је типичну
турску касабу са уским сокацима и кривудавим улицама, мали број неоштећених
стамбених и војних објеката и сусједну пространу равницу на којој је био мали број
објеката.

Слика 1. Приказ урбане
структуре Никшића прије
доношења регулационог
плана (реконструкција
аутора)

Слика 2. Регулациони
план Никшића, Јосип
Сладе 1883.
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„Слободно, пространо поље, источно од касабе окружено ријекама и шумовитим
брдима, преко превоја отворено према околним крајевима, пружило је инжињеру
сладеу идеалну могућност да оствари регулациони план нове вароши , једноставних
и јасних облика, отворене сунцу и природи, оптимално погодне за живљење и рад
будућих становника -узоран образац италијанске урбанистичке школе надахнуте
ренесансом.“1
Након снимања постојећег стања на терену, инжињер Сладе је на регулационом
плану дао основу новог урбанистичког рјешења.
„Иако је Сладеов план предвиђао развој града до око 10 000 становника, по његовом
систему развоја улица било је сасвим могуће, уз мање измјене проширити град неколико пута, а да погледу саобраћајница и даље буде савремен.“2
Инжињер Сладе је предвидио да језгро будуће вароши буде велики четвороугаони
трг и још четири мања у осталим реонима, повезани широким правим улицама радијално усмјереним. Пажњу привлачи мањи јужни трг на чијем ободу се налази уцртана једна од будућих грађевина - дворац књаза Николе. Из овога јужног трга извире
зракасто седам улица, па можемо примјетити да овај трг представља, у неку руку,
минијатуру париског трга Place de l’ Etoile.
Планом је била предвиђена изградња зелених површина, неопходне градске инфраструктуре, канализација и водовод као и рубна изградња приземних и једноспратних
објеката.3
Пораст становништва, привредни успон утицали су на даљи развој и изградњу Никшића. Даља изградња и ширење вароши наметнули су потребу отварања нових
улица и једног мањег трга. Изграђено је, потпуно или дјелимично, четрнаест улица
и источни кружни трг, који су оивичавали саборна црква, књажев нови двор, црквена
зграда -конзисторијум, старо гробље и зелене површине. Двије нове улице повезале
су трг са центром вароши и колским путем према Подгорици.
Начелно можемо рећи да је захваљујући регулационом плану Јосипа Сладеа град
кренуо да се успоставља на најбољи начин, баш како је и замишљено. За кратко
вријеме развојем града реализује се и концепција овог плана.4
Ако данас посматрамо реализацију Сладеовог плана, види се да је град постављан
на радијалној шеми комуналне мреже сличној шемама идеалних градова ренесансе
(шемама вишеугаоних основа уписаних у круг) са карактеристикама строго геометријске правилности. Када су потребе града прерасле обим постављене шеме и крутост геометријске стеге, изградња се обављала путем освајања нових територија.
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Континуитет развоја града кроз урбанистичке планове
Регулациони план Јосипа Сладеа примјењивао се у континуитету и почетком двадесетог вијека, све док су то историјске прилике дозвољавале. Балкански ратови, I и II
свјетски ратови оставили су неизбрисив траг на овом поднебљу, како у виду људских
жртава тако и у виду материјалних разарања.
Након II свјетског рата, није постојала урбанистичка установа која би се бавила спровођењем и контролисаном изградњом града, него се организација урбанистичке
службе спроводила постепено.
Истраживањем архиве града Никшића пронађен је план који датира из 1941. године
и који се налази у доста оштећеном стању. План доказује континуирану примјену
Сладеовог плана.

Слика 3. Слојевитост
урбане матрице Никшића

Слика 4. Регулациони
план из 1941.
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Прво је формиран Савјет за урбанизам, комуналне и стамбене послове да би он касније
прерастао у Савјет за урбанизам који је основан 1955. године. Општински завод за
урбанизам и пројектовање основан је децембра 1963. године и водио је јединствену
исмишљену политику урбанистичког и архитектонског обликовања града, од студија и
анализа па све до детаљних пројеката. Отуда, све послијератне урбанистичке планове
Никшића радиле су пројектантске организације или појединци ван Црне Горе.
Никшић је практично без урбанистичког плана био од 1941-1958. године значи укупно
17 година.

Регулациони план браће Стојановић из Београда,1952.
Први послијератни план Никшића био је повјерен пројектном атељеу браће Стојановић из Београда. Они су изградили основу новог плана на коју је општинска комисија
дала своју критику и утицала да се од њене примјене одустане.
„Према овом регулационом плану град је требало да се подиже у етапама у периоду
од 20 година, када ће, како се предвиђало услед наглог пораста индустрије град
имати 30 000 становника. План је био конципиран тако да је површина града износила 430 hа. Од тога је на станове отпадало 48%, на јавне дјелове 20%, на улице,
тргове и скверове 14% и унутарградске, зелене и остале површине 18%. Густина
насељености износила је 150 становника по једном хектару. Од цјелокупног простора
на коме се град простирао на просвјетне и културне објекте односило се 19 hа, на
здравствено-социјалне 12 hа и на фискултурне 10 hа.“5
Овај урбанистички план предвидио је кретање града према Зети и Бистрици, гдје ће се
подићи шумски појас у ширини од 500 метара, да би се град заштитио од дима жељезаре

Слика 5. Макета
регулационог плана из
1952.
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„Борис Кидрич.“ Изградња Никшића настављала се на дотадашњу стамбену изградњу.
Овај урбанистички план предвидио је само замјену старих и дотрајалих зграда новим
стамбеним зградама. План је предвиђао градске јединице од три до шест хиљада становника, у којима би се налазиле основне школе, домови културе и други објекти. Периферију града представљаће објекти жељезаре и будућег комбината алуминијума, саобраћајни жељезнички чвор, посебно са путничком и посебно са жељезничком станицом,
и стари дио града - некадашњи Оногошт гдје ће се спроводити слободна изградња.
Овим урбанистичким планом предвиђено је да магистрални путеви који повезују
Никшић са градовима из његовог окружења, попут тадашњег Титограда или Требиња, као и они магистрални путеви који га повезују са сјевером и југом земље, заобилазе град, а да са градом имају контакт само на три мјеста. Такође је било планирано подизање главног градског парка, рекреативних зона и сл.
Као што можемо видјети, овај план је испољавао тежњу за остваривањем и регулисањем широких захвата. Тадашњи економски услови нијесу били сазрели за тако
велике подухвате, па можемо закључити да овај план није био усклађен са економским могућностима. Отуда и не чуди што се од његове примјене одустало.

Генерални план Јосип Сајсел, Драган Болтар,1954-1958.
Други послијератни урбанистички план Никшића урадио је Завод за урбанизам Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета у Загребу, чији су пројектанти били
проф.инж.арх Јосип Сајсел и доцент инж.арх Драган Болтар, 1954.
„У границама које иду од моста Дукло на ријеци Зети ријеком Бистрицом до источне
ограде жељезаре „Борис Кидрич“, овом оградом до пута Никшић-Шавник пресијецајући га, затим продужава правом линијом на обалу ријеке Грачанице, а одатле
десном обалом ријеке, укључујући насеље „Будо Томовић“ до моста на Грачаници,
од овог моста до пута за Озрениће испред Требјесе – подножјем Требјесе до извора
рјечице Мркошница, затим овом рјечицом до Малог моста. Од Малог моста индустријским колосјеком жељезаре до жељезничке пруге, одатле жељезничком пругом
до пред куће Петровића. Па подножјем Студеначких главица до мјеста гдје се
укрштају жељезничка пруга и пут Никшић-Требиње, одатле пругом од жељезничког
моста на ријеци Зети и ријеком Зетом до моста Дукло.“(6)
Важно је напоменути да се овим урбанистичким планом први пут јасно дефинише и
одређује шири и ужи грађевински реон града.
Овај план има извјесних сличности са Сладеовим планом у погледу централног зеленог појаса у којем је иначе по овом плану предвиђена изградња друштвених, јавних
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Слика 6. Сајселов
регулациони план из 1954.

и репрезентативних објеката. Сајселов план такође предвиђа да средишњи дио града остане онакав какав је изграђен према Сладеовом плану.
Поред зеленог појаса, Сајселов план има и појас колективног становања, односно
појас високе градње. У овом појасу предвиђене су зграде блоковског типа са солитерима, пратећим објектима. То је појас вишеспратница са широким, пространим
улицама и дрворедима у којем су смјештени радници који раде у индустријској зони
града.
Послије овога појаса слиједи појас мјешовите градње, колективне и индивидуалне,
а након овог појаса слиједи индивидуална, периферна, сателитска, приградска насеља. Индустријска зона размјештена је ван насеља, али је у непосредној вези са
градом и транзитним саобраћајем.

Слика 7. Макета
Сајселовог регулационог
плана
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Територијално ширење града предвиђено је према ријеци Бистрици на сјеверу, сјевероистоку и истоку ка индустријској зони. У граду би и даље била задржана рубна
изградња са објектима пословног и трговачког карактера.
С обзиром да је овај план рађен од стране стручњака ван Црне Горе, није садржио
детаљну планску изградњу, у питању су само нека идејна и парцијална рјешења, без
снимања терена и без јако битних економских анализа које су неопходне приликом
реконструкције појединих дјелова града. Једна од замјерки на овај план односила се
на положај пиварске индустрије која је задржана у самом центру града, потом основне школе која је предвиђена у непосредној близини, потом локације осмоспратног
солитера који је донекле нарушио панораму града и није се уклапао у коцепцију Трга
Саве Ковачевића и многе друге ствари.
Иако је овим планом било предвиђено да објекти буду двоспратни и једноспратни,
градски урбанисти су накнадно у ткиво града укомоновали низ објеката са три или
четири спрата па и пет или шест спратова што је било у потпуној супротности са
планом из 1958.године.
План из 1958.године обезбјеђивао је доста простора за индивидуалну изградњу, док
је за изградњу друштвених објеката давао могућност лаког избора објектата разних
величина. План је обезбјеђивао терене за блоковску планску изградњу, како за индивидуалне тако и за друштвене објекте, а то је у великој мјери допринијело да се
Никшићу, како и у осталим југословенским градовима тога доба, ствара тзв дивља
градња.
По завршетку израде овог урбанистичког плана СО Никшић повјерила је ревизију плана
посебној стручној комисији коју су чинили архитекти Сомборски, Максимовић и Радовановић који су закључили да план треба да се допуни идејним пројектом канализације,
идејним пројектом снабдијевања водом и идејним пројектом нивелације града.

Конкурс за рjешење Трга маршала Тита - Феђа Кошир, 1971.
- идеје и смјернице за будуће урбанистичке планове
Иако се овдје не ради о урбанистичком плану, конкурсно рјешење Феђе Кошира за
централни градски трг, Трг Маршала Тита, је дефинисао многе значајне урбанистичке
елементе осјетљивог централног језгра (питање саобраћаја, намјене површина, расподјеле јавних програма и садржаја, али и питање расвјете урбаног мобилијара.)
Скупштина општине Никшић је 1971. године расписала општејугословенски конкурс за
израду решења главног градског трга и централног потеза града са пратећим просторима. Иако наслов конкурса упућује да се ради о решењу главног градског трга, можемо
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рећи да се ради о урбанистичком пројекту будући да су њиме дата рјешења која се
односе на непосредну близину главног градског трга у овом случају урбаног језгра.
Радну групу жирија чинили су еминентни стручњаци архитекте-Станко Мандић,Урош
Мартиновић, Иван Антић, Љубомир Војводић, затим Аника Сковран кустос музеја у
Београду, Глушчевић Радомир грађевински инжењер и Ђорђије Грујичић предсједник
СО Никшић. Од дванаест приспјелих радова на конкурсу, награду је добило рјешење
под шифром 1200 Феђе Кошира, архитекте из Љубљане. Кошир је толико заволио
Никшић да је за своје доласке у овај град одбијао сваку надокнаду. Упркос настојању
водећих људи општине до 1974. године план Феђе Кошира није ваљано испоштован
што је Никшићу нанијело велику штету.
Жири је Коширов план оцијенио позитивним коментарима како по питању саобраћајног рјешења тако и по питању урбанистичког концепта:
„На потпуно задовољавајући начин ријешена шема саобраћаја са упрошћеним чвориштима и дирекцираном организацијом колског и пјешачког промета. Шема решења
саобраћаја унутар града како у кретању тако и у мировању, успјешно је ријешена и
у свему прихватљива, уз напомену да је простор за средства у мировању можда
предимензионисан за Никшић и прилике у Никшићу, како у садашњем времену тако
и у ближој будућности.
Наглашена централна авенија са атрактивним површинама и објектима укомпонованим у складну цјелину старог и савременог. Функционално и просторно успјешно
ускладјене структуре аутобуске и жељезницке станице, хотела, ресторана, поште, и
пословних објеката према Тргу Саве Ковачевића. Успјешно ријешене пјешачке везе и
отварање овог простора према центру града и парку у исто вријеме. Организација Дома
културних институција и трговачког центра са тржницом спроведена је са финим
осјећајем мјере за просторне односе површина и волумена градског амбијента као и
за диференцирање функција и саобраћајних токова и порвршина. Врло успјешно решење комплекса рекреације и његово повезивање са центром града. Архитектонско
третирање предвиђених објеката и слободних површина показују да аутор изврсно
влада овом материјом и то са пуно смисла.“ Коширово рјешење понудило је квалитетан
однос нових и старих урбаних структура, а сам аутор најбоље описује концепт:
„Развој градског центра ћемо, наравно, ослонити на оно што већ имамо позитивно и
употребљиво, на постојеће жаришне тачке градског живота, то су трг Саве Ковачевића, трг Маршала Тита, и новија интензивна концетрација активности око солитера
Скупштине општине. Распоред тих жаришта је линеаран и довољно убједљив да
дефинише правац развоја, тј. локацију нових жаришта улаза у град (жељезничке и
аутобуске станице), рекреацијске агломерације уз Улицу 29. новембра и спортског
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Слика 8. Коширево
урбанистичко решење
централног дијела града

Слика 9. Макета
Коширевог урбанистичког
плана

парка с оне стране Бистрице. Наслијеђени елементи „идеалног“ града у Никшићу су
„историјски“, али су толико снажни да се покушај чији би циљ био створити конкурентску композитну доминанту показују препотентним и неефикасним. Тако се одједном открива да прошлост и будућност могу да се ипак пријатељски сложе ако урбанистичко наслеђе Сладеовске теме допунимо варијацијама у ритму савременог
обликовања, следећи визију хуманистичког и хуманог урбанизма, чији симбол је
простор трга као таквог.“7
Посебну пажњу Коширово решење поклања пјешацима. Наиме, магистрална градска
осовина од нове жељезничке станице до спортског парка, главна је градска осовина
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и њоме ће се кретати искључиво пјешаци. План је понудио добру усклађеност аутобуске и жељезничке станице, хотела и ресторана, поште и других пословних објеката
према тргу Саве Ковачевића.

Закључак
Након II Свјетског рата, питање планирања и уређења простора, нарочито централног градског језгра Никшића, добија приоритет у контексту општих, социјалних, политичких и економских услова развоја.
Посматрајући послијератну планску документацију Никшића, можемо закључити да
су се сви урбанистички планови чврсто ослањали на Сладеов просторни концепт.
Аутори планова у том периоду су се трудили да омогуће ширење града на логичан
начин, поштујући Сладеове идеје, некад са мање, а некад са више успјеха.
Први регулациони план није само наметнуо урбанистичку форму и урбанистичке
елементе као своју доминанту. Он је са собом донио и специфичну архитектуру која
се развијала на његовој основи. Послијератни планови су у себи садржали рјешења
којима се та архитектура вриједновала.
Последица мање или веће примјене послијератних планова директно се односи на
континуитет урбаног развоја и архитектуре. Главни квалитет наведених планова чита
се кроз остварен континуитет градоградње.

Литературa
 акотић, В.: Никшић у књажевини(краљевини) Црној Гори, Центар за информативну дјелатност,
Ш
Никшић, 1998., стр. 98
2
Максимовић, М.: Први регулациони план Никшића, Комуна бр 9, Београд, 1961., стр 23
3
Максимовић, М.: Први регулациони план Никшића, Комуна бр 9, Београд, 1961., стр 24
4
Ивановић, З.: Никшић, урбано географска студија, САНУ, Географски институт „Јован Цвијић“, Београд, 1977. стр. 14
5
Ивановић, З.: Никшић, урбано географска студија, САНУ, Географски институт „Јован Цвијић“, Београд, 1977. стр. 92
6
Ивановић, З.: Никшић, урбано географска студија, САНУ, Географски институт „Јован Цвијић“, Београд, 1977. стр. 93
7
Кошир, Ф.: Урбанистичко архитектонско решење Трга Маршала Тита-централног потеза града са
пратећим просторима у Никшићу, Никшић, 1972, стр2
1

АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

49

Јелица Јовановић

НОВЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ МОДЕРНИСТИЧКОГ
СТАНОВАЊА ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА
Пример Централне зоне Новог Београда
Апстракт
Колективно (вишепородично) становање је - као архитектонско-урбанистичка, социолошка, техничка
и најзад, политичка категорија - присутно мање-више у свим земљама Европе, али и глобално. Талас
изградње стамбене архитектуре почиње већ крајем ХIX и почетком ХХ века, али тек по завршетку
Другог светског рата поприма озбиљније размере, те бива заснован на програмским и систематским
решењима која произилазе из правног оквира државе социјалног старања. Ово је случај са већином
европских земаља, без обзира на блоковску припадност, политичко уређење, степен ратног разарања
или пак достигнути ниво техничког развоја, а ту се уклапа и СФРЈ. Индустријализација, кроз низ
подсектора и социо-економских појавности, постаје главна база друштва и генератор простора и
односа ове епохе. Талас изградње колективног становања јењава већ од средине седамдесетих година, демографска структура се мења а власништво и системи одржавања попримају облике које
данас сусрећемо. Након деценија одбацивања, ове структуре доживљавају нову популарност, пре
свега међу становништвом које се сада навикло да ови објекти чине грађену средину и идентитет
градова у којима се налазе. Струка се,међутим, суочава са никада до сада виђеним размерама живог
наслеђа, које треба адекватно документовати, валоризовати у циљу ефикасне заштите и реконструкције. Показало се да постојеће методологије нису у потпуности адекватне, те да их је потребно допунити, унапредити или чак формулисати изнова. Сама продукција грађене средине, а затим и њена
каснија употреба, јако добро документована, у разноврсним медијима, те је потребно развити и начин
прикупљања, обраде и презентације података, чему је приступило неколико тимова у Европи. Рад ће
представити две методологије које су коришћене приликом рада на архитектонско-урбанистичкој
анализи блокова Централне зоне Новог Београда: Докомомо евиденционе картоне и студију Методологија евалуације архитектуре из периода 1945-1979. Брно/Беч, те да пружи упоредну анализу
са постојећим праксама у ширем региону. Рад ће представити и закључке анализе блокова 21, 22 и
23, начин на који је грађа о овој целини обрађена и презентована, као и могуће правце заштите овог
специфичног наслеђа у, махом, деиндустријализованој Европи.
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NEW METHODOLOGIES OF EVALUATION OF THE SECOND HALF OF XX
CENTURY MODERNIST HOUSING
Case study of the Central zone of New Belgrade
Abstract
Mass (collective) housing - as an architectural, urban, social, technological and finally, political category exists, more or less, in every country of Europe as well as globally. The wave of mass housing construction
has begun already at the turn of 19th to 20th century. However, it was after the end of World War 2 that it
gained more large scale, based on the programmatic and systematic solutions derived from the legal
framework of the welfare state. This is the case with most European countries, regardless the block affiliation,
political structure, the degree of war destruction or the achieved level of technical development. SFR
Yugoslavia fits this scenario as well. Industrialization, through a series of sub-sectorsand socio-economic
appearances,became the main base of the society, agenerator of the space and the relationships of this
epoch. The wave of the construction of the collective housingwane since the midseventies, the demographic
structure changed and property and systems maintenance took forms that we encounter today.
After decades of rejection, these structures gained a new popularity, especially among people who are now
accustomed to these buildings being a part of the built environment and the identity-builders of the cities
where they are located. The heritage protection discipline, however, faces a large - previously never seen
- scale of living heritage, which should be adequately documented and evaluated, in order to be effectively
protected and reconstructed. It turns out that existing methodologies are not fully adequate, and that they
should be amended, enhanced or even formulated anew. The mere production of the built environment and
then its subsequent use, was well documented in a variety of media, and there is a need to develop a method
for collecting, processing and presenting the data, which was approached by several teams in Europe. The
paper will introduce two methodologies that were used for architectural and urban analysis of the blocks of
the Central Zone of New Belgrade: Docomomo fiche and Methodology of evaluation of architecture from the
period 1945-1979. Brno/Vienna, and to provide a comparative analysis of existing practices in the broader
region. The paper will present the conclusions of the analysis blocks 21, 22 and 23, in which way the material
on this area is processed and presented, as well as the possible directions of protection of this peculiar
heritage in mainly de-industrialized Europe.
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Нове методологије валоризације модернистичког становања друге половине ХХ века

Валоризација стамбене архитектуре из друге половине ХХ века –
полазишта и принципи организације истраживачког рада
Процедуре заштите комплекса вишепородичног1 становања из друге половине ХХ
века заокупљају пажњу струке широм света већ дужи низ година. Усамљени гласови,
који заговарају заштиту послератне модерне и ових целина – било у целости или у
сегментима – појављују се већ крајем 1960-тих година, када критика модерне почиње
да јача у професионалним круговима и када почињу прва рушења (попут Пруит-Ајгоа
крајем шездесетих). Овај покрет добија свој пуни међународни легитимитет крајем
1980-тих, када се оснива Do.co.mo.mo. International2, што у многоме олакшава заговарање заштите модернистичког наслеђа и организовање струке у међународну
мрежу. Нарочити допринос ове специјализоване организације јесте израда евиденционих картона3 и формулисање типологије објеката и целина, које су током година
постале својеврсни међународни стандард за документовање наслеђа из периода
модернизма. Ипак, када је реч о стамбеној архитектури унутар овог корпуса, и поред
значајних помака, процеси заштите и рехабилитације су и даље јако спори, нарочито у случају градских насеља или урбаних блокова. У корист ових процеса је ишла и
експанзија компјутерских алата и Интернет апликација у протеклих тридесет година,
па је тако омогућено креирање информационих база и система, те истраживачки рад
у више нивоа и размера. Наиме, поред саме физичке структуре постоји и питање
огромне продукције докумената и начина на који се то обрађује. Пројекти, скице,
конкурсна документација, истраживања и студије су неодвојиви део овог подухвата
и неопходно је и њихово адекватно чување и презентација, како би се добила потпуна слика овог периода. Додатни изазов у овом случају представља чињеница да је
доста овакве грађе остало у огромним пројектантским кућама, које су временом
нестајале или мењале власнике – па је велики део ове грађе уништен.
Битно је направити осврт на моделе послератне4 урбанизације и улогу коју су стамбена насеља имала у овом процесу. Разлог њиховог настанка је врло јасан: требало
је брзо, ефикасно, а јефтино сместити грађане (раднике) – било новопридошле, било
„староседеоце“ - у нове станове, у складу са принципима државе социјалног старања5. У мањој или већој мери европске државе се руководе овим принципима, без
обзира на политичко и економско уређење или блоковску припадност. Када је реч о
архитектури и урбанизму, гради се инфраструктура за здравство, образовање, запошљавање и социјалну сигурност – за коју је заправо право на доступно становање
једна од кључних одредница. Послератна стамбена архитектура је у свим европским
земљама, без обзира на (не)сврставање и јачину економије, била производ свеобухватних политика и пракси, које су подразумевале стварање одређених технолошких,
административних,финансијских и организационих капацитета6. За реализацију
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Слика 1. Јосип Броз Тито
обилази Дирекцију за
изградњу Новог Београда.
Извор: Урбанизам
Београда бр. 57, стр 13.

стамбених политика био је неопходан минимум ових капацитета, иза којих је увек
стајала држава кроз организоване програме.Најпознатији су свакако L’Opération
Million7у Францускоји Miljonprogrammet8у Шведској, а у СССР-у програм изградње тзв.
Хрушчовки, који је имао сличности са програмима у осталим земљама Источног
блока9.У СФРЈ је највише државно руководство стајало иза овог подухвата10, а Нови
Београд је представљао својеврсно репрезентативно насеље.
Такође, важно је напоменути да послератну стамбену архитектуру треба посматрати и као производ, кроз призму индустријализације, те серијске производње станова,
која у свим поменутим случајевима почива на постулатима фордизма и/или тејлори-

Слика 2. Градилиште у
Велесу, око 1950.
полигона префабрикација.
Фото: Титови албуми,
©Музеј историје
Југославије
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Слика 3. Блокови 1 и 2 на
Новом Београду (1958-59.)
Експериментално
градилиште Института
ИМС, скелетни
префабриковани систем
ИМС Жежељ, Комграп
градилиште, полигона
префабрикација. Фото:
©архива Милоша
Јуришића

зма. Све наведене земље имају идентичне кораке приликом креирања стамбене
привреде11. Најпре се спроводи стандардизација на свим нивоима – од производње
грађевинског материјала до израде намештаја, где се дефинишу принципи и размере модуларности и типизације. Затим, следи формирање производних погона: у
случају СФРЈ чувени су примери система Југомонт YU60 и YU61 чији творци одлазе
у фабрику Раде Кончар како би у фабричком погону научили како да организују производњу елемената за градилиште; Бранко Жежељ ствара систем ИМС Жежељ и
посебан, флексибилан метод производње елемената конструкције
– у фабрици елемената или „на
полигону“ тј. градилишту. Најзад,
радници од својих зарада треба да
могу да себи приуште у разумном
року сопствени производ – у овом
случају стан.

Слика 4. Монтажа фасадног панела од керамзит
бетона у Блоку 28. Извор: Пројектовање и изградња
стамбеног блока бр. 28 на Новом Београду, н.п.
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привреде сличан је поменутим европским земљама – стамбена изградња почиње одмах по завршетку рата у оквиру обнове и изградње,
како би се ублажиле последице
хроничног недостатка станова и
ратног разарања предратног стамбеног фонда12. Започет је озбиљан,
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Слика 5. Фабрика ИМС
технологије на Куби, око
1960. Извор: грађа ЦС ИМС

системски приступ на изградњи техничко-технолошких капацитета земље: било је
сасвим јасно да се потребе за изградњом станова – или било које друге инфра- и
супраструктуре - не могу подмирити применом традиционалних техника градње, те
да је индустријализација неопходна13. Но, југословенски случај стамбене привреде
је из више разлога специфичан, зато што је произашао из услова врло динамичне
друштвене ситуације: као производ самоуправног социјализма, политике несврставања на спољном и децентрализације на унутрашњем плану, те економских капацитета државе и друштва као резултата ових чинилаца. Током 1960-тих се формира и
специфично тржиште станова у оквиру Друштвено усмерене стамбене изградње
(ДУСИ), које је функционисало као затворен систем, кроз специфичне схеме узимања
кредита за откуп станова од СИЗ-ова у којима су радници били запослени.
Услед утицаја ових фактора стамбена привреда СФРЈ заправо никада није развила
моделе изградње у високо индустријализованим, префабрикованим, монтажним
системима, већ се развија низ скалабилних технологија14 префабрикације. Ове технологије одговарају актерима/привредним субјектима (грађевинске фирме, пројектни бирои, извођачи итд.) који делују у фрагментисаном систему одлучивања и финансирања стамбене изградње, а који је јако рано показивао знаке замора услед
„индустријске пауперизације“15. Ове технологије заправо комбинују префабрикацију
и занатство, те функционишу у мање ригидним, тзв. „отвореним“ оквирима производње, који дозвољавају – чак, намећу – експериментисање и честе импровизације
на терену16. Стога се, за разлику од наведених земаља, на територији бивше СФРЈ
не могу наћи хектари непрегледних насеља, изграђених у унифицираним стамбеним
типологијама. Систем производње (стамбеног) простора је функционисао на другачији начин од претходно наведених земаља, од којих је преузео и прилагодио корпус
административних смерница. Ипак, у крајњој инстанци - у технолошком, администра58
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тивном и организационом смислу - он је аутодидактичан и самосвојан и са низом
занимљивих и неочекиваних латералних процеса и истраживања. Зато су и његови
основни производи – стамбени блокови и насеља - врло специфични када је у питању
њихова заштита, те се приликом израде документације водило рачуна о томе да
елаборат буде организован тако да се ове карактеристике што боље евидентирају.
Слика 6. Генеративни ИМС систем (ГИМС) – матрице елемената, које су касније
послужиле за израду CAD програма GIMS DDS. Извор: грађа др Ивана Петровића

Централна зона Новог Београда –
примењена методологија валоризације
Методологија валоризације споменика културе, која се тренутно примењује у Републици Србији, произилази из важећег Закона о културним добрима и вишедеценијске праксе система завода за заштиту споменика културе. Процедура је таква да се
потенцијално непокретно културно добро најпре ставља под претходну (тентативну)
заштиту, да би се у периоду од три године, колико овај вид заштите траје, израдио
елаборат и утврдиле и аргументовале вредности које одређени објекат или целину
чине културним добром. Валоризација објекта/целине се врши тако што се ураде
следеће анализе: архитектонска, урбанистичка и историјска анализа, кроз које се
аргументују вредности посматраног објекта/целине, које га квалификују за културно
добро. У начелу, овакав начин валоризације - кроз три велике групе анализа са подгрупама истраживања и података - може бити погодан за елаборате који се баве
мањим објектима. Међутим, када је реч о валоризацији колективног становања,
приступ вредновању мора бити другачији са организационог аспекта, јер је неопходно забележити и структурисати већу количину података, и организовати их тако да
се могу лако користити у даљем поступку заштите.
Приликом валоризације стамбених блокова Централне зоне Новог Београда елаборат је подељен на архитектонску, урбанистичку и историјску анализу, али су ове
анализе допуњене и евалуационим формуларима и каталогом објеката, како би се
извршила што детаљнија инвентаризација17 објеката. У овом случају преузима се
приступ какав је у Србији и земљама окружења уобичајен приликом рада са музејским збиркама, где је прецизно дефинисано шта се од података бележи за сваки
предмет. По угледу на постојеће доступне формате – Докомомо евиденционе картоне и студију Методологија евалуације архитектуре из периода 1945-1979. Брно/
Беч18 - направљени су формулари на српском језику, који су прилагођени условима
на терену и структуирању података који се могу наћи у доступној архивској грађи.
Овакав приступ се уклапа у међународне трендове, јер је често немогуће – логистички и финансијски – сачувати објекте у њиховом изворном облику, те да је битно документовати их за случај да дође до девастације или измене. На пример, често је
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реч о стамбеним објектима мале ликовне, обликовне и архитектонске вредности, али
је њихова историјска, амбијентална или функционална вредост висока19. Најзад,
један од циљева инвентаризације јесте формирање информационе базе за ГИС
мапе (GIS – енг. geographic information system) које су све популарнији алат за презентацију истраживања у овој области. Имајући у виду напред наведено, могуће је и
чак ефективније применити неке од приступа из искуства музеја приликом валоризације и чувања збирки индустријског дизајна, јер је послератно становање један вид
индустријског производа, велике размере20.

Каталог објеката
Каталог објеката је допунски формулар који, поред основних података о објекту/
целини, има четири основне тематске групе података. Oсновна сврха овог формулара је да прикаже најважније информације у сажетој и прегледној форми, а допуњен
је фото материјалом, цртежима и мапама за сваки појединачни објекат. Каталог је
лабаво заснован на логици Докомомо евиденционих картона, али је приликом дефинисања основних тематских група вођено рачуна да оне одговарају физичкој
структури у градовима Србије. Појединачне групе и подаци у оквиру њих дефинисани су на основу претходног истраживачког рада, који је показао специфичности изградње на овом терену: градило се после обимних инфраструктурних радова и
уређења земљишта; конкурсна политика СФРЈ је овде дошла до изражаја и достигла
своје врхунске резултате; водило се рачуна о свим аспектима обликовања простора
и доста актера је учествовало у том процесу. Стога, прва група представља основне
податке о објекту, организоване у следећих шест подгрупа:
1. Инвеститор / наручилац; 2. Конкурс; 3. Урбанизам; 4. Архитектура; 5. Пејзажна
архитектура / хортикултура; 6. Изградња / извођење.
Друга тематска група даје нумеричке податке о објекту/целини:
1. Површина; 2. Број становника; 3. Број станова; 4. Густина насељености; 5. Површина градског зеленила и простора за рекреацију; 6. Број паркинг места; 7. Структура станова.
Ове подгрупе дају податке којима су уобичајено описивани стамбени блокови у
пројектном задатку или распису конкурса. Уношени су расположиви подаци за планирано/изведено стање, који се најчешће поклапају, али има и евидентираних одступања, што је чест случај када је реч о овим објектима. Уколико је то податак од
значаја, онда се дискрепанце уносе описно у каталог, а потом евидентирају кроз
теренску документацију. Једно од кључних питања за истраживаче послератног становања и модернизма уопште, нарочито у социјалистичким земљама, јесте евиден60
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тирање разлика у планираном и изведеном стању објекта / целине. Наиме, због
честих административних промена и специфичних проблема, дешавало се да долази до промена на терену, које касније нису евидентиране у документацији. На Новом
Београду, а и генерално на другим локацијама, најчешће би била изведена само прва
фаза изградње, док би наредне фазе биле драстично измењене21 или би се одустајало од њих због недостатка материјалих средстава.
Трећа тематска област евидентира податке о намени објекта, власништву, преправкама и оштећењима на објектима, правећи разлику између садашњег и оригиналног
стања. И овде се дају описно у кратким цртама најупечатљивија оштећења и измене, док се теренском документацијом евидентирају детаљно промене на самим објектима (скице, цртежи, снимци). Четврта тематска област приказује техничке податке
о објекту/целини: типологију, пројектни програм и техничке карактеристике. Ово су
углавном подаци који се могу наћи у конкурсној документацији и извештајима конкурсне комисије, пројектном програму и у пратећим публикацијама које су најчешће
штампали извођачи радова.
Табела 1. Каталог објеката – непопуњени формулар
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Евалуациони формулар
Евалуациони формулар је допунски формулар који има за циљ да што детаљније
евидентира основне податке о објекту/целини, затим податке о историјском, културном и уметничком контексту настанка и о перформансама и употребној вредности
објекта. Сваком појединачном критеријуму је додељена оцена на скали од -10 до 10,
како би се добили међузбирови који показују који су највреднији аспекти посматраног
објекта/целине. Финални збир указује на вредност објекта/целине као ентитета и на
његову могућу категоризацију (изузетан / велики / споменик културе). Формулар је
део евалуационе методологије коју су развиле службе заштите споменика културе
града Беча и града Брна и преведен са немачког језика на енглески и српски. За
потребе валоризације Централне зоне Новог Београда је коришћен у скраћеној верзији – само поглавља I и II, која валоризују историјски и културни значај, односно
естетску вредност и оригиналност објекта. Поглавље III је посвећено перформансама објекта и грађевинској физици, која је у контексту ових европских градова јако
битна због нове регулативе о штедњи енергије и главни адут свих преговора око
заштите стамбеног фонда. И у контексту Новог Београда она је изузетно важна зато
што је један од главних аргумената против заштите ових објеката, али како подаци
нису у потпуности на располагању, овај сегмент је остављен за наредни ниво истраживања, где би се прикупљали подаци на терену22.
Табела 2. схема евалуације по методологији Беч / Брно
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Овој методологији је у професионалним круговима Аустрије и Чешке замерено то
што користи помало неконвенционалну терминологију, која није потпуно прилагођена важећој регулативи и процедурама. У случају превода на српски језик је исто тако
потребно додатно усагласити са домаћом праксом и законима у области заштите,
као и са међународним конвенцијама. Ова евалуација је састављена за потребе
Магистрата 19 у Бечу и Магистрата за архитектуру и урбанизам града Брна, који су
изричити у својој намери да резултате користе за израду ГИС мапа и чињенично
засновано приоритизирање у заштити и ревитализацији23, нема сумње да ће недостаци бити отклоњени или ће пак указати на неке „слепе мрље“ постојећих пракси.
Табела 3. непопуњени формулар евалуације по методологији Беч / Брно
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Евалуација је у случају блокова Централне зоне Новог Београда рађена на нивоу
блока као целине, без издвајања и засебног бодовања сваког објекта понаособ.
Приступ је такав зато што је кроз конкурсе, детаљне планове и извођење сваки блок
третиран као засебна целина у оквиру Централне зоне. Евалуацијом нису обухваћени нови делови блокова, грађени после 1990. године, који су само евидентирани, а
чија би се евалуација вршила у наредном кораку истраживања на терену, по успостављању одговарајућих критеријума. Резултати евалуације показују врло високе збирне вредности – у просеку око 500 бодова од максималних 610, где највише оцењени
Блок 23 има 539 поена, а најниже оцењени Блок 21 има 497 поена. Може се приметити да од четири приказана подкритеријма, блокови остварују највећи просечни
међузбир у подкритеријуму II.1, који вреднује ингениум и оригиналност објеката и
целине. Ова оцена се поклапа са претходно наведеним подацима о значају ових
блокова у контексту конкурсне политике СФРЈ и специфичних процеса индустријализоване изградње. Потпуно очекивано, најнижи просечни међузбир је у подкритеријуму I.2 за све блокове, који вреднује конотацију и ауру објеката и целина – што је
разумљиво имајући у виду вишедеценијски одијум у медијима и низак степен познавања и разумевања архитектуре у јавности.
Табела 4. упоредни приказ међузбирова и коначних збирова евалуације блокова 21, 22, 23, 28, 29 и 30
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Наставак истраживања и могући правци рада
Приказана методологија валоризације је у случају Новог Београда добра за организацију података добијених углавном из архивске грађе и публикованих извора. Међутим, већ је раније напоменуто да често постоје велике дискрепанце између тога шта
је планирано и изведеног на терену, а велики проблем представља и чињеница да
најчешће не постоје пројекти изведеног стања. Нарочити проблем представља и
распрострањеност нелегалне градње, која ни једна документација нема потпуно пописану. С тим у вези, често је једини најисправнији метод излазак на терен и евидентирање стања на терену, за шта је потребно да постоји структуисана форма за бележење података, како не би дошло до било какве омашке. На основу искуства
стручњака који раде на урбаној регенерацији историјских градова на УНЕСКО листи
свестке баштине24, започет је рад на засебним формуларима за Нови Београд, и то
за објекте и за отворене просторе. Ови формулари на неки начин нивелишу већ
расположиве податке из претходно наведених формулара валорзације и дају реалну слику стања објеката/целине и могућности, обима и приступа заштити.
Табела 5. варијанта почетне стране теренског картона за објекте
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Овако структуисани подаци се могу унети у ГИС базу25, из које је касније лако извући
преглед оних категорија, података или критеријума који су потребни неком будућем
кориснику. Како би се избегле велике преправке у каснијим верзијама пројекта, приликом израде теренског формулара консултоване су стратегије које прописују комитет ЦИПА26 при ИКОМОС-у и Гети Институт у оквиру ARCHES27система за инвентаризацију и менаџмент културне баштине. Важно је напоменути да је софтвер у
оквиру овог система бесплатан, што је од огромног значаја за даљи рад на заштити
послератне стамбене архитектуре.

Напомене
Стамбени комплекси у Београду и Србији о којима је реч у тексту јесу грађени као комплекси колективног становања, које је као такво дефинисано законима СФРЈ као стан у друштвеном власништву,
који је за симболичну ренту изнајмљиван радницима. На енглеском језику се ови комплекси називају
mass housing,што би у дословном преводу на српски језик значило масовно становање, али то није
термин који је прихваћен у стручним круговима. Данас се у стручној терминологији у Србији користи
термин вишепородично становање, који је и овде употребљен јер се појављује на прекретници,
током 1990-тих, када практично констатује чињенично стање приватизације већине стамбеног фонда, те компликованих власничких односа у ситуацији да више породица живи у једномобјекту, у засебним становима, док је одржавање заједничких простора пребачено финансијски на скупштине
станара, а надлежност је остала код старих комуналних предузећа.
2
Организација је основана у Холандији 1988. године под називом „Међународна радна група за документацију и конзервацију грађевина, места и целина модерног покрета у архитектури - Do.co.
mo.mo. International”.
3
Енг.: fiche
4
„Послератни“ се у овом тексту искључиво односи на период после Другог светског рата.
5
У Југославији већ према Уставу ФНРЈ из 1946. године, глава VI, члан 44, став 24 и глава VIII, члан 89.
6
У склопу више истраживачких радова ауторка текста је урадила анализу периодике у архитектури у
СССР-у, Чехословачкој, Немачкој Демократској Републици, НР Мађарској, НР Бугарској и НР
Пољској, као и периодике у Француској, Швајцарској, СР Немачкој, Шведској и Аустрији за период
од 1945-1989. Циљ истраживања је било поређење технолошких и организационих процеса у домену стамбене архитектуре и урбанизма, као и формирање хронологије за подручје које је релевантно
за генезу процеса и политика у стамбеној привреди СФР Југославије.
7
L’Opération Million je програм француске владе који је лансиран као велики конкурс 1953. године, а
за чију је реализацију било задужено Министарство за реконструкцију и урбанизам, а који је завршен
око 1975. године. Програм се преклапа са периодом Славних тридесет 1945-75. (фра. Les Trente
Glorieuses, према Jean Fourastié) који се сматра за период социјалног, економског и привредног
успона земље, што је била последица послератних улагања у обнову и помоћи у оквиру Маршаловог
плана. Идеја програма је била изградња јефтиних стамбених насеља, углавном по предграђима
градова попут Париза, Тулуза и Марсеја. На конкурсу је победио тим Кандилис-Јосић-Вудс, који су
током трајања програма изградили око 10000 стамбених јединица широм Француске. Према:
Swenarton, M., Tom Avermaete, T., Van den Heuvel, D.: Architecture and the Welfare State, Routledge,
New York, 2015. Стр. 231-232.
8
Miljonprogrammet је амбициозни програм изградње друштвених станова који је спроведен у Шведској
у периоду 1965-74. године, реализован већински као јавно-приватно партнерство (модел сличан
југословенском ДУСИ).
1
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 ермин Хрушчовка (рус. Хрущёвка) Програм изградње панелних префабрикованих зграда према
Т
концепту инж. Лагутенка (рус. Виталий Павлович Лагутенко) у периоду од 1959-1989. Сличне грађевниске подухвате су истовремено спроводиле и Чехословачка (Panelák), НДР (Plattenbau), Мађарска
(Panelház).
10
Стојановић, Урбанизам Београда бр. 25, стр. 32 и Урбанизам Београда бр. 57, стр. 7-15 .
11
Чак и њихово нестајање у сличним патернима и повезано је са компјутерском револуцијом – појављују се компјутерски CAD програми, те у недостатку поруџбина бирои почињу да експериментишу
са генеративним дизајном и параметрицизмом (видети ГИМС).
12
Последњи попис становништва је организован 1931. године. Према резултатима овог пописа у Београду је живело око 244.000 становника, односно 37.583 домаћинстава. Планирани попис није одржан
1941. године, али се на основу праћења прираштаја на годишњем нивоу до 1940. године процењује
да је те године било око 320.000 становника у Београду. Београд је 1944. године имао 280.000 становника на урбаном градском простору, што је према проценама за око 50.000 становника мање у односу
на 1941. годину. Град је на крају рата је имао за око 30% станова мање. Према: Вујновић Р.: Динамика
изградње града – Једна етапа у изградњи и реконструкцији Београда, Часопис Изградња, Савез грађевинских инжењера и техничара Србије и Савез архитеката Србије, Београд, 1997. Стр. 9-27.
13
Већ током 1950-тих се мења низ закона, а кроз стручну литературу, конкурсне подлоге и прописе
се стално провлачи констатација да треба градити применом индустијских метода. Током 1956.
године расписан је конкурс за нова техничка решења за префабриковане системе изградње, а
промењен је и низ закона који су били неопходни за ефикаснију организацију грађевинарства у
СФРЈ. Тада је донесена и Уредба о посебним условима изградње стамбених и управних зграда и
друштвеном надзору над том изградњом. Доношење ове уредбе се сматра реформом система
стамбене изградње, којом изградња и експлоатација станова из области опште потрошње прешла
у област личне потрошње – “мобилисањем” личних доходака за финансирање стамбене изградње.
Међутим, тек после 1960. године се могу видети стварно позитивни ефекти ових претходних ситних
корака. Октобра 1960. је организован Први међународни сајам грађевинарства у Београду, у оквиру којег је одржано Саветовање о индустријализацији стамбене изградње и објављена истоимена
публикација. Сматра се да су на овом саветовању дефинисани принципи савременог грађевинарства у Југославији, а закључци са саветовања и препоруке учесника постали су темељем процеса
пројектовања и изградње на градилиштима широм земље.
14
Видети текст: Jovanović, J., Grbić, J., Petrović, D.: Prefabricated Construction in Socialist Yugoslavia:
From ‘System’ to ‘Technology’, у зборнику:Kulić, V., Mrduljaš, M. (eds.):Unfinished Modernisations –
Between Utopia and Pragmatism, Udruženje hrvatskih arhitekata, Zagreb, 2012. Стр. 404-420.
15
Čanak, M.: Milosav Miša Mitić, arhitekta 1932-1970., u Informacije CS 26. Centar za stanovanje instituta
za ispitivanje materijala, Beograd, 1980. Стр.15.
16
Неретко, није било другог избора, сем да се прибегне занатским и ad hoc „custom made“ решењима.
Нпр. често није било одговарајуће опреме на градилиштима, попут дизалица одговарајуће носивости, па су уместо увоза фирме прибегавале јефтинијим решењима – дизалице, кранове и пратећу
галантерију би правиле домаће фирме, које би своје производе прилагодиле потребама датог градилишта. У књизи У првом лицу(стр. 18) Богдан Будимиров говори о томе како у Југомонту нису
били „чистунци“ у ставовима и да би били спремни на најједноставнија решења, попут зидања
преградних зидова уместо монтирања монтажних елемената онда када их нису имали.
17
У иностраној литератури се појам инвентаризације (енг. inventorization)користи и када је реч о архитектури, а најчешће у контексту валоризације урбаних целина, када је реч о великом територијалном обухвату заштите, као и када је реч о вишепородичном становању. Код нас се овај термин и
овакав приступ користи у контексту музејских збирки, али је у случају стамбене архитектуре сасвим
одговарајући, обзиром на начин производње станова.
9
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 ntwicklung einer Bewerungsmethodik der Architektur von 1945 bis 1979 Vypracování hodnotící methodiky
E
architektury období 1945 až 1979 BRNO / WIEN, Magistrat der Stadt Wien, MA19 - Architektur und
Stadtdgestaltung Magistrat mĕsta Brna, Odbor pamatkove peče 2012, Wien/Brno
19
Примера ради, за стамбена насеља Братиславе (Петржалка, Ружинов, Дубравка и друга) која су
грађена „панелацима“ урађена је детаљна документација када је са доношењем новог закона о
енергетској ефикасности зграда 2005. године постало јасно да ће почети свеобухватни пројекат
енергетске санације објеката уз дотације државе. Овај пројекат је покренут почетком 2013. године,
када је започета енергетска сертификација објеката у Словачкој.
20
Код нас нису заживели ћелијски префабриковани системи због компликоване амортизације у оквирима наше привреде. Коришћени су крупнопанелни и ситнопанелни системи, као и разни скелетни
системи у отвореним (испоручује се засебно носећа конструкција док се фасада ради традиционалним техникама или се израђују мале, custom madeпрефабриковане серије) и затвореним (готове, типске каталошке елементе – конструкција и фасада - испоручује лиценцирани произвођач
система и монтирају се на градилишту) варијантама. Иако се ретко дешавало да неко решење уђе
у серијску производњу (обично се рачуна да је са 20000 примерака неки производ „у серији“), те се
завршавало на тзв. прототиповима и нултој серији (блокови Централне зоне Новог Београда су
управо један вид прототипа). Ови објекти ипак имају одлике индустријализоване производње станова. Сада се већ са сигурношћу, на основу расположивих података, може рећи да је у СФРЈ акценат био на серијској производњи, унификацији и типизацији конструктивних елемената – што је
одлика отвореног система префабрикације, где се фасада и завршне обраде могу урадити потпуно
засебно, према пројекту. У Чехословачкој је на пример акценат био на типизацији станова и стамбених блокова: пример Петржалке - стандардизовани типови блокова BA-NKS, BA-NKS-S, P1.14-6.
PR, P1.14-7.RP, P1.15, P1.15-7.5RP, ZTB. Данас у Чешкој и Словачкој постоји понуда на тржишту за
типска решења за санацију санитарних кабина и кухиња, а према каталозима пропалих предузећа
- произвођача стамбених блокова.
21
Добар пример за то јесте објекат основне школе у Блоку 21, који је изведен у потпуно генеричком
префабрикованом систему, иако је Милосав Митић израдио на захтев наручиоца више варијантних
решења, а на основу конкурсне документације и Детаљног плана регулације. У Блоку 28 никада није
изграђен објекат јаслица, који је планиран поред објекта меандра, док су у блоковима 22 и 29, на
месту рејонског центра изграђене стамбене зграде, чиме су становници остали ускраћени за садржаје
рекреације и образовања, док су на тај начин капацитети суседних блокова додатно оптерећени.
22
За ово поглавље је неопходно имати податке који се могу добити од јавних служби: хидрометеоролошки завод, топлане, водовод и канализација, електродистрибуција, као и од самих грађана –
рачуни за потрошњу енергената, чишћење и слично. Такође, један број података би подразумевао
и анкетирање станара о квалитету и условима живота, проблемима са зградама и окружењем,
преправкама које су радили у становима. До једног дела ових података је могуће доћи, но они ипак
захтевају додатно ангажовање и превазилазе обим елабората валоризације у овом случају.
23
https://www.wien.gv.at/wirtschaft/eu-strategie/eu-foerderung/etz/projekte/arch4579.html. Приступљено
31.07.2015.
24
Због доступности, коришћен је угледни пример ГИС евиденције за Каиро:http://www.urhcproject.org/,
Приступљено 31.07.2015.
25
Пример добре праксе је свакако портал Агенције за наслеђе Фламанске владе, која је урадила
инвентаризацију и ГИС мапе социјалног становања у Фландрији: https://inventaris.
onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/26827, Приступљено 31.07.2015.
26
http://cipa.icomos.org/index.php?id=3, Приступљено 31.07.2015.
27
http://archesproject.org/, Приступљено 31.07.2015.
18

68

Нове методологије валоризације модернистичког становања друге половине ХХ века

Литература
ARD Review, бројеви: 32/2004, 38/2011
Bajlon M., V. Hruška, J. Klepac, A. Ranković, A. Ševgić, D. Vukčević Sarap, and A. Žanko: Stan I i II. Београд: Одбор за публицистичку делатност војног грађевинарства, н. д.
Билтен Центра за становање ИМС, број 26 (1980.)
Благојевић Љ.: Нови Београд: оспорени модернизам. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Завод за заштиту споменика културе града
Београда, 2007.
Вујновић Р.: Динамика изградње града – Једна етапа у изградњи и реконструкцији Београда, Часопис
Изградња, Савез грађевинских инжењера и техничара Србије и Савез архитеката Србије, Београд,
1997.
Entwicklung einer Bewerungsmethodik der Architektur von 1945 bis 1979 Vypracování hodnotící methodiky
architektury období 1945 až 1979 BRNO / WIEN, Magistrat der Stadt Wien, MA19 - Architektur und
Stadtdgestaltung Magistrat mĕsta Brna, Odbor pamatkove peče 2012, Wien/Brno
Kulić, V., Mrduljaš, M. (eds.):Unfinished Modernisations – Between Utopia and Pragmatism, Udruženje
hrvatskih arhitekata, Zagreb, 2012.
Реферати за I саветовање архитеката и урбаниста Југославије, први део. Дубровник 23. до 25-IХ1950. год. Научна књига, Београд, 1950.
Реферат за одређивање политике станбене изградње у Беодраду у периоду до 1961 године, Секретаријат за информације и везе Народног одбора града Београда, Београд, 1958.
Stan i stanovanje. Часопис Изградња – посебно издање, Београд 1972.
Swenarton, M., Tom Avermaete, T., Van den Heuvel, D.: Architecture and the Welfare State, Routledge, New
York, 2015.
Техничка документација: Блок 21, Блок 22, Блок 23, Блок 28, Блок 29, Блок 30. Историјски архив
Београда – СО Нови Београд.
Urbanizam Beograda , часопис, бројеви: 25 и 57
Ustav Federativne Narodne Republike Jugoslavije (1946)

Интернет извори
http://www.docomomo.com/
http://www.docomomo-serbia.org
https://www.wien.gv.at/wirtschaft/eu-strategie/eu-foerderung/etz/projekte/arch4579.html.
http://www.urhcproject.org/
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/26827
http://cipa.icomos.org/index.php?id=3
http://archesproject.org/
http://dublincore.org/about-us/
https://sites.eca.ed.ac.uk/sccs/inventorisation-of-modern-heritage-urbanism-and-landscape/

АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

69

Милан Вујовић

КОНТИНУИТЕТ И НАДГРАДЊА, БЛОК 11а - СТУДИЈА СЛУЧАЈА
Апстракт
Модерне социјалне и социјално-економске промене неизбежно утичу на све аспекте друштвеног
живота што укључује и архитектонски концепт, приступ грађењу и развоју неког простора. Нови Београд је део Београда који је грађен после Другог светског рата као нов и модеран град. Он је систематично планиран и пројектован, са добро постављеном инфраструктуром, саобраћајем, урбаним
зонирањем и зеленилом. До краја 20. века овај део града је углавном био резервисан за модернистички пројектоване блокове који су превасходно били намењени за колективно становање.
У данашњем времену, захваљујући политичкој и економској транзицији и мешању приватног капитала
у процес грађења, Нови Београд се трансформише у заокружен град у коме се дешава нагли раст
потребе за јавним функцијама и објектима који су пословног и услужног карактера.
Тема рада је Блок 11а, део Новог Београда, који се налази између старог урбаног центра Новог Београда и некадашње амбасаде Рeпублике Кине која је срушена у ратним дејствима 1999. године. Може
се рећи да, са тим у вези, локалитет поседује одређени метафизички значај који допуњује и додатно
објашњава појам транзиције у посматраном контексту.
Пројектован и грађен у три фазе између 2006. и 2013. године овај новобеоградски блок представља
одличан пример нове, хибридне, архитектонске типологије. Узимајући Блок 11а као предложак за
„студију случаја“ у раду се показују неки од могућих праваца да се постигне континуитет у пројектoвању и грађењу града у условима промењених социјалних релација (транзиција). Размотрене су
постојеће урбане и архитектoнске ситуације (наслеђе). Оне пружају структурну, морфолошку, типолошку и метафизичку основу за архитектонске и пројектантске анализе и за креативну надградњу.
Као водећа идеја и инспирација узет је принцип континуитета. Он представља пројектантски став
према коме се архитектура вреднује према контексту свог настанка - својој генези. Други термин који
је узет у разматрање је надградња. Он дефинише потребу за пројектантском интервенцијом у складу
са савременим захтевима који обухватају како програмски тако и технолошки и естетски дискурс у
архитектури.
Један од (посредних) начина да се постигне заштита архитектонског наслеђа јесте квалитетно, промишљено и логично пројектовање и грађење у садашњости. Овакво, одговорно понашање свих учесника у процесу настајања урбаног окружења може осигурати надградњу, допуњавање и постепену
замену наслеђене структуре. Ово је један од начина да се наслеђе заштити од нелогичних интервенција и девастације.
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CONTINUITY AND UPGRADING, BLOCK 11A - CASE STUDY
Abstract
The modern social and social-economical changes (transition) inevitably influence all aspects of the life of a
given society including the architectural concept and approach to building and upgrading of an area. New
Belgrade is the part of Belgrade town that was developed after the Second World War. Gradually it became
the new and modern city. It is systematically planned and designed, with well-settled infrastructure, traffic,
urban zoning and greenery. Until the end of the twentieth century the area was mostly hosted with moderniststyle blocks meant for collective housing and social dwellings.
Nowadays, due to the political and economical transition and the involvement of the private investor’s capital,
New Belgrade is being transformed to the complete city, where the increasing growth of the public buildings
and additional services takes place.
The paper deals with the Block 11a, the part of New Belgrade, which is situated between the old urban center
of New Belgrade and the former Chinese Embassy which was destroyed during the war campaign in 1999.
It could be said that, due to this fact, the site itself has got a certain metaphysical importance thus offering
still another dimension to the explanation and the comprehension of the word the transition.
Projected and built in three phases between 2006. and 2013, the block that is observated in this paper is an
excellent example of the new, hybrid, architectural typology. Taking the Block 11a as the case study, the paper
shows some of the possible ways to achieve the continuity in designing and building of the town under the
circumstances of the changing social relations. The existing urban and architectural situations (heritage) are
discussed. They offer the structural, morphological, typological and metaphysical basis for the architectural
and design analyses and the creative upgrading. The continuity principle is taken as the leading idea and
inspiration. It is presented as the design attitude according to which the architecture is valuated in the context
of its genesis. Тhe second term taken into the consideration is the upgrading. It defines the need for the
design intervention according to the modern demands which comprises the program and also the technological and esthetic domain of the architecture.
One of the (indirect) ways to achieve the protection of architectural heritage is the adequate, prudent and
logical designing and building in the present time. Such responsible behavior of all participants in the process
of creating the urban environment will ensure the upgrading, amending and gradual replacement of the inherited structure. This is one of various ways to protect the heritage from illogical interventions and
devastation.
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„Здрав разум је способан да се освести кад дође друга, силна, нова
битка реконструкције. Прави проблем: живети данас! наћи ће своје
решење у великом напору целе земље и у страсном учешћу оних који
ће за њега бити одговорни: архитекат који су постали урбанисти.”1
Ле Корбизије, 1943

Увод
Модерне социјалне и социјално-економске промене неизбежно утичу на све аспекте
друштвеног живота што укључује и архитектонски концепт, приступ грађењу и развоју
неког простора. Нови Београд је део Београда који је грађен после Другог светског
рата као нов и модеран град. Он је систематично планиран и пројектован, са добро
постављеном инфраструктуром, саобраћајем, урбаним зонирањем и зеленилом. До
краја 20. века овај део града је углавном био резервисан за модернистички пројектоване блокове који су превасходно били намењени за колективно становање.
У данашњем времену, захваљујући политичкој и економској транзицији и мешању
приватног капитала у процес грађења, Нови Београд се трансформише у заокружен
град у коме се дешава нагли раст потребе за јавним функцијама и објектима који су
пословног и услужног карактера.

Блок 11а, студија случаја
Урбанистичка (геометријска) матрица Новог Београда
Геометријска матрица Новог Београда, у својој основној поставци, базирана је на
симетричној композицији која се развија око централне осе. Централна оса поставњена је планом из 1948. године у правцу северо-исток - југо-запад2 и подржана је
ортогонално позиционираним сплетом булевара који чине окосницу урбанистичке
композиције.
Главни потез који је дефинисао идeјни план „великог“ Београда је траса аутопута
Београд-Загреб, о којој Никола Добровић пише: „Главна кичма тог саобраћајног костура и уједно целе градске основе је градски аутопут...”
Секундарну геометрију, која дефинише композицију објеката унутар блокова, одређују две симетричне, дијагоналне градске магистрале, којима су постојећи историјску центри Београда и Зeмуна повезани са средиштем новог града. Оне се сустичу
и сливају једна у другу у осовини доминантног управног потеза централне зоне,
формирајући, у свом пресеку, јаку фокусну тачку.” 3
С обзиром на тополошке особине природног окружења, кривудаво раздвајање дунавског рукавца који окружује Велико ратно острво, ова матрица заузима одређени
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Слика 1. Урбанистички
план Новог Београда,
Институт за Урбанизам
Србије, Никола Добровић,
1948

положај у природном контексту. Са друге стране, морфологија затечене грађене
структуре која се са северне стране јавља из правца Земуна, диктира, по одређеном
принципу простирања, правце пружања улица и блокова који се у зони коју посматрамо (блок 11а) сусрећу, сучељавају и преплићу са новобеоградском матрицом. Ако
овај сусрет урбанистичких линија и праваца посматрамо као чисту геометријску,
апстрактну форму, можемо уочити да се он дешава под углом који приближно износи
135 степени или 3/8 пуног круга. Овакав угао сусретања проузрокује да се у појединим блоковима појављују зоне које нису ортогоналне4 (што је доминантна карактеристика новобеоградског блока) већ се, у контексту апстрактне композиције, појављује дијагонала. Један од таквих блокова је и блок 11а.
У блоку 11а, у току послератног периода, није било превише градње. Претпоставља
се да је то последица његовог периферног положаја, како у односу на централну осу
Новог Београда, тако и у односу на центар старог језгра Земуна. Такође, сам облик
и величина овог блока у периоду интензивне градње Новог Београда, највероватније
нису били у сагласју са тада прокламованим принципима економичне, брзе и масовне
градње стамбених (пре свега) објеката, јер би овакав блок, у том контексту, завређивао више суптилности и пажње приликом избора пројектантских решења. Тако је
градња у Блоку 11а практично почела тек почетком 80-их година XX Века.
Присуство, претходно описане, просторне дијагонале, која карактерише геометрију
блока 11а, није дефинисано кроз грађену структуру. Дијагонала је, у овом случају,
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присутна као невидљива, конститутивна раван, која се простире у урбаном систему
отворених блокова, у којима је однос регулационих и грађевинских линија такав да
нема ивичне градње. Као опозитни принцип наводимо пример Авеније Паралел у
Барселони која се пружа дуж географског упоредника правцем исток-запад одвајајући
градску четврт Ст. Антони од јужног дела града. Сплет дијагонално трасираних улица
који са Паралел авенијом чине урбану структуру ове четврти, подцртан је веома
јасном и доследно спроведеном ивичном градњом. Оваква, густа градска структура,
која је систематично развијана и грађена, дефинише уличне габарите, пјацете и
тргове, и амбијенте који су карактеристични за традиционални град, са преклапањем
грађевинске и регулационе линије и ивичном градњом.
На примеру Блока 11а, дакле, присуство дијагонале није последица стратешког планирања, већ је, пре би се могло рећи, она јавља као остатак, или невидљиви пресек
два скупа ортогоналних елемената, и резултат њиховог геометријског сукоба или
сусрета. Ако посматрамо правац пружања улице бул. Николе Тесле, тј. његово скретање у посматраној зони, уочавамо да се оно дешава управо под углом од 135 степени, што је у узрочно-последичној вези са претходним запажањима.

Континуитет градње у блоку 11а (период пре 2000. године)
У блоку 11а налази се пословна зграда Енергопројекта5 која представља један од
најзначајнијих објеката у архитектури Новог Београда. Веома је интересанатан начин
на који се, код овог објекта пројектантски намеће и решава питање дијагоналне регулационе матрице у блоку.
Основни правац пружања габарита објекта прати матрицу Новог Београда и са њом
је у ортогоналној вези. Веза са дијагоналом, постигнута је смицањем габарита и

Слика 2. Зграда Енергопројекта у блоку 11а
74

Континуитет и надградња, блок 11а - студија случаја

Слика 3. Амбасада
Републике Кине,
рашчишћавање7

њиховим повлачењем у односу на правац дијагонале. На овај начин су решена два
пројектантска задатка: волуметријска кохерентност са контекстом и поштовање геометријске, морфолошке и структуралне логике урбанистичке матрице. Дакле, кроз
анализу примера зграде Енергопројекта6, долазимо до једног од могућих одговора
на питање континуитета и надградње у случају Новог Београда. Кроз волуметријску
стратегију пројектовања може се постићи права димензија објеката која је у сагласју
са претходним грађеним и планираним структурама. Кроз поштовање затечене матрице и геометрије блока може се постићи да се коректно и ненасилно делује у
простору који има претходно кодирану систематизацију. Ова два принципа, могу бити
основ за промишљено деловање у посматраном простору, у контексту заштите прокламованих вредности Новог Београда као планиране структуре, тј. заштите градитељског наслеђа, и са друге стране, као става о неопходном постизању континуитета
у архитектонском решавању будућих проблемских ситуација.
Други објекат који је грађен у блоку 11а је била Амбасада Републике Кине (усељена
1996. Године) која је тешко оштећена у току НАТО бомбардовања 7. маја 1999. године а потом и срушена неколико година касније (2010). У нападу је погинуло троје
кинеских држављана, а више њих је рањено. Овај објекат пројектован је као угаона
репрезентативна палата, са својствима модерног концепта и уз примену декоративних апликација које су симболизовале кинеску орнаментику (детаљи крова и венаца).
Судбина ове зграде је недвосмислено дала једну потпуно нову димензију простору
блока 11а који је поред својих физичких и урбанистичко-морфолошких особина добио
и нову, метафизичку боју. Данас се на месту срушене амбасаде налази скромна
спомен плоча која подсећа на догађаје из 1999, године.
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Надградња у Блоку 11а (период после 2000. године)
Почетком 21. века простор у блоку 11а је парцелисан и претворен у градско грађевинско земљиште и као такав понуђен инвеститорима кроз спровођење система
јавних лицитација. У том периоду урађен је и детаљни урбанистички план (план
детаљне регулације) којим је неизграђени простор блока подељен на две зоне: пословно комерцијалну и стамбено-пословну. Нови социјално-економски и друштвени
односи и присуство приватног капитала у инвестиционом циклусу, као и нова доктрина развоја Новог Београда као пословно, трговачког и услужног дела града трасирали
су пут за даље размартање опција, пројектовање и градњу како у блоку 11а, тако и у
другим деловима Новог Београда.
Први реализовани пројекат у блоку 11а (у новом контексту планирања и градње) била
је пословна зграда осигуравајуће куће ВИГ из Аустрије. Пословна зграда високих
технолошких перформанси са доследно компонованим архитектонским волуменима
поставила је нове стандарде по питању волуметрије и висинске регулације у блоку.
Пројектована као део угаоне композиције на раскрсници бул. Михаила Пупина и ул.
Трешњиног цвета, ова пословна палата дискретним архитектонским језиком наговештава будуће објекте у низу и оставља креативни простор за кулминацију архитектонске целине која би требало да уследи на угаоној позицији.
У периоду од 2006 до 2013 у блоку 11а је настављена градња, кроз реализацију три
стамбено- пословна објекта (ансамбла) на парцелама ГП-3, ГП-5 и ГП-6.8 Ови објекти
су пројектовани као комерцијални, са идејом да се постигне успех на тржишту али и
уз покушај да се остави простора за архитектонски и микроурбанистички естетски
израз који би био савремен и препознатљив.

Слика 4. Стамбенопословни објекат у Блоку
11а на ГП-6, детаљ
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Слика 5. Блок 11а,
аерофото снимак, 2015.
година

Објекат на ГП-69 карактеристичан је по својој симетричној композицији. Типолошки
посматрано ради се о теми “кулe близнакињe”. У међупростору налази се пјацета
која допуњује микроурбани амбијент. Ова архитектонска структура препознатљива
је и по смелој примени материјала и боја која представља покушај да се опонира
устаљеној слици Новог Београда као сивог и суморног дела града-спаваонице.
Следећи објекат који је изграђен на ГП-510 типолошки припада групи стамбено-пословних објеката са централним коридором, код кога су станови једнострано оријентисани. Материјализован у комбинацији фасадне цигле и малтера, на неки начин је
реминисценција на сличне објекте из 70-их година прошлог века, када је фасадна
цигла, на велика врата, уведена у београдску и новобеоградску архитектуру.11
Парцела ГП-312 у блоку 11а практично је место у коме се решава сусретање двеју
матрица о којима је било речи на почетку текста. У тежишту просторне композиције
појављује се објекат-кула13 која је кружне основе и која се налази на размеђу геометријских матрица и неутрално се односи према свакој од њих. Овај објекат подједнако
припада и новобеоградском и земунском правцу урбаног потеза, па је самим тим
њему дато централно место у композицији блока. Ако се сагледава у ширем контексту, место и форма овог објекта су кључни за разрешење композиционих проблема
који произилазе из већ приказаних и коментарисаних разлога.
Овај објекат представља замишљену, вертикалну осовину око које се врши ротација
и промена правца урбанистичке матрице. Препознавање ове ситуације и покушај да
се она, на неки начин, пројектантски разреши произашла је из потребе да се успостави континуитет идеје и помире неуралгичне урбанистичке позиције. Присуство овакАРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
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вих тачака је последица несавршености сваког урбанистичког плана, па тако и плана
Новог Београда, који је у свој сведености геометријске апстракције, неминовно морао
да произведе и места каква је блок 11а. Блок 11а, ако се посматра као део укупног
новобеоградског плана, представља хендикеп. Новије време је показало да се тај
хендикеп може, кроз креативно пројектантско деловање претворити у инспирацију и
могућност да се на нови начин, који је примерен новим односима у грађењу и планирању, креативно интервенише у простору.
У залеђу куле, као интегрални део парцеле ГП-3 налази се стамбено пословни објекат14 који се надовезује на пословну зграду ВИГ-плаза. Дубина пословног тракта која
је преузета и настављена на стамбеном објекту проузроковала је посебан типолошки
облик овог објекта. На дубини габарита од 24м, пројектован је умањени двотракт са
техничким атријумима. “ Композиција волумена третирана је као реминисценција на
класичну архитектуру на којој се издвајају три зоне: база, тело и кров. Она такође,
одступањем од строго ортогоналне потке уноси својство динамичности коју прати
вешта и одмерена диференцијација у материјалима. Резултат је њена различитост
у перцепцији код кретања посматрача, а свеукупни утисак даје снажан карактер објекта, што је често ретко у станоградњи посебно у новобеоградским блоковима.” 15
Поред претходно анализираних примера, у блоку 11а је 2013. године изграђен хотел16
и пословна кула по пројектима архитекте Б. Подреке, који својим снажним ауторским
печатом уноси још једну димензију архитектонског израза у блок 11а. Овај објекат
се, примарно, састоји из два волумена који изражавају две основне функције. Његова
препознатљивост и ауторска експресивност показује да је у контексту новог начина
планирања и градње у новобеоградским блоковима могуће постићи пун, савремени
ликовни израз и висок естетски квалитет архитектуре.

Слика 6. Стамбенопословни објекат у Блоку
11а на ГП-3
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Слика 7. Хотел
Фалкенштајнер, Блок 11а

Почетком 2015. Године у блоку 11а завршена је изградња објекта Амбасаде Јапана17,
са архитектонским елементима карактеристичним за ову типологију, и концептом
који, у геометријском и волуметријском смислу, прати затечено стање и укупну логику
блока. Објекат се развија око централног атријума и прати облик парцеле који је
петоугаони. Својим габаритима објекат следи логику ивичне градње и тиме се издваја
у односу на остале примере у Блоку 11а.
Блок 11а је место где се, све више, осећа да се новобеоградски блок може градити
и планирати кроз дуже време и уз присуство већег броја различитих ауторских и
архитектонских приступа и језика, а да то не буде хендикеп, већ предност и шанса.
Ова разноврсност, која је присутна у блоку 11а, а која се огледа и кроз материјализацију и кроз стилску и архитектонску деференцијацију, омогућава нови поглед на
новобеоградски блок. Он више није мегаструктура која је унифицирана и монотона
у погледу амбијената, материјала, боја и текстура, већ је то поље у коме се велича
различитост, динамичност и слобода избора.
Овакав приступ иницира да се савремено и будуће планирање заснива на успостављању континуитета са традицијом, пре свега у доменима који су анализирани у
тексту, а то су: матрица (потка) и волуметрија. Овакав начин рада омогућиће да се
Нови Београд и убудуће препознаје по својим модерно конципираним планским решењима, а да се у контексту који је последица новог друштвено-економског модела
настави развој и надградња изворних принципа и планова.
Сви објекти који припадају последњем периоду градње у блоку 11а имају стационарно паркирање возила које је решено у подземним етажама. Овакав концепт, који
произилази из рагулативе и Генералног урбанистичког плана града Београда, омогућио је да се парцеле веома рационално користе, са повећаним густинама и релативно добрим процентом слободних површина. Слободне површине се у овом слуАРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
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чају реализују у оквиру регулационих линија (парцела), па је континуитет пешачких
токова или зелених површина отежано остварити без добре координације планера
и пројектаната. На примеру блока 11а проточност и доступност свих делова блока је
коректно спроведена, тако да се у овом случају може говорити о некој врсте полуотвореног блока са хибридним елементима преласка из отвореног у затворени систем
са ивичном градњом. Оваква врста блокова типолошки је сложена и може се детаљније посматрати и објашњавати кроз параметрику, индексирање и волуметријску
анализу.
Притисак тржишног начина размишљања, као и нови финансијско-економски односи
у процесу пројектовања и грађења захтевају нову креативност од архитеката. Парцела (грађевинска) је мера инвестиционог захвата, за разлику од блока који је у периоду настанка Новог Београда био минимална пројектована целина. У таквој ситуацији, сагледавање целине блока и његов коначни изглед налазе се у неизвесним
зонама колебања капитала, економичности инвестиције и издржљивости инвеститора. Архитекта је отуђен од сагледавања и планирања укупне слике блока, што је
био његов превасходни задатак у претходним епохама планирања Новог Београда.
Сетимо се примера блокова 2118, 2319, 19а20....па све до првих изграђених стамбених
целина у блоковима са једноцифреним именом: 1,2...21 Сваки од ових блокова могао
је бити пројектован као целина, са равноправним пројектантским методолошким
приступом, од мањег ка већем али и обратно, од већег према мањем (од целине
према сегменту-детаљу). Архитекти су, у овом периоду, били у прилици да спроводе
концепт од апстрактног волуметријско-геометријског плана, па све до најситнијих
детаља у ентеријеру пројектованих објеката.
„Урбаниста није друго до архитекта. Први организује архитектонске просторе, он
одређује место и намену изграђених објеката, он мрежом кретања све ствари повезује у времену и у простору. А други, архитекта, заокупљен, на пример, једним
једноставним станом, а у том стану једном још једноставнијом кухињом, исто тако
ствара просторе и одлучује о кретањима.“
Ле Корбизије, 194322

Закључак
За студију случаја у раду је узет пример блока 11а у Новом Београду. Овај блок је интересантан за анализу из најмање два разлога. Први је његова специфична геометријска структура и присуство дијагоналне потке која сам облик блока усложњава и чини
посебним. Други разлог се огледа у чињеници да је градња и планирање овог блока
почела релативно касно (око 1978.године) па је, из тог разлога овај блок пројектован и
грађен, како у време СФРЈ, тако и у времену преласка на нови, капиталистички систем
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друштвено-економских односа. Због ових разлога, блок 11а је карактеристичан и на
његовом примеру се могу, ралативно јасно видети и показати многе од дилема и размишљања о континуитету деловања у простору Новог Београда, из угла урбанистичког
планирања и архитектонског пројектовања, уз осврт на очување духа и физиономије
места. Размотрене су постојеће урбанистичке и архитектoнске ситуације (наслеђе).
Оне пружају структурну, морфолошку, типолошку и метафизичку основу за архитектонске и пројектантске анализе и за креативну надградњу. Као водећа идеја и инспирација
узет је принцип континуитета. Он представља пројектантски став према коме се
архитектура вреднује према контексту и исходишту свог настанка-својој генези. Други
термин који је узет у разматрање је надградња. Он дефинише потребу за пројектантском интервенцијом у складу са савременим захтевима који обухватају како програмски
тако и технолошки и естетски дискурс у архитектури.

Заштита градитељског наслеђа Новог Београда, коментар
Када се говори о заштити градитељског наслеђа неопходно је сагледавања садашњег тренутка у контексту двају референтних појмова: наслеђе и завештање. Пред
сваком од генерација професионалаца стоји задатак да своју делатност позиционирају у ланчаници културне баштине и препознају праву меру са којом ће интервенисати у простору, успоставити континуитет са претходницима, али и оставити довољно простора за будуће деловање. Дакле, суптилност и дискретан приступ заштити и
очувању наслеђа су један од путева ка успеху. Један од (посредних) начина да се
постигне заштита архитектонског наслеђа (на примеру Новог Београда) јесте квалитетно, промишљено и логично пројектовање и грађење у садашњости. Овакво, одговорно понашање свих учесника у процесу настајања урбаног окружења може осигурати надградњу, допуњавање и постепену замену наслеђене структуре. Ово је
један од начина да се наслеђе заштити од нелогичних интервенција и девастације.
Блок 11а, који је посматран и анализиран у овом раду, један је од примера на коме
се може проверавати сврсисходност покушаја оваквог деловања.
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ТРАНСФОРМАЦИЈА ВИЗУРЕ ГРАДА: УРБАНИСТИЧКЕ
ИНТЕРПОЛАЦИЈЕ У БЕОГРАДУ 1945-1985
Апстракт
Крај Другог светског рата је у Југославији донео нов политички поредак, као и нове архитектонске
тенденције. Пошто је Комунистичка партија дошла на власт, у престоници је покренут значајан број
урбанистичких подухвата. Иако је у фокусу изградње првенствено било подручје Новог Београда као
новог центра социјалистичке државе, известан број локација у централној и историјској зони града
изабран је за тада често називану „обнову“ или „реконструкцију“, односно рушење, изградњу или
доградњу у оквиру постојећег градског ткива. Новоизграђени потези у централним градским општинама пројектовани су у духу тада владајућег интернационалног стила, без компромиса и комуникације
са околном архитектуром. Архитектура визуелних хоризонтала и вертикала готово да је доминирала
над затеченом архитектуром од пре Другог светског рата. Иако у данашњем контексту радикалне,
урбанистичке интерполације настале у периоду између 1945. и 1985. године одлично говоре о духу
времена и тадашњим градитељским тенденцијама које су биле свесрдно потпомогнуте владајућом
политичком климом.
У раду ћемо покушати да установимо на који начин су културна и дневна политика утицале на изградњу одређеног броја урбанистичких интерполација, почевши од стамбених павиљона у оквиру
Професорске колоније (1947-1948), стамбеног блока „Плато“ на Врачару (1971-1978) и пословностамбеног блока у улици 27. марта са пословном зградом „Инекс“ (1969-1985). Разлог због којег су
ове локације уврштене у пројекат измене градске визуре до сада није у потпуности расветљен, с
обзиром на чињеницу да код већине ових примера градитељски фонд није био драстичније оштећен
приликом бомбардовања, нити је у питању била претежно нерепрезентативна архитектура приземних
кућа у вагон систему или пак нехигијенска насеља. Путем ових неколико примера урбанистичких
интерполација грађених између 1945. и 1985. године, анализираћемо у којој мери је дошло до примене
тадашњих доминантних архитектностих и урбанистичких тенденција. Такође ће бити речи о односу
између новоизграђене архитектуре са постојећом и на који начин су ове интервенције утицале на
промену градске визуре.
Кључне речи: урбанизам, интерполације, реконструкција, архитектура, Београд
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TRANSFORMING THE CITYSCAPE: URBAN INTERPOLATIONS
IN BELGRADE 1945-1985
Апстракт
The end of the Second World War in Yugoslavia brought a new political order, as well as new architectural
tendencies. Since the Communist party came to power, a significant number of urban development took
place in the capital city. Although the area of New Belgrade as the new center of the socialist state was
primarily in focus for construction, a certain number of locations in the city’s central and historical zone have
been chosen for what was then often called ‘restoration’ or ‘reconstruction’, which meant demolition,
construction or expansion within the existing urban fabric. The newly built areas in the central city’s zones
were designed in the contemporary and dominant International style, uncompromising and without any
communication with the architecture of the environment. The architecture of visual horizontals and verticals
almost dominated the existing pre-Second World War architecture. Although today considered rather radical,
the urban interpolations created in the period between 1945 and 1985 represent very well the zeitgeist and
the architectural tendencies of that time which were wholeheartedly supported by the ruling political climate.
In this paper we will try to establish in which way the cultural and daily politics influenced the construction of
a certain number of urban interpolations, starting from the housing in Profesorska Kolonija (1947‒1948), the
housing block ‘Plato’ on Vracar (1971‒1978) and the business and residential block in the 27. marta street
with the business building ‘INEX’ (1969‒1985). The reason for choosing these locations in the project of
transforming the cityscape is not entirely solved, considering the fact that most of these locations did not
suffer from major devastation during the bombings, nor was it mostly unrepresentative architecture of ground
floor houses in a row or, on the other hand, slums. Through these several examples of urban interpolations
built in between 1945 and 1985, we will analyze in which amount were dominant architectural and urban
tendencies applied. The relationship between the newly built architecture and the existing one will also be
discussed, as well as in which manner these interventions influenced the transformation of the cityscape.
Keywords: Urbanism, Interpolations, Reconstruction, Architecture, Belgrade
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Политика изградње стамбене архитектуре после Другог светског рата
Београд је у Другом светском рату изгубио 30% стамбеног фонда,1 па зато није било
неуобичајено то што је у послератним годинама обнављан брзо и економично. Услед
великог прилива становништва у престоницу, стамбена изградња је до 1954. године
чинила чак 36,5% укупних грађевинских инвестиција.2 Прву фазу (1945-1951) карактерисала је „ивична изградња“, односно „пломбирање“ мекших градских парцела.3
Архитекта Никола Добровић,4 тада на челу Урбанистичког института НР Србије,5 није
се залагао за рушење већих стамбених квартова, сматрајући да свака зграда представља економску вредност.6 Доношење Генералног урбанистичког плана 1950. године донело је прекретницу у развоју града, али о детаљнијем урбанистичком промишљању може се говорити тек од 1959. године, када је започета израда
регулационих урбанистичких планова за делове општина у оквриру уже градске територије.7 Приликом планирања стратегије развоја града, архитекти и урбанисти су
се превасходно водили Атинском повељом и совјетским обрасцем „Микрорејона“.8
На основу ова два модела закључено је да је неопходна преоријентација на масовну,
вишеспратну, односно блоковску стамбену изградњу.9 У периоду од 1960. до 1975.
године стамбени фонд у Београду је удвостручен.10
Територија Новог Београда је представљала својеврстан полигон за демонстрирање
друштвено-економског и технолошког развоја, уз планско ширење града и стварање
насеља на периферији. Међутим, без обзира на ницање новог града на пустом терену, централно градско језгро није било поштеђено урбанистичких интервенција,
стручно називаним „реконструкције“, а данас најадекватније дефинисаним термином
„урбанистичке интерполације“. Терени одређени за „потпуну реконструкцију“, најчешће су били окарактерисани као простори са „релативно густо изграђеним, ниским
и дотрајалим зградама и незадовољавајућом мрежом комуналних инсталација“, док
су терени за делимичну реконструкцију и санирање били у изграђеним централним
и историјским деловима града.11 Пројектовање стамбеног или административностамбеног блока тако да буде интерполиран у постојеће градско ткиво представљало
је архитектима далеко већи захтев и изазов него што је био случај са стамбеним
целинама на периферији, поготово што је била присутна „идеја синтезе“ архитектуре
и окружења.12
Иако постоји низ урбанистичких интерполација које су током послератног периода
изведене на територији Београда, попут стамбеног комплекса УДБ-е у Булевару
Војводе Мишића,13 реконструкције Булевара Револуције од Лиона до Цветкове пијаце
или стамбеног насеља на Доњем Дорћолу, у раду ће бити обрађена три примера
настала у различитом контексту послератне урбанистичке и архитектонске праксе.
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„Цвијићеви павиљони“: подизање зида око Професорске колоније
Пре него што је извршена адекватна припрема терена за изградњу на Новом Београду, стамбена изградња била је сконцентрисана на „слободне терене“ на десној
обали Саве. Иако је требало да преовлађује отворени систем стамбене градње, а
да се полуотворени систем, затворени блокови и изграђени фронтови примењују
само где је неопходно, то није био случај у пракси.14 У првој фази обнове града, само
су два стамбена комплекса подигнута у ужем градском подручју: насеље Карабурма
за 5.500 становника и насеље у Цвијићевој улици за 3.500 становника.15 За разлику
од Карабурме, која до Другог светског рата није поседовала репрезентативније примере стамбене и резиденцијалне архитектуре, простор на којем су 1948. године подигнути „Цвијићеви павиљони“ био је познат као први покушај примене концепта
„вртног града“ у Београду, тачније Професорска колонија.16 Циљ је био да се стамбена колонија „попуни“ новим објектима за радничку класу, а с обзиром да је Професорку колонију настањивала интелектуална елита која није нужно била присталица
нове власти, разлог бирања управо ове локације може бити пре идеолошке него
урбанистичке природе.
Инвеститор је био Централни одбор јединствених синдиката ФНРЈ, а јавни конкурс
је расписан 1948. године, на коме је прву награду освојило решење архитекте Владете Максимовића.17 Извршни одбор града Београда је исте године донео решење
о законској надокнади експропријације парцела за потребе зидања.18 Раднички станови у Цвијићевој улици, названи „павиљони“, пројектовани су као комбинација ивичног и слободног система изградње (сл. 1).19 Максимовић се тешко прилагодио новонасталој ситуацији, рационалном коришћењу грађевинског материјала и економичној

Слика 1. Владета
Максимовић, Павиљон у
Цвијићевој улици, 1948.
(аутор фотографије
Владана Путник)
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конструкцији. Штедња на материјалима и квалитету градње проузроковала је бројне
проблеме на градилишту.20
Подужни стамбени објекти висине четири спрата позиционирани су у оквиру Професорске колоније тако да су у потпуности заклонили поглед ка Цвијићевој улици и
делимично ка улици Здравка Челара. Неадекватном позиционирању доприноси и
архитектура пројектована у духу социјалистичког реализма у контрасту са породичним кућама универзитетских професора. Из данашње перспективе тешко да се урбанистички може оправдати подигнути „зид“ око Професорске колоније, осим близине штампарије „Рад“ чији су радници били смештени у павиљонима.21 После више
од једне деценије, подигнут је и стамбени солитер од тринаест спратова и анексима
са циљем да „помири дивергентне правце суседних постојећих објеката“.22

Изградња стамбеног блока „Плато“ на Врачару
Стамбени блок „Плато“ представља један од бројних примера сједињавања уситњене блоковске структуре у старом градском језгру. Као што је архитекта Бранко Максимовић рекао, „такав поступак биће неминован чим се пређе на реконструкцију оних
делова града који се карактеришу густом мрежом улица и ситних блокова, са зградама ниске вредности.“23 Његов став можда најексплицитније објашњава урбанистичку праксу интерполирања нових стамбених блокова у старо градско ткиво.
Према усвојеном регулационом плану за подручје општине Врачар24 простор између
улица Саве Ковачевића,25 Војводе Драгомира, 14. децембра26 и Јиречекове био је
предвиђен за вишеспратну стамбену градњу са комплексима за средњу стручну
школу и основну школу. Предлог решења урбанистичког плана усвојен је 1968. године, док је пројекат израђен 1971. године27 да би био завршен тек крајем деценије.
Нова стамбена површина била 2.5 пута већа од старе, са 53% више станова у које
је усељено преко 50% више становника,28 махом војних лица, али и уметника.29 Аутор
стамбеног блока био је архитекта Александар Рашевски,30 док је урбанистичко решење израдио архитекта Драган Гудовић, што је уједно и његово последње
остварење.31
Затечено стање грађевинског фонда на овом простору површине 46.220 м2 показивало је да је стамбена архитектура махом била из периода између два светска рата.
Осим призмених породичних кућа, присутне су биле и мање стамбене зграде висине
до два спрата. На основу тадашње валоризације, предвиђено је да буду задржани
сви стамбени објекти „од вредности“ (сл. 2). Потом је извршена експропријација непокретности и уношење у Фонд друштвене својине у корист Дирекције за изградњу
како би се одобрило њихово рушење.32
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Слика 2. Драган Гудовић,
Пројекат реконструкције
простора између улица
Саве Ковачевића, Војводе
Драгомира, 14. децембра
и Јиречекове, 1971. (ИАБ,
СГБ, ТД, 35/1)

На пољу урбанистичког решења блока примењено је постављање слободних објеката
у простору ради отварања у свим правцима, што је довело до укидања Бацетине и
Јиречекове улице. Пројектоване су три
стамбене куле од по 14 спратова, као
незаобилазне „визуелне доминанте“ и
зграда типа „меандар“ чија је висина
износила четири до седам спратова.
Директно уклапање нових и старих
објеката условљавало је „складно повезивање са задржаним објектима“, па
је Гудовић предложио да „фасадна
платна [треба] обрадити елементима
који ће дати живописан изглед целом
објекту, разбијајући својим присуством
могућу монотонију“. Како би се тај
ефекат постигао, коришћена је фугована гитер опека, натур бетон у рендисаној оплати и армирано стакло. Гудовић
је у свом образложењу пројекта заступао становиште да „својим ликовним
Слика 3. Поглед на стамбену кулу блока „Плато“
изразом ове куле треба да делују лако
из улице Кнеза Иве од Семберије (аутор
фотографије Владана Путник)
и ведро, па у том смислу користити се
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архитектонским елементима који то омогућавају“,33 што Рашевски у пракси није у потпуности постигао. Иако је архитектонска и ликовна вредност стамбених кула изузетно
висока, са ефектном употребом опеке и натур бетона, стиче се утисак да се о уклапању
у постојећи архитектонски амбијент није водило превише рачуна (сл. 3).
Целокупан пројекат одаје утисак пажљиво промишљене реконструкције, али бескомпромисне према визури Врачарског платоа. Иако су Рашевски и Гудовић тежили
уклапању у постојећу архитектуру, „визуелне доминанте“ и даље су у контрасту у
односу на преовлађујућу ниску спратност објеката.

Рејонски центар општине Палилула
Према Урбанистичком плану који је био саставни део одлуке о регулационом плану за
територију општине Палилула34 блокови између улица 27. марта, Станоја Главаша,
Кнез-Данилове и Владетине су се налазили у комплексу вишеспратне изградње и били
су намењени подизању рејонског центра, као и пословних и стамбених објеката.35 Разлог зашто је управо ова локација изабрана лежао је у чињеници да је улица 27. марта
била једна од значајнијих лонгитудинала града, док је улица Старине Новака била
главни трансферзални правац Славија-Панчевачки мост.
О затеченој архитектури пре реконструкције аутор пројекта архитекта Урош Мартиновић36 је изјавио следеће: „Стање објеката
блокова је такво да се у једној
широј и перспективнијој реконструкцији, а с обзиром на значај
локације, може сматрати табулом
разом са два до три објекта од
трајније грађевинске вредности“.37
Мартиновићев став чини се готово
симптоматичним за период, тачније, владајућа клима налагала
је „жртвовање“ постојеће архитектуре за потребе „вишег циља“, у
овом случају изградње рејонског
центра општине Палилула, који би
требало да репрезентује место
окупљања становника највеће београдске општине. Од затечених

Слика 4. Урош Мартиновић, Пројекат реконструкције
простора између улица 27. марта, Станоја Главаша,
Кнеза Данила и Владетине, 1972. (ИАБ, СГБ, ТД, 710/76)
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објеката срушена су „само“ три за које су пројектанти сматрали да су од већег значаја,
односно солидније грађевинске вредности, док су остали са тим епитетом задржани и
уклопљени у новоизграђени блок (сл. 4).38 Образлажући селекцију објеката који нису
за рушење, Мартиновић ни у једном тренутку не спомиње архитектонске вредности
затечених објеката, већ искључиво говори о томе да ли је у питању „солидна градња“,39
па су објекти задржани због грађевинског квалитета, а не естетског.
Упркос оваквом ставу, Мартиновић је истакао да се комплекс не може посматрати као
„изоловано острво“, већ као централни део ширег урбанистичког ткива са којим би
требало да буде органски повезан.40 На његов став надовезао се урбаниста пројекта
Братислав Стојановић,41 који се залагао за поштовање композиционих односа, док је
у погледу ликовних и пластичних израза Мартиновићу дао пуну слободу, са напоменом
да пажљиво треба одабрати позицију куле.42 Вертикалну доминанту читавог блока
чинио је друштвено-административни центар са зградом Скупштине општине, док је
испод ње развијена површина пешачког партера са идејом примарног простора трга
са везама према другим деловима блока. У оквиру пројекта су биле предвиђене и
пасареле изнад улице Старине Новака, које нису изведене. Друга страна блока је била
резервисана за робну кућу и две пословно-стамбене куле као пандан скупштинској
кули. У склопу комплекса били су уврштени и биоскоп, ресторан, Дом здравља и
обданиште.43

Слика 5. Улица Станоја Главаша (аутор
фотографије Владана Путник)
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На пољу усклађивања интерполиране
нове архитектуре са постојећом, аутор
је пре био мишљења да би затечени
градитељски фонд требало преуобличити и прилагодити новоизграђеном
блоку (сл. 5). Предложено је чак и рушење блока између улица 27. марта и
Ташмајдана ради стварања боље визуре.44 Упркос чињеници да је блок смештен у централном градском језгру,
Урош Мартиновић је смело користио
контраст хоризонтала и вертикала,
драматизујући читав простор. Сама
форма објеката је генерално прочишћена, са употребом окова од белог
метала прве класе на административном делу, док су за стамбене куле коришћени натур бетон, терапласт, бели
вештачки камен и фугована опека.45
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Променом инвеститора СО Палилула никада није усељена у предвиђене објекте,
већ тада моћно предузеће INEX.46 Одаје се утисак да је од наведених примера ово
решење најуспешније, управо због чињенице да је допринело отварању простора на
значајној раскрсници и да је блок најскладније уклопљен у постојећи урбани миље,
најпре због већег броја изграђених послератних објеката, али и због саме ширине
саобраћајница које су анулирале утисак тескобе.

Закључак
Постоји могућност да су реконстукције у периоду између 1945. и 1985. године вршене
како би Београд био равномерно насељен и у складу са прописаним бројем становника по месној заједници.47 Међутим, пре се може наметнути закључак да је у питању
била тежња ка стварању једног новог града будућности, која се уклапала у државну
идеологију.
На крају, можемо закључити да је неадекватан приступ градитељском наслеђу
настао услед недовољне свести архитеката, али и захваљујући градитељској и урбанистичкој политици епохе. Урбанизам пре Другог светског рата је доживљаван у
негативном контексту и може се закључити да је преовлађивало мишљење да старо
језгро града треба у што већој мери реконструисати како би се решили одређени
проблеми. Тврдња истакнутог урбанисте Братислава Стојановића да је „данашњи
Београд млади град, без значајнијег удела трагова историје као сведочанства његовог великог трајања“48 можда најпрецизније говори о генералном ставу који је био
заступљен у тадашњој архитектонској струци. Међутим, не може се занемарити ни
идеолошка димензија, која је неминовно била присутна, свесно гајећи предрасуде у
стручној и широј јавности о ништавној вредности предратног градитељског наслеђа.
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ГЕНЕРАТОРИ МОДЕРНОГ УРБАНИТЕТА:
ДОМОВИ КУЛТУРЕ У ЦРНОЈ ГОРИ (1960 – 1970)
Апстракт
У другој половини 20. вијека широм Црне Горе граде се објекти за потребе културе: домови културе,
домови омладине, позоришта, биоскопи, спомен домови, домови револуције, изложбени простори и
домови ЈНА (у Црној Гори није изграђен ниједан музеј). Грађени међу првима у категорији јавних
објеката, по свим црногорским градовима и већим мјестима у периоду од 1945 до 2000. године, ови
објекти својом просторно-функционалном дефиницијом представљају рефлексију ширег друштвенополитичког контекста у коме су настајали као и генераторе локалног урбанитета, нарочито у периоду
подржавања модела модернистичко-социјалистичког града. Од 25 изграђених објеката 13 је завршено
у потпуности, 9 објеката је завршено али не и њима припадајући околни простори а 3 објекта никада
нису до краја изграђена.
Шездесетих година 20. вијека изграђена су два значајна објекта ове намјене: 1962. године Дом културе
„Никола Ковачевић“ (најприје Дом синдиката и Раднички универзитет, касније биоскоп „18 септембар“)
архитекте Ђорђија Мињевића у Никшићу, и 1966. године Дом културе „Гојко Краповић“ у Будви (пословни објекат Предузећа за промет и производњу филмова „Зета филм“), архитекте Милана Поповића. Ови објекти, изграђени у духу модерне и интернационалног стила - први нуклеуси модерног
социјалистичког града - били су праћени свим елементима модерне урбане матрице: широким булеварима и тротоарима, зонама мултипликованих стамбених објеката равних кровова, отвореним и
зеленим површинама и сл.
Осамдесетих година, у санацији и реконструкцији након земљотреса из 1979. године, Дом културе у
Будви трпи значајне промјене, најприје обликовно а затим и функционално, у потпуности мијењајући
првобитну намјену у простор дискотеке. Модернистичка структура која је „лебдјела у ваздуху“ насилно
је, постмодернистички, „привезана за тло“. Двадесет година касније, почетком трећег миленијума,
најљепша фасада са вертикалним брисолејима бившег Дома синдиката у Никшићу, тада већ у великој
мјери запуштеног и ван употребе, бива затворена и блокирана новоизграђеним објектом мегамаркета.
Захваљујући, прије свега, одличним функционалним карактеристикама овај објекат је реконструисан
у простор Никшићког позоришта и поново отворен 2015. године.
Кључне ријечи: шездесете године 20. вијека, модерна, социјализам, дом културе, дом синдиката
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GENERATORS OF MODERN URBANITY:
CULTURAL CENTERS IN MONTENEGRO (1960 – 1970)
Abstract
Different kinds of cultural facilities were built in the second half of the 20th century all over Montenegro:
community cultural centers, youth centers, theaters, cinemas, memorial centers, revolution memorial centers
and Yugoslav National Army cultural centers (no museums were built in Montenegro). These facilities were
the first ones that were built in the category of public buildings in all cities and major towns in Montenegro
from 1945 to 2000. With their spatial and functional definition they represent a reflection of the broader social
and political context in which they emerged as generators of local urbanity, especially in the period in which
the modernist and socialist city model was supported. 13 buildings out of 25 were built completely, 9 buildings
were completed but without their respective surrounding areas and 3 buildings have never been fully built.
Two significant buildings were built in the sixties: in 1962 Cultural Centre “Nikola Kovacevic” (at first it was
House of Trade Unions and Workers’ University, later converted into cinema “18th of September”) by architect
Đorđije Minjević in Niksic, and in 1966 the Cultural Center “Gojko Krapović “in Budva (business building of
the Company for sales and production of films “Zeta film”), by architect Milan Popovic. These facilities, built
in the spirit of modern and international style - the first nuclei of modern socialist city - were accompanied by
all the elements of modern urban matrix: wide boulevards and sidewalks, zones with multiple-residential
buildings with flat roofs, open and green spaces etc.
In the eighties, after the earthquake that had occurred in 1979, the Cultural Center in Budva suffered significant changes in the process of rehabilitation and reconstruction, at first formally and then its function, its
original purpose completely changed as it was converted into a nightclub. The “floating in the air” modernist
structure was violently, in postmodern way, “tied to the ground.” Twenty years later, at the beginning of the
third millennium, the most beautiful facade with vertical blinds of former House of Trade Unions in Niksic, at
that time largely neglected and out of use, was closed and blocked by newly built facility megastores. Thanks
to, above all, its excellent functional characteristics this building was reconstructed and converted into City
Theatre and reopened in 2015.
Keywords: sixties of the 20th century, modernism, socialism, cultural center, house of Trade Unions
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Увод
Крај педесетих и почетак шездесетих година био је период брзог развоја Југославије
чија је „стопа индустријског раста била међу првима у свијету“1, што је подразумијевало раст животног стандарда и интензивну изградњу широм земље.2
На основним начелима модерне, која су се заснивала на прекиду историјског континуитета и тежњи ка универзалном, формирано је и тзв.„социјалистичко виђење модерности“3 засновано на егалитаризму и продуктивизму („work–based“ систему), а које се
кроз архитектуру манифестује као рационалан и функционалан приступ пројектовању
и грађењу. У области пројектовања се тежило типским рјешењима код свих врста
објеката масовне изградње, јер се тиме омогућавала већа продуктивност грађења,
бржа и јефтинија изградња и примјена најрационалнијих техничких рјешења.4 Савремени социјалистички град је био заснован на идеји о „заједничкој срећи постигнутој
колективизацијом“ и концепту Ле Кобизијеовог „функционалистичког града“.5
Шездесетих година улазе у реализацију нови плански документи а централне функције – објекти јавне намјене – постају носиоци нових, модерно конципираних урбанистичких захвата. Процес „опште модернизације“ градова, који се „одликује функционалном намјеном, сврсисходношћу и економичном изградњом“6 карактеристичан
за цијелу тадашњу Југославију па и за градове у Црној Гори, почео је да се реализује,
али готово никада није дошао до краја. Принципи модерног, функционалистичког
града, постављани кроз неколико, готово типских, урбанистичких потеза, најчешће
једном или двије ортогонално постављене широке улице (или булевара) и неколико
објеката јавног и стамбеног карактера, остали су само у сегментима. Врло често су
управо објекти културе имали водећу, генераторску улогу у концепту новог града.

Социјалистичко самоуправљање: Дом синдиката у Никшићу (1962)
Након Другог свјетског рата Никшић се развијао „брзином каква је позната само код
малог броја градова у Југославији“7 и у три послератне деценије израстао је у други
по величини град у Црној Гори, „индустријски и привредни центар“.8 Нагли привредни
развој града, пораст животног и културног стандарда, индустријализација, миграција
сеоског становништва, захтијевали су хитну урбанистичку интервенцију, односно,
„директивну основу и регионални план“.9
Након првих идеја о урбанистичком развоју града из 1952. године (Aтеље браће Стојановића из Београда)10, 1958. године је донијет и први Генерални урбанистички план
Никшића11, којим се успоставља урбанистичка матрица новог града (Технички факултет
у Загребу, на челу са професором Јосипом Сајселом (Seissel) и доцентом Драгутином
Болтаром). План је очувао радијалну „матрицу ренесансног Сладеовог плана из 1883.
године, а повезивање старог и модерног Никшића „остварује се преко зеленог појаса
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у коме се смештају јавни објекти и други садржаји“.12 Урбани развој града се одвијао
према директивама Плана из 1958. године, али “без детаљних планова“.13 Брз развој
индустрије и привреде условио је и брз развој стамбених четврти града, а појавила се
и потреба за задовољењем културних потреба становника.14
Дом синдиката и раднички универзитет „Никола Ковачевић“ (касније Дом културе
„Никола Ковачевић“, па затим, Биоскоп „18. септембар“), први нови објекат културе
и један од првих објеката модерне архитектуре у послијератном Никшићу, архитекте
Ђорђија Ђока Мињевића15, изграђен је 1962. године.16 Лоциран је, као и многи објекти
из тог периода, на основу принципа датих у генералном урбанистичком плану из
1958. године, у „обавезном договору са предсједником Општине и сарадницима“ али
без детаљног урбанистичког плана.17
Објекат је постављен у дијелу града који је познат као урбанистички блок звани
„Меандар“ по истоименом стамбеном објекту чији је аутор проф. Бруно Милић са
Загребачког универзитета, на периферном дијелу Сладеове радијалне шеме, уз
главни градски булевар. (сл. 1) Тај модерни урбани склоп, видљив уласком у град
преко кружног тока („прва визура и разгледница на улазу у град Никшић“), састављен,
у дијелу према улици, из три архитектонско-урбанистичке цјелине „стамбени небодер
– дом културе – меандар“18 представља једну завршену цјелину која рубно изграђује
дио улица Вука Мићуновића, улице према Жељезничкој станици и Трга Саве Ковачевића. Ова урбана цјелина, укључујући и четири самостална стамбена објекта у
унутрашњости истог блока, са архитектуром „испуњеном интернационалним духом“19
представља урбани симбол града из шездесетих година - „модерног Никшића“. Дом
синдиката својом позицијом у блоку, повучен од улице, дискретно и ненаметљиво
постављен уз кружни ток, има улогу „просторног генератора“ цијелог комплекса.

Слика 1. Развој модерног
Никшића шездесетих
година: урбанистички
блок звани „Меандар“ уз
главни градски булевар и
кружни ток – (1) Дом
синдиката, (2) стамбени
солитер, (3) колективно
становање, (4)
колективно становање.
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Слика 2. Дом синдиката у Никшићу, 1962. године. - „тежишна тачка“ модерно конципираног
блока „Меандар“ уз кружни ток на улазу у град

Дом синдиката је имао главну салу (углавном биоскопског карактера) са око 400 мјеста
(у подацима након саме изградње наводи се чак и 800 мјеста у истом простору), малу
салу са око 100-150 мјеста, неколико учионица, канцеларије и значајно велики простор
улазног хола и бочних фоајеа. Поред примарне функције, Дом синдиката је имао и
значајну улогу у пољу конотативних значења које архитектура као производ друштвенополитичких услова носи, а која је овдје садржана у чињеници да је нови архитектонски
садржај – „дом синдиката“ директан производ нових самоуправних процеса, односно
да нови друштвени систем, поставља „радника“ као водећу фигуру који, организован
у „синдикат“, тражи адекватан простор за окупљање и садржаје ван радног времена.
Ново друштвено уређење – социјалистичко самоуправљање – производи нове облике
друштвеног живота који резултирају потребом за новим простором – архитектуром –
„домом синдиката“.20 Иако је „дом синдиката и народни универзитет“ убрзо преименован у „дом културе“ (а касније у биоскоп), из чињенице да се једини „дом синдиката“ у
Црној Гори налазио управо у Никшићу, исчитава се специфично развојно усмјерење
града као индустријске метрополе тадашње Републике Црне Горе.

Филм као друштвено-просторни феномен:
објекат „Зета филм“-а у Будви (1966)
Филм је шездесетих година сигурно био најзначајнији медиј на просторима бивше
Југославије, а одлазак у биоскоп је представљао посебан вид информисања, забаве,
дружења и окупљања. Јуна 1955. године предузеће „Ловћен филм“ се преселило из
Херцег Новог у Будву па Будва постаје „врло прометан филмски центар који живи са
филмом и за филм“.21 Након реорганизације „Ловћен филм“-а (1956) оснива се „Зета
филм“ као самостална дистрибутерска кућа, са сједиштем у Будви.22
Дом културе „Гојко Краповић“ у Будви, прецизније пословни објекат Предузећа за промет и производњу филмова „Зета филм“ („управна зграда са биоскопском двораном“
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као главним садржајем), архитекте Милана Поповића из Предузећа за пројектовање у
Титограду, пројектован је и грађен у периоду од 1963 - 1966. године.23 У периоду 1961
– 63. године рађен је и први Генерални план Будве, аутора архитеката А. Ђорђевића
и Уроша Мартиновића („по данашњим критеријумима ближи Детаљном урбанистичком
плану“)24 у коме је дефинисано да се „центар града формира између Дома културе и
тржног центра, ближе обали“, да укупна површина објекта Дома културе буде око 1.200
м2., као и да се објекат лоцира управо „на главну градску улицу а са будућом зградом
Народног одбора и зградом Народне банке формира градски трг који сачињава једну
архитектонску и урбанистичку цјелину“ а да основни мотив чине „колонаде у приземљу
трга које се настављају и у главној улици“.25 (сл. 3)

Слика 3. Планирани трг – центар „модерне Будве“ између Дома културе, зграде Народног одбора и
зграде Народне банке. Са друге стране булевара је пет стамбених објеката повезаних у приземљу.

Слика 4. Дом културе у Будви (1966), перспективни изглед показује отвореност приземне етаже
на источној фасади и интеграцију са планираним простором трга (који није изведен).
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Пројектом је постигнуто логично издвајање појединих функција: на спрату садржаји са
административним просторијама, мањом радном салом за пројекције (60 сједишта) и
једним дијелом друштвених просторија (библиотека), а у приземљу издвојени улази и
велика сала (450 сједишта), која је задовољавала услове универзалне примјене (и за
мање позоришне представе, концерте и сл). Постигнута је чврста, језгровита концепција, са биоскопском салом у средишту волумена и великим надкривеним површинама
у приземљу као продужецима улазног хола, („према будућем тргу“).26
Изграђен на „неизграђеном национализованом грађевинском земљишту“27 објекат
„Зета филм“-а је био замишљен као један од генератора новог јавног простора - центра „модерне Будве“. Међутим, до изградње објеката Народног одбора и Народне
банке никад није дошло па је просторна организација објекта „Зета-филм“-а, која је
била у потпуности усмјерена на планирани јавни простор, временом измијењена а
објекат никада није искористио своје првобитне потенцијале засноване на намјери
интегрисања са отвореним простором на нивоу приземља, преко наткривених простора и колонада. Главни улаз са вјетробраном је био формиран „са трга“, а и остали
садржаји били су усмјерени управо на ту страну - “уз хол, на спрату је предвиђен и
омањи балкон према тргу, за евентуално митинговање и слично.“28 (сл. 4)
Та „урбана празнина“ – трг који никад није настао, рефлектовала се и на објекат који
никад није „заживио“, што је вјероватно додатно испровоцирало и интервенције које
су се на објекту десиле након земљотреса 1979. године, као посљедица његове
„просторне непризнатости“.29

Модеран социјалистички град vs. пост-модеран град
транзиторских инвестиција
И дом синдиката у Никшићу (1962) и дом културе у Будви (1966) носе у себи „пројекцију
модерне будућности“, обиљежја једне „започете модернизације“ која је означила шездесете године, како кроз урбанистичку матрицу тако и кроз примјену карактеристичних
„интернационалних“ архитектонских елемената (равних кровова, брисолеја и сл.). Кроз
њих се очитавају намјере једног времена и друштва, они су сублимација једне модерне
концепције социјалистичког града, подржане јаком индустријализацијом карактеристичном за Никшић, са једне, и развојем туристичке привреде (у том периоду засноване
на развоју филмске умјетности), карактеристичне за Будву, са друге стране. (сл. 5) У
оба случаја се, у једном ограниченом просторном сегменту уочавају готово сви елементи „модерног функционалистичког града“: булеварска улица (одвајање трака зеленим острвима), шири тротоари, стамбени објекти постављени у мултипликованом
ритму на адекватним удаљеностима, отворене зелене и слободне површине око њих,
и домови културе као центри друштвеног окупљања, централне тачке једног новог
соц-модернистичког концепта града - „сегменти модерног урбанитета“.
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Слика 5. „Недовршена модернизација“ - „Зета-филм“ у Будви – Дом културе „Гојко Краповић“
(1966) представљао је „генаратор“ савремене урбане матрице Будве

Слика 6. Реконструкција објекта „Зета филма“ 1979. године – насилно „везање лебдеће
модернистичке структуре“ - примјена камена на постмодернистички начин – потпуна
девастација архитектуре и простора.

Реконструкција зграде „Зета-филм“-а након земљотреса из 1979. године искоришћена је, прије свега, као прилика да се добије нова корисна површина у приземљу
(пројекат радио Архитектонски факултет из Београда, 1979. године)30. Модернистичка
структура објекта „Зета-филм“-а која је „лебдјела у ваздуху“ насилно је „привезана
за тло“, најприје материјализацијом - примјеном неодговарајућег камена, а затим и
затварањем приземих простора као и обликовањем, примјеном посмодернистичких,
извијених линија, чиме је дошло до „сукобљавања“ старих и нових архитектонских
кодова - новонастала структура је била у потпуности без сензибилитета за стару,
негирајући је. Нешто каснији губитак примарне функције објекта био је очекивани
наставак лоше и непримјерене реконструкције објекта, а коришћење простора главне
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Слика 7. Доминантни вертикални брисолеји на Дому културе у Никшићу (1966) – детаљ (лијево);
Мегамаркет Мex којим је затворена „празнина“ и фасада са брисолејима

сале за дискотеку (дискотека „Трокадеро“ функционише и данас) у потпуности је
девастирало један од првих објеката у духу интернационалног стила из 60-тих година
у Црној Гори. (сл. 6)
Половином деведесетих година дом културе, касније биоскоп „18. септембар“ у Никшићу је престао са радом. Нешто касније и модернистичка урбанистичка шема са
доминацијом отворених простора између објеката бива нарушена – простор на квалитетној локацији у граду, између стамбеног солитера и дома културе, се попуњава основним симболом „примарног“ потрошачког друштва - мегамаркетом. Интерполацијом
мегамаркета у потпуности је затворена, архитектонски најзначајнија, југо-источна фасада дома културе којом су доминирали вертикални бетонски брисолеји чиме је трајно
нарушена аутентичност објекта. (сл. 7) Ипак, захваљујући прије свега, одличним функционалним карактеристикама овај објекат је, након реконструкције која је трајала дуги
низ година, поново отворен 2015. године као Никшићко позориште.
Оба примјера заправо показују да је у стихијском развоју града, карактеристичном
за земље у транзицији, аутентичност појединачних објеката као наслијеђених структура тешко очувати, поготову ако нису под одређеним мјерама заштите државе, што
је случај са цјелокупним архитектонским наслеђем друге половине 20. вијека у Црној
Гори. Међутим, оно што се теже „квари“ је добро и логично постављена урбанистичка
матрица, или бар неки њени сегменти. Овдје уочени тзв. „сегмент модерног урбанитета“ - просторна веза „булевар+мултипликовани стамбени објекти+објекат културе“
- наставља да живи као трајни актер у динамичном развоју града, коме се нове
просторне структуре, ипак, прилагођавају.
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АРХИТЕКТУРА РОБНИХ КУЋА НАКОН ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА У
ВОЈВОЂАНСКИМ НАСЕЉИМА И ПРИНЦИПИ ЗАШТИТЕ
Апстракт
Рад има за циљ да представи један специфичан вид архитектурепословне намене – робне куће,које
су се након Другог светског рата, а нарочито почетком седамдесетих година 20.века,под утицајем
глобализације и повећања потрошачке моћи друштва, масовно градиле у тадашњој СФРЈ, њихов
положај у градитељском амбијенту, као и да укаже на разлоге и потребе њиховог очувања и заштите.
Могућност квалификације и индивидуализације кроз висококвалитетне зграде трговина је добила још
од краја 19. века. Тада је уједно и почела градња робних кућа и то употребомнајновијихграђевинских
материјала, као и техничких иновација.Након Другог светског рата, а нарачитом почетком седамдесетих година 20. века подизале су се у сваком већем месту у тадашњој Југославији и без обзира на
величину места, градиле су се по одређеним стандардима. Као што то показују примери у Бачкој
Паланци (1971), Суботици (1972), Новом Саду (1972) и Бечеју (1973), робне куће представљају компактне спратне грађевине са комбинацијомпотпуно застакљеног приземља, знатно увученог у односу на регулацију спратног дела, и пуне зидне површине спрата које скривају прозоре. Ове грађевине
су морале да имају квалитетно опремљене ентеријере са покретним степеницама и другим новинама,
а биле су намењене продаји робе широке потрошње, производа домаћих и страних фирми.
Као најпрестижнији комерцијални објекти насеља, градиле су се углавном у самом центру града,
неретко близу главних тргова где су се својим непровиднимбетонским површинама драстично конфронтиралеса затеченимградитељским наслеђем у стилу класицизма, академизма и сецесије.
Од деведесетих година двадесетог века, велике економске кризе у земљи, алии појаве различитих
видова трговине(мултилевел системи, интернет) и тржних центара на периферији, ове робне куће у
центру насељагубе на атрактивности и значају. Ипак,захваљујући димензијама, квалитетној
градњи,наглашеној функционалношсти и локацији, оне задржавају своју првобитну функцију.Робне
куће грађене након Другог светског рата представљају важно сведочанство о тадашњем начину живота, али и о градитељским тенденцијама тога доба. Поред тога, оне доприносе квалитету, идентитету, препознатљивости и разноликости историјског амбијентаодређеног насеља што заједно чини
сврху њихове заштите и очувања.
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POST-WORLD WAR II ARCHITECTURE OF DEPARTMENT STORES
IN VOJVODINIAN SETTLEMENTS AND THE PRINCIPLES OF THEIR PROTECTION
Abstract
The objective of the present study is to introduce a specific form of industrial architecture – department stores,
which were frequently built after World War II, and especially at the beginning of 1970s due to globalisation
and the rising purchasing power of society,as well asto describe the position of department stores within the
architectural ambience, and indicate the reasons and the necessity of their preservation and protection.
Retail trade got the possibility of qualification and individualisationthrough high-quality constructionsat the
end of 19th century. At the time, construction of department stores began with the use of the newest construction materials and technical innovations.After WWII, above all at the beginning of 1970s,department stores
were built in every larger settlement of Yugoslavia, which was done according to specific standardsregardless
of the size of a settlement. In Bačka Palanka (1971), Subotica (1972), Novi Sad (1972),and Bečej (1973),
department stores were built as multi-story buildings, using a combination of a fully glazed ground
floor,significantly drawn from the regulation of the upper floors which had a full wall surface concealing the
windows. These buildings had to have well-equipped interiors, with escalators and other technical novelties,
and they were intended for the sale of consumer goods -domestic and foreign company products, for children
and adults. As the most prestigious commercial objects within the settlements,they were built in the centre
of towns, often in the close vicinity of the main squares, where their impenetrable concrete surfaces were in
sharp contrast with the existing architectural heritage in the style of Classicism, Academism and Secession.
In 1990s, due to the great economic crisis in the country, as well as the emergence of different types of retail
trade (multi-level marketing, online shopping) and large shopping malls on the outskirts of towns, department
stores in town centre lost their appeal and significance.Nevertheless, thanks to their dimensions, high quality of construction, functionality and location, their original function has been preserved.Department stores
which were built after World War IIrepresent an important evidence of lifestyle and architectural trends of that
time.Moreover, they contribute to the quality, identity, recognition, and variety of historical ambience within
a settlement, which represent the main reasons for their protection and preservation.
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Увод
Робне куће након Другог светског рата почеле су да се граде у већим градовима
тадашње СФРЈсредином педесетих година, упоредо са отварањем државе према
Западу и попуштањем стега комунистичког режима. Сматране су најсавременијим
начином трговине свим врстама роба.Под утицајем глобализације и повећања потрошачке моћи друштва,од краја шездесетих година,почињу да се граде и у мањим
местима.Седамдесетих и осамдесетих година 20. века у СФРЈ дошло је до праве
експанзије у градњи робних кућа.
Робне куће су у послератном периоду постале симболи социјалистичког друштва и
биле најмаркантнији објекти насеља, грађене у самом центру. Грађене су најчешће
у комбинацијибетона од којег су подземни делови, и монтажне челичне конструкције
у којој су израђени приземље и спратови. Све су израз савременог дизајна, и иако
се у појединим случајевима није довољно водило рачуна о уклопљивости у затечено
градитељско наслеђе, доприносе његовој разноликости и богатству што треба да
буде и разлог и потреба њиховог очувања и заштите.

Робне куће у Војводини до Другог светског рата
Трговина, као престижна и цењена професија, добила је могућност квалификације и
индивидуализације кроз висококвалитетне зграде још од краја 19. века. Тада је уједно
и почела градња робних кућа и то употребом најновијих грађевинских материјала, као
и техничких иновација због чега се робне куће сматрају храмовима новог доба.
Прави замах у индустријском начину градње досегнут је коришћењем челика у монтажној градњи чиме је градња постајала бржа и ефикаснија. Најпре су се тако градиле само индустријске грађевине – погони, складишта, мостови, железничке станице,
а потом и пословни објекти, робне куће, солитери.1
Робне куће у Војводини први пут су се градиле у првој деценији 20. века и често су
подизане до Другог светског рата. Може се рећи да је до тог времена, односно до
успостављања послератног социјалистичког друштвено – политичког уређења, бити
трговац било питање привилегије и престижа.2
Из првих деценија 20. века најзначајније робне куће су Робна кућа намештаја Антон
Бенце и сину Великом БечкерекуИштвана Деткиаиз 1909. и Робна кућа у СуботициЖигимонда Сиклаијаиз 1914. године. Обе грађевине,знатних димензија,донеле су многе
новине кад је у питању архитектура. Прва савремена робнa кућa у некадашњем Великом Бечкереку показује целовит унутрашњи простор, простране стаклене површине на
фасади и употребу савремених конструктивних и декоративних материјала.3 Робна
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кућа у Суботици je најавангарднији објекат с почетка двадесетог века у Војводини,
конципиранa према принципима Интернационалног стила.4 Два идентична блока имају
скелетни конструктивни систем, а нарочито се истичу велики излози.5

Развој архитектуре робних кућа након Другог светског рата
Након прекида с источним блоком 1948. године и Дубровачког саветовања архитеката Југославије 1950. године, модернизам се етаблирао и као службена естетика
новог поретка.Социјалистички поредак најбоље је илустровао слоган - индустрализација, електрификација, урбанизација.
Економски раст пратила је и интензивна градња широм земље која је уз развој саобраћаја довела до великих промена изгледа насеља.У деценијама након Другог
светског рата, у архитектури Војводине наставило се са идејама Интернационалног
стила, аи даље је видљив утицај пионира модерне архитектуре - Мис ван дер Роа,
Гропијуса, Рајта и понајвише Ле Корбизјеа. Здања карактеришу раван кров, прочишћена кубична форма, наглашена експресивност бетонске конструкцијеи низ великих прозора.Више експериментисања са облицима, конструкцијама и материјалима присутно је тек од седамдесетих година двадесетог века.6
За разлику од Европе и Америке где су се робне куће интензивно градиле одмах након
Другог светског рата,у Војводини, као и у остатку СФРЈ због успостављања социјалистичког уређења, професија трговца је девалвирана. Грађевине намењене малопродаји широког асортимана различитих роба први пут су на овим просторима настале
педесетих година 20. века. Развојем трговинске конкуренције и отварањем земље,
неминовна је била и еманципација потрошача. Ове прве робне куће састојале су се
углавном из различитих одела једног истог предузећа намењеног малопродаји.

Слика 1. Милена и Сибин
Ђорђевић, Робна кућа
Узору Новом Саду, 1953.
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Једна од првих робних кућа у Војводини је Робна кућа Узор у Илије Огњановића 24
у Новом Саду, саграђена 1953. године, према пројектима архитеката, брачног пара
Милене и Сибина Ђорђевића (сл. 1).7Изузетно дугачка спратница, ка улици Модене
садржи велике излогелокала, наткривене широком надстрешницомтако да читава
подужна страна изгледа као стаклена завеса.
У току шездесетих година у архитектонској пракси, због економског процвата и експанзије ванстамбене изградње, многобројни архитекти, а са њима и пројектни бирои,
почели су да се специјализују за одређене архитектонске типологије објеката.8Милан
Михалич, аутор робне куће Базар у Новом Саду је био напознатији и најплоднији кад
је у питању овај тип објеката у СФРЈ.
За разлику од времена раног социјализма, када су међу приоритетима друштвеног
развоја и градње урбане структуре биле зграде ратарских и задружних домова, градских општина, судова, итд, катедрале најновијег доба нису више били храмови духовне и идеолошке обнове, као ни седишта власти и управе, већ то постају робне куће,
светилишта тек створених нараштаја потрошача.9 Седамдесетих година, када се живело знатно боље него у времену послератне обнове, потрошачка грозница почела је
брзо да се шири. Робне куће тако постају једни од главних архитектонских задатака.
Планови за изградњу великих робних кућа раних седамдесетих година мобилисали
су све водеће политичке, друштвене и трговачке снаге насеља тадашње СФРЈ.Организована су студијска обилажења робних кућа у земљи и иностранству за директоре трговачких предузећа, архитекте, стручњаке за маркетинг, трговину, инсталације климатизација и расвете. Изградња робних кућа постајала је и градски
приоритет.10
Робне куће су се подизале у сваком већом насељуу тадашњој Југославији и без
обзира на величину места, градиле су се по одређеним стандардима, у духу савремене архитектуре, уз примену широких површина бетона и стакла и квалитетно опремљене ентеријере са покретним степеницама и другим новинама. Већина показује
врло сличне карактеристике, а као главна особеност ентеријерасу јединствени продајни просторикојеразграничавају само пултови, рафови са гардеробом, кабине и
покретне степенице. Приземље је потпуно застакљено и знатно увучено у односу на
регулацију спратног дела. Слободни стубови у приземљу носе спратни део, а пуне
зидне површине спратног дела скривају прозоре.У тадашњим робним кућама се углавном продавала роба широке производње домаћих и страних фирми.11
Робне куће градиле су се углавном у самом центру града, неретко близу главних
тргова где су се својим нетранспарентним бетонским површинама налазиле у нескладу са грађевинама подигнутим у стилу академизма и сецесије.
112

Архитектура робних кућа након другог светског рата у војвођанским насељима и принципи заштите

Слика 2. Милан Матовић,
Робна кућа у Бачкој
Паланци, 1971.

Робна кућа у Бачкој Паланци, саграђена је 1971. године, према пројектима Милана
Матовића (сл. 2) у улици Краља Петра I. Зграда показује застакљено и увучено приземље које је попут постоља за спратни појас који је нетранспарентан, обликован у
виду масивних трапезастих форми које се понављају и у горњој зони и попут венца
опасују објекат.
Двоспратница Робне куће у Суботици у улици Матка Вуковића, саграђена је 1971/72.
године, према пројектима Славка Јелинека и Ђурђе Лоповшчак, а спомиње се у
новинама као тада најсавременија у Војводини (сл. 3 и 4) .12 Приземље је обликовано у застакљеним квадратним пољима са широким металним оквирима. Спратни део
је незнатно избачен са широким двостепеним бетонским венцем уз руб приземља

Слике 3 и 4. Славко Јелинека и Ђурђе Лоповшчак, Робна кућа у Суботици, 1972.
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који је посебно наглашен испустима где се спајају оквири приземља. У њиховој оси
су спратни прозори - по три узана раздвојена бетонским испустима и надвишена
истуреним бетонским надпрозорницима који су на другом спрату уклопљени у масиван поткровни венац. Добро је уклопљена међу грађевине различитих периода и
стилских одлика.
Робна кућа Стотекс на Булевару Михајла Пупина у Новом Саду13(сл. 5) саграђена
је 1972. године, према пројектима словеначког архитекте Милана Михелича и спада
међу најуспелијеробне куће у његовом опусу, али и међу свим осталим објектима
овог типауземљи.Има две подземне етаже и четири спрата. На углу је двоспратни
део грађевине, док је на супротном крају потпуно застакљен део, намењен
управи,знатно увучен у односу на регулацију зграде. У игри пуних и стаклених правоугаоних површина,зграда чини изражајан троугаони закључак блока између једне
од првих новосадских улица коју чине објекти углавном 19. века и савремене улице
са објектима из 20. века.
Робна кућа Универзал у Бечеју у самом историјском центру града, на главном градском тргу, саграђена је 1973. године, према пројектима Иванке Распоповић (сл. 6).
Спратни појасеви су обликовани од правоугаоних нетранспарентних површина. Кров
је раван и знатно извучен из равни фасаде чиме се донекле прилагођава околним
грађевинама академског стила. Робна кућа Београд у Кули, саграђена 1973. године,
према пројектима Александра Решевског, правоугаоне основе, чврсте структуре и
непрозирне фасаде, прати основни ток градње савремених робних кућа у тадашњој
Југославији.
Током деведесетих година, у процесу „сиве приватизације“ девалвирана су позната
трговинска предузећа, као што су и познате робне куће по којима су градови у Војво-

Слика 5. Милан Михелич,
Робна кућа у Новом Саду,
1972.
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Слика 6. Робна кућа
Универзал у Бечеју,
Иванка Распоповић, 1973.

дини и Србији били препознатљиви. Од деведесетих година, велике економске кризе у земљи, али и појаве различитих видова трговине (мултилевел системи, интернет) и тржних центара на периферији, ове робне куће у центру насеља изгубилесу
на атрактивности и значају.
Захваљујући димензијама, квалитетној градњи, наглашеној функционалности и локацији, робне кућесу ипак задржале своју првобитну функцију.И даље настављају да
„живе“ као продајна места тако што се у њима стварају засебне продавнице. Већина
је у међувремену претрпела неколико обнова током којих су, између осталог, рађене
звучна и топлотна излација, осавремењивање ентеријера, али спољни изглед здрада није нарушаван.
Робне куће су донеле један потпуно нови градитељски језик у историјске градове у
којем су се нашле, и са више или мање сензибилитета су уклопљене у окружење,
алисвакакодоприносе квалитету, идентитету, препознатљивости и разноликости
историјског амбијента одређеног насеља што заједно чини сврху њихове заштите и
очувања.
И поред тога што се кад су у питању зграде робних кућа конзерватори углавном не
сусрећу са њиховим пренаменама,саме обнове ових грађевина доносе многе изазове јер не постоје довољно добро документоване студије случаја о томекако треба
најбоље приступити проблемима.14

Закључак
Робне куће грађене у деценијама након Другог светског рата у Војводини спадају
међу најзначајнија дела архитектуре 20. Векаове регије. Грађене су на важним саобраћајницама, неретко и у самом центру насеља. У зависности од величине и економске моћи насеља, робне кућеу Војводини имају један, два или четириспрата колико има Робна кућа Стотекс у Новом Саду. Углавном ниском спратношћу,
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наглашеном хоризонталношћу, често истакнутим кровним венцима робне куће у
Војводини саграђене у деценијама након Другог светског рата добро се уклапају у
равничарски амбијент, али и градитељство регије. Прочеља су у приземном делу
обложена великим стакленим излозима, док су горњи спратови потпуно затворенипростори, у потпуности климатизовани, обложени префабрикованим бетонским
елементима. Представљале су главне и најпрестижније комерцијалне објекте, а поред солитера и других пословних објеката оне су и најочигледнији одговор на опште
присутну жељу за модернизацијом.
Својим радикално другачијим изгледом некад су одударале у односу на затечено
градитељско наслеђе у којем су се нашле. Ипак, као симболи једног времена, оне
доприносе идентитету, визури и историјској матрици амбијента у којем се налазе.
Важно су сведочанство о тадашњем начину живота, али и о градитељским тенденцијама тога доба.

Напомене
 ви пионирски кораци десили су се у Чикагу, а направила их је група младих чикашких архитеката
О
за који је везан појам – чикашка школа.Разрађена и усавршена, трговачка кућа, постала је синоним
за банке, осигуравајућа друштва, пословне просторе, трговачке фирме, робнекуће.Потом моделу
рађене су и конгресне дворане, хотели, позоришта.О развоју чикашке школе и трговачке куће крајем
19.века в: Condit, W. C:The Chicago school of architecture: a history of commercial and public building in
the Chicago area, 1875-1925, University of Chicago Press, Chicago, 1973.
2
У складу са тадашњим владајућем друштвено – економским системом, робнекуће у првим деценијама двадесетог века билес у у приватном власништву, намењене продаји неколико врста артикала,
а називе су добијале према врсти робе или власницима.
3
У стилском решењу препознаје се угледање наз граду Робнекуће Варенхаус у Берлину архитекте
Алфреда Месела, која је 1896.године, отворена као највећа робнакућа у Европи тог доба. http://www.
zrenjaninheritage.com/kulturna-dobra/grad-zrenjanin/robna-kuca-namestaja-bence-danas-simpo
4
О згради в: Prčić Vujanović, G: Razvoj urbanizma i arhitekture Subotice između dva svetska rata, у: Razvoj
urbanizma i arhitekture u perioduod 1918. do 1941. godine u Temišvaru, Segedinu i Subotici,Međuopštinski
zavod za zaštitu spomenika kulture, Subotica, 324-325.
5
Даљи развој архитектуре прекинут је Првим светским ратом, а Интернационални стил појавио се поново тек крајем треће деценије 20.века нас тамбеним објектима и владао је током читавог међуратног
периода, заједно са позном сецесијом и историзмом. О развоју модерне архитектуре у Војводини в:
Mitrović, V:Архитектура XX veka u Vojvodini, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Akademska knjiga, Novi
Sad,2010 (са старијом литературом); Брдар, В: Развој модерне архитектуре у Војводини, Докторска
дисертација одбрањена на Одељењу за историју уметности Филозофског факултет, Београд 2015.
6
О развоју модерне архитектуре након Другог светског рата у Војводини в: Hiel, K: Morfološkielementi
u arhitekturi Novog Sada u XX veku, Doktorska disertacija odbranjena na Departmanu za arhitekturu
Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad 2003; Mitrović. V: Нав. дело,231-331; Брдар, В: Нав. дело,733-853.
7
О делу Сибина и МиленеЂорђевић в: Mitrović, V: SibinĐorđević, Tabakovićeva nagrada za arhitekturu,
katalog, Novi Sad2003.
8
Приликом пројектовања све више се захтевао интердисциплинарни приступ како би се дошло до
најбољег оквира за одређени садржај.
1
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http://www.idisturato.com/2015/03/15/grad-luka-shopping/
Политичку и друштвену атмосферу у којој су грађене ове робне куће осветљава говор председника
скупштине града Београда приликомг радње робне куће: „опредељивањем за овакав облик снабдевања и комуницирања између трговине и купаца, радним људима и грађанима биће обезбеђен
још виши ниво живота... У политици друштвеноекономског развоја..., поставили смо амбициозне и
још веће захтеве трговини чији удео мора бити далеко већи у укупном привређивању са становишта
унапређења промета роба, јачања јединственог тржишта и остваривање већег утицаја на мењање
стања у производнојс фери.“ http://www.gradsubotica.co.rs/suboticke-robne-kuce/
11
Брдар, В: Нав. дело, 822-827.
12
http://www.gradsubotica.co.rs/suboticke-robne-kuce/
13
О згради в: Hiel, K: Нав. дело, 341-353; Станчић, Д: Нови Сад од куће до куће,Општински завод за заштиту
споменика културе, Нови Сад 2005, 545 – 549; Иста, Уметничка топографија Новог Сада, Матица српска,
Нови Сад2014, 360-361.http://gioranoangelo.blogspot.com/2014/08/1968-72.html
14
О проблемима заштите модерне архитектуре в: https://www.youtube.com/watch?v=b-fihvWYnPc; ,
https://www.academia.edu/3608578/Modernity_Temporality_and_Materiality_a_discussion_about_the_
Conservation_of_Modern_Architecture
9
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ЦЕРАК ВИНОГРАДИ
Церак 1 и 2
Апстракт
Стамбено насеље Церак - Виногради (Церак 1 и 2) налази се на Општини Чукарица у Београду, на простору
који обухвата улице Кнеза Вишеслава, Пилота Михајла Петровића, Ибарске магистрале, Јабланичке и
дела Космајске, укупне површине 78, 20 ха. Изграђено је у периоду од 1978. до 1985. године према пројекту
арх. проф. Дарка Марушића, арх. Миленије Марушић и др Недељка Боровнице, изабраном на југословенском позивном конкурсу 1977. године. Идејно решење засновано је на поштовању постојеће конфигурације
тла са благим узвишицама и равним потезима који стварају утисак динамичног урбаног предела. Основа
насеља се састоји из залучених форми које прате изохипсе терена, док се концепт заснива на интеграцији
четири програмско-пројектантска принципа: поштовању места, реафирмацији традиционалних урбаних
облика, примени метода хијерархије просторно-социолошке организације објеката са уважавањем фактора
кретања (усмеравања) у насељу и концепту башти. У оквиру просторне целине изграђено је: 67 стамбених
зграда, Опитно изложбени центар, Основна школа, Предшколске установе, Војномедицински центар (ВМЦ),
Самопослуге, Центри сва четири суседства (северно, јужно, источно и западно суседство) и пословни
простори у приземљу зграда. Од саобраћајних површина изграђене су насељске саобраћајнице, опслужне
колско-пешачке стазе, отворени паркинзи; од пешачких површина - главна комуникација, стамбене пешачке
улице, пјацете и стазе између зграда и у парку, дечија игралишта. Све слободне површине и насељски
паркови су озелењени.
Оваквом организационом структуром створена је могућност идентификовања становника са местом у којем
живе, што је резултирало формирањем улица које носе имена по врстама дрвећа која су у њима засађене.
С аспекта развоја савремене архитектуре насеље Церак – Виногради се може сматрати својеврсним експериментом и реакцијом на дотадашњу анонимност јавног простора, који у теоријском смислу означавају
прелаз из архитектуре Модерне у Постмодерну. За комплексан пројекат Церак – Виногради (Церак 1 и 2)
који додирује све сегменте архитектуре, урбанизма и екологије, као и квалитет живота у градском насељу,
аутори су награђени Октобарском наградом града Београда за архитектуру 1981.године. Према својим
архитектонско-урбанистичким вредностима и еколошко-вртним карактеристикама представља специфичну
просторну целину у Београду седме и осме деценије 20. века, која ужива статус претходне заштите (ев.
лист бр. 7.9. од 12.5.2014).
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RESIDENTAL COMPLEX CERAK VINOGRADI
(CERAK 1 I CERAK 2) IN BELGRADE
Abstract
Residential complex Cerak - Vinogradi (Cerak 1 and 2) is located at the Municipality of Čukarica in Belgrade,
in the area that surrounded by Kneza Višeslava, Pilota Mihaila Petrovića streets, the Ibarska highway,
Jablanička and the part of Kosmajska streets, total 78, 20 ha. It was built in the period from 1978 to 1985
according to design of the architects Darko Marušić, Milenija Marušić and Nedeljko Borovnica which was
elected on the Yugoslav call competition in 1977. The urban concept is based on regard of land configuration
with slight high places, and flat strokes that are creating the impression of a dynamic urban landscape. The
plan of housing complex consists of weaned forms that follow the contour lines of the field, while the main
design is based on the integration of the four program-architectural principles: preserving natural site, the
reaffirmation of traditional urban forms, application of the methods of the hierarchy of spatial organization of
sociological structures with respect of the movements factor (directing) in the complex and the concept of
the gardens. Within the space units the 67 residential buildings are built as well as Experimental Exhibition
Center, Elementary School, Kindergartens, Military Medical Center, Supermarket, the centers of all four
neighborhoods (north, south, east and west neighborhood) and commercial premises on the ground floor of
buildings. Traffic zone includes residential traffic routes, car-pedestrian paths, open parking lots; Pedestrian
zone includes the main communication, residential pedestrian streets, squares and paths between the buildings, the park and children’s playgrounds. All the free surfaces are covered with greenery. The residents
identified themselves with place they live by this specific organizational structure. Resulting of it is the formation of streets that carry the names of species of trees that are planted in.
From the aspect of the development of modern architecture, the Cerak – Vinogradi can be considered as a
kind of experiment and reaction to anonymity of public space, which theoretically indicate the transition from
the Modern to Postmodern architecture in Belgrade. The authors were awarded for Belgrade October Prize
for architecture in 1981, for the elaborated residential unit plan that touches all segments of architecture,
urbanism, ecology and the quality of life in urban settlement. According to its architectural and urban values
and ecological characteristics Cerak Vinogradi considered as specific spatial unit in Belgrade during the
seventh and eighth decades of the 20th century, which has the status of pre-listed residential complex.
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Периодизација послератне стамбене архитектуре Београда
Током друге половине 20. века у оквиру стамбене изградње СФРЈ дошло је до експанзије грађевинске продукције. Град више није доминантан простор становања већ
је добар део његовог ткива у функцији радне и комуналне активности прилагођеним
животу у метрополи. Београд се плански ширио ван историјске урбане матрице и
развијао на чистим ненастањеним просторима који су били идеално тле за уношење
нових градитељских концепција и принципа. У оквиру послератног развоја београдске стамбене архитектуре и урбанизма, према параметрима време изградње; локација и стилске карактеристике, могу се издвојити три периода:
• Први период – педесете и шездесете године 20.века; Нови Београд; модерна-интернационални стил
• Други период – седамдесете и осамдесете године 20. века; београдска периферна
насеља; постмодерна – реафирмација традиционалних вредности
• Трећи период – деведесете године 20. века и прва деценија 21. века, локације у
граду - интерполације (приватни инвеститор, насеља социјалног становања);
неомодерна.
Насеље Церак Виногради саграђено је у периоду од 1978. до 1985. године и припада
другом периоду који је обележен променом модерне парадигме у постмодерну и
формирањем нове архитектонске сцене у духу постмодерних идеја и програма. На
практичном плану ова појава огледала се у тежњи ка ослањању на (прикривени)
историцизам, обнови контекста места и примени савремених конструкција и материјала у функцији хуманијег становања.1 Kрајем седамдесетих и током осамдесетих
година 20. века дотадашњи политичи притисак на културу и уметност слаби, али
слобода у односу на политички утицај ограничена је истовременом економском кризом. Главно ограничење у области стамбене архитектуре представљало је постојање
дефинисаних прописа о величини просторија који су предвиђали нешто виши животни стандард у односу на принцип „егзистенцијалног минимума“.2 Нарочито су били
строги прописи ЈНА која је у овом раздобљу била највећи појединачни инвеститор
стамбене изградње. Стамбене групације (насеља) овог периода, по свом концепту
су представљале „прелазни облик“ од анонимне ка персонализованој изградњи, као
експеримент са устаљеним моделима становања. Међу таквим примерима који су
унели одређене новине у пројектовање насеља је стамбена целина Церак Виногради
на Општини Чукарица.

Модел изградње насеља Церак виногради
Споразум о изградњи насеља Церак Виногради потписан је између Заједнице становања ЈНА и Београдске заједнице становања 1976. године. Наручилац радова –
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две Заједнице становања - одредио је јединствен модел програмирања изградње
који је обухватао:
• Програмски задатак пројектовања
• Лимитирану производну цену једног метра стамбене јединице која гарантује позитивне резулатате
• Садржај услова за уступање радова на грађењу
• Критеријуме за избор најповољнијег извођача радова, поузданост да одабрани
извођач може успешно реализовати постављени циљ и да неће нарушити постављени систем.
Исте године, у Урбанистичком заводу Београда је урађен Детаљни урбанистички
план (ДУП) насеља који је дефинисао густину насељености, основни просторни зонинг функција и саобраћајни концепт. На основу дефинисаног система градње и
ДУП-а, наредне 1977. године, расписан је лицитациони конкурс за израду архитектонско-урбанистичког пројекта и његову реализацију, на који су позвани ГП Комграп, ГП
Трудбеник, ГП Напред, ГП Хидротехника из Београда, ГП Неимар из Новог Сада, и
ГП Враница из Сарајева. Оцењивачки суд је једногласно изабрао пројекат под
шифром „ЦЕР 77“, аутора арх. Дарка Марушића, арх. Миленије Марушић и арх. Недељка Боровнице, сарадника Института за архитектуру и урбанизам Србије. На основу испуњених конкурсних услова комплетан процес изградње био је поверен извођачкој организацији, грађевинском предузећу „Напред“ и Институту за архитектуру
и урбанизам Србије.
Програм инвеститора је кроз синтезу урбанистичких, архитектонских и грађевинских
метода дефинисао све елементе пројектовања, који је публикован под називом „Модел изградње насеља Церак-Виногради у Београду“.3 Полазна основа Модела садржана је у друштвено усмереној стамбеној изградњи4, која је током седамдесетих
година прошлог века тежила проналажењу ефикаснијег пута за решавање стамбених
потреба друштва.
У изградњи насеља учествовао је велики тим стручњака свих профила. Пројекти су
рађени на самој локацији, на Цераку, у привременим објектима за пројектанте и извођаче где је заседао и Урбанистички савет града и тако на лицу места разматрао
архитектонско-урбанистичка решења пројектаната.

Локација - просторна организација насеља
Насеље Церак Виногради саграђено је на простору без наслеђених урбанистичких
слојева који обухвата делове улица Кнеза Вишеслава, Пилота Михајла Петровића,
Ибарске магистрале, Јабланичке и Космајске, укупне површине 78, 20 ха. Налази се
на југозападној падини шумадијског побрђа нагнутој према Железнику и окренутој преАРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
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ма долинама Саве и Раковичке реке, на
10км од центра града. Назив је настао
по церовој шуми која је некада расла на
овој падини, а која је временом искрчена и претворена у пашњаке и винограде. Урбанистичка концепција која је
проистекла из природних услова терена
условила је специфичну организацију
простора, распоред објеката и мрежу
улица, и тако формирала две насељске
локације, Церак 1 и Церак 2 који се
састоје из суседства и чине интегралну
целину.

Слика 1. Ортофото насеља Церак са окружењем

Церак 1 обухвата: Северно (сл.2), Јужно
(сл.3) и Источно суседство (сл.4) повезане великим централно позиционираним насељским парком у виду травњака
са стаблима церове шуме. Има јасно
постављен стамбени део и центар са
објектима комплементарним становању
(основна школа, предшколска установа,
војно медицински центар).

Просторна организација центра Месне Заједнице заснована је на линеарној поставци
објеката јавне намене. Њихов потез управан је на правце пружања пешачких улица.
Стамбени објекти су троспратни и шестоспратни и својом позицијом формирају мање
амбијенте са уличним мобилијаром и дрвећем. Сачињене су од три типа степенишних
ламела сегмената са типизованим елементима монтажне конструкције, материјала и
опреме. Пројектна документација за Церак 1 рађена је у периоду од 1978-80. године,
грађење је трајало од 1978. до 1985.године. Први станови су усељени 1981. године.
Церак 2 чини Западно суседство које је просторно, функционално и обликовно повезано са Цераком 1 као матичним делом насеља.
Налази се на нижим висинским котама исте падине као и Церак 1, и простире се до
Ибарске магистрале. Пројекат за Церак 2 је предвидео тројну намену локације која
није реализивана до краја: стамбену, спортско-рекреативну и образовну.5
Изведена је само стамбена зона. Објекти су идентични као и у осталим суседствима.
Спратност стамбених зграда је троспратна, шестоспратна, док су једина два деве122
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Слика 2. Изглед северног суседства

Слика 3. Изглед јужног суседства
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Слика 4. Изглед источног суседства

Слика 5. Изглед западног суседства
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Слика 6. Идејно решење
Церака 2 - макета

тоспратна објекта постављена на падини једног крака улице па њихова висина не
одступа од висинске норме насеља. На примеру Церака 2, терен је условио и омогућио да се једна од две стамбене улице (Виноградски венац) лучно постави по ободу
природног амфитеатра (вртаче) и тако формира амбијент стамбеног амфитеатра. У
том полукружном простору идејно решење је предвидело формирање малог вештачког језера па су објекти оријентисани на простор са језером као централним мотивом. У односу на Церак 1 центар суседства није на једном месту већ је распоређен
у приземљима нижих троспратних зграда која су пројектована као „галерије“ окренуте
амфитеатру. На то указују бројни садржаји смештени у приземљима зграда (занати,
угоститељство и трговина, као и атељеи уметника). Иако језеро није формирано,
површина амфитетра је затравњена и благо пошумљена. Церак 2 је пројектован у
периоду од 1980-1983. године, а грађен од 1983. до 1985. године.
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Слика 7. Вртача амфитетатар западно
суседство

Архитектонско-урбанистички концепт
Архитектонско-урбанистички пројекат насеља Церак Виногради заснива се на четири
програмско – пројектантска начела:6
1. поштовању контекста места
2. реафирмацији традиционалних урбаних облика
3. примени хијерархијске просторно-социолошке организације стамбених целина
4. уважавању фактора кретања у насељу
Непосредно окружење насеља је по својој физичкој структури изразито хетерогено
што је утицало да Церак кроз физичке структуре добије препознатљив лик и идентитет „градића на брду“. Објекти, улице и пјацете својом формом и позицијом у простору прате морфолошке облике тла, уважавају инсолацију и визуре у функцији стварања низа разноликих амбијената који чине урбанистичку целину намењену
вишепородичном становању. Реафирмација традиционалних урбаних облика односи
се на враћање историјским вредностима у областима архитектуре и урбанизма. Зграда се посматра као „кућа“ у природи, зидана од опеке и постављена тако да је истоправно третирана и сагледива са свих страна. Промишљено су планирани сви комуникациони токови који се логично сустичу и рачвају ка главним колско-пешачким
саобраћајницама на ободу насеља. Хијерархијска просторно – социолошка организација насеља се може поставити у три нивоа који се прожимају: стамбене пешачке
улице (1) које формирају мала суседства (2), а они насеље (3). Елементи који конститушу и идентификују стамбену пешачку улицу су: пешачка кретања према улазима у зграде, шетне стазе ка центру насеља и насељском парку и становање у приземљу са баштама.
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Слика 8. Приказ
методологије
пројектовања

Свако суседство има свој центар са трговачким, културним и угоститељским садржајима, док је на нивоу насеља то Центар Месне заједнице. Низови објеката својом
позицијом прате облик рељефа и тако „уоквирују“ кретања, од непосредног окружења
и паркинга преко стамбених улица и центара суседства до средишње зоне насеља
– великог парка.
Архитектонско-урбанистички концепт развија се у свим правцима, вредностима и
елементима које је конкурс иницирао, а која се сагледавају кроз организацију насеља
и његове субструктуре у виду суседстава положених по изохипсама што је довело
до формирања насеља амбијенталног карактера. Програмски услови конкурса, услови технологије грађења и рокови реализације захтевали су типизирање елемената
физичке структуре насеља. Сви објекти су грађени по монтажном систему ИМС –
Жежељ. Међутим, фасаде нису префабриковане већ су прављене на лицу места, од
жуте и црвене опеке.
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Слика 10. Изглед фасада

Слика 9. Насељски парк
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Слика 11. Положај
објеката у насељу,
макета

Слика 12. Изгледи насеља
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Слика 13. Модел стана
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Уочљива је троделност фасаде која се односи на поделу на најнижу зону –приземље
са становима са баштама, и улазима у зграду на продорима који повезују колску и
пешачку улицу, средњу зону су типским стамбеним етажама и трећу зону којој је дат
посебан обликовни третман увођењем косог бојеног крова коме је дата улога једног
од основних амбијенталних мотива насеља.7 Иако су објекти типски, амбијенти нису.
Идентификација је остварена различитим положајем кућа у простору. Елемент идентификације је сада припадност карактеристичном амбијенту („моја зграда се налази
на прелому улице“ или „на квадратном тргу“, код „круга“ итд).
Различити типови амбијената настали су „утискивањем“ матрице улица према матрици рељефа-изохипси. Добијени резултат је равнотежа природног и урбаног елемента. Интеграциони мотив који повезује суседства су центри суседства у којима се
одвијају друштвене активности месне заједнице.
У просторном смислу центри су позиционирани као стецишта пешачких токова стамбених улица површине око 300-450м2. На овај начин суседство добија осмишљени
центар који је уједно самостални део насеља и део који конституише целину. Изградња центара суседстaва је била инвестиционо покривена као обавезне заједничке
просторије и текла је истовремено са изградњном стамбених објеката. Настала је
сабирањем квадратног метра кућних савета по прописима предвиђеним уз сваки
улаз у објекат, што је у тадашњој грађевинској пракси била новина.

Стан
У организацији стана, основни принципи, поред уобичајених, су: спавање ван дневног боравка, двострука оријентација свих станова, третман отворених површина
стана што се односи на малу (економску) и велику лођу (тераса), флексибилност
склопа станова на степенишној ламели (могућност спајања два стана у један без
већих грађевинских интервенција).
У структуирању стамбене јединице посебна пажња је посвећена стану у приземљу
и поткровљу. Сваки стан у приземљу има терасу са које се преко пар степеника силази у ограђени део – башту /двориште.
С обзиром да је свака тераса наставак дневне собе, башта у приземљу представља
једну врсту „дистанце“ ка пешачкој или колско-пешачкој комуникацији. Баште су подигнуте од нивоа терена, постављене тако да чине просторни оквир стамбене улице.
Овакав концепт стана био је нов јер су у дотадашњој домаћој градитељској пракси
станови у приземљу зграда били изложени близини саобраћаја, постављени готово
у нивоу околног терена без тераса или лођа, што је код станара изазивало одбојност
услед недостатка интиме и сигурности, а пратеће појаве су биле недовољна инсоАРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
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Слика 14. Ниво суседства

лација и влага. На Цераку ови проблеми решени су „баштама“ , физички спојеним са
станом који је тако висински и хоризонтално удаљен од суседних станова и објеката,
а самим тим довољно осунчан. Станови у последњим етажама пројектовани су као
и станови на нижим спратовима вертикале, међутим плафон прати косину крова и
почиње на 2м висине од горње ивице прозора и балконских врата, чиме се добија
осећај веће кубатуре и могућност формирања галерије. Чести проблеми које овакви
кровови носе попут прокишњавања, прегревања, тежег опремања, отежаног контакта
с околином, на Цераку су решени стандардним прозорима, не кровним.
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Слика 15. Станови у приземљу
са баштом
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Комплементарни садржаји - здравствена установа, основна школа,
обданишта, изложбени центар
У периоду од 1982. до 1987. године у насељу су реализовани комплементарни садржаји становања који чине Центар месне заједнице и то су: Војно медицински центар
(ВМЦ) и Самопослуга, Основна школа „Уједињене нације“ и Предшколска установа.
Обликовно решење пратећих објеката замишљено је као контрапункт стамбеним
објектима. Просторна метална решетка, диманичне призматичне структуре на згради ВМЦ-а и Самопослуге као продукт савремене грађевинске технологије, ствара
утисак контраста према традиционалној опеци од које су зидане стамбене зграде. И
поред тога, сви објекти су складно уклопљени у општи концепт насеља.
Зграда ВМЦ-а је једноспратна, површине око 1600км2. У спољним трактовима, у
приземљу и на спрату – галерији организоване су главне функционалне целине. У
средишњем тракту зграде смештени су холови, атријум и комуникације. У нивоу
крова, решеткастом конструкцијом преко пјацете повезана је са објектом Самопослуге. Основна школа „Уједињене нације“ обухвата површину од 6000 м2. Једноспратна зграда, конципирана је као склоп павиљонског типа. Има тридесет и две учионице, вишенаменски хол (типа амфитеатра), библиотеку са читаоницом, управу,
кухињу са трпезаријом и спортску салу у чијем склопу је вежбаоница са справама.
Специфичност архитектонског концепта школе чине учионице у приземљу са директним излазом на зелену површину -засебна дворишта- која су међусобно одвојена
визуалном баријером. Предшколска установа, површине око 2.500 м2, обухвата 16
просторних јединица за децу различитог узраста, која се прстенасто нижу око квадратног хола и атријума у средишњем језгру зграде.
Опитно изложбени центар (ОИЦ) има посебно место међу јавним објектима насеља
пре свега у погледу намене, који својом материјализацијом потврђује већ постављен
визуелни идентитет Церака.
Идеја за изградњу оваквог објекта потекла је од инвеститора ЈНА у време када је
изградња Церака 1 била у завршној фази (1982) и када су вршене припреме за почетак реализације Церака 2. Његова почетна намена била је провера грађевинских
елемената и склопова за потребе изградње Церака 2, и замишљен је као потенцијални пункт за низ активности из проблематике становања. ОИЦ је троспратна зграда
површине од 670,0м2. На самом почетку опитни центар је нудио свакодневни контакт
са станарима. Поред информација и цртежа са решењима станова и насеља, у објекту су изграђени станови, комплетно уређени опремом коју је наше тражиште тада
могло да понуди, а сваки станар је могао да добије од представника произвођача
намештаја обавештење и савет. На овом објекту примењен је и експеримент соларне
енергије: уграђени су колектори за загревање воде (активна примена сунца), а сам
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Слика 16. Војно-медицински центар и самопослуга
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објекат грађен је тако да се један део просторија загрева сунчевом енергијом. Слободни простор око њега је представљао опитни полигон са узорцима опреме слободних простора: перголе, клупе, канделабри итд. Такође, реализован је и пројекат
по коме је почетком осамдесетих година први пут у Београду, уведена кабловска
телевизија чији је експериментални командни центар био управо на објекту ОИЦ-а.
Дечије обданиште „Плава птица“ у Западном суседству саграђено је 2011/12.године
према пројекту истог ауторског тима архитеката Дарка и Миленије Марушић. Иако
је пројекат настао неколико деценија касније по свом ликовном сензибилитету и
просторном решењу представља интегративни део старије стамбене целине. По
материјализацији је представник савремених идеја, по форми (косине крова, уклапање у амбијент, прилагођавање терену)представља решење које поштује начела
пројекта из седамдесетих година.

Церак Виногради као културно наслеђе
Насеље Церак-Виногради представља својеврсни „експеримент“, као и реакцију на
дотадашњу анонимност јавног простора и брзу, шематизовану и масовну изградњу
типских зграда и насеља, условљене рационалним и економским факторима државне политике претходних периода што се сагледава у низу иновација посебно на
плану просторне организације – поштовање природних одлика и токова терена, формирање јединица суседства и мањих амбијената; конструкције - коса таваница као
нов конструктивни елемент у стандардном систему равних таваница, организације
стана – који је темељен на основним принципима београдске школе становања (флексибилност стамбених склопова, двострука оријентација станова, спавање ван дневног боравка и у малим становима, увођење економске терасе,афирмација станова
у приземљу и индивидуализација станова у поткровљу), фасаде - примена опеке у
боји. У пројектантском смислу кључ успеха је претходно постављен Модел пројектовања и изградње што је била реткост у дотадашњој домаћој пракси. Интегративни
концепт насеља остварен је кроз квалитетну процену природних одлика предела и
правилном избору архитектонско-урбанистичког решења, у градитељском смислу
варијатно материјализованом облику, савремено - традиционално. Тако је предност
дата очувању физиономије простора и решењу стамбених објеката у спрези са природним амбијентом што читавој целини истовремено даје квалитатив еколошког
насеља са препознатљивим амбијенталним идентитеом.
Наиме, остварена је могућност идентификовања становника са местом у којем живе
увођењем органске геометрије и формирањем улица са називима дрвећа засађених
у свакој улици (улица Кедрова, Јасенова, Липа, Кестенова, Бреза, Црвених храстова
итд), по којима је ово насеље у Београду познато и јединствено.
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Слика 19. Вртић „Плава птица“
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Овакав приступ водио је ка јачању ауторског стваралаштва на пољу стамбене архитектуре у време СФРЈ када је архитектура била условљена политичким и економским
факторима и када је заправо држава била једини инвеститор станоградње.
Сагледавањем развојног пута послератне архитектуре просторна целина Церак –
Виногради представља прекретницу у пројектовању стамбених насеља друге половине 20. века. Након почетних револуционарних година у којима је модерни покрет
доживео свој снажан узлет, крајем седме деценије приметни су знаци замора и безличног понављања канонизованих интернационалних модела.8 С тог аспекта, конкурсни пројекат стамбеног насеља Церак Виногради може се сматрати јединственим
градитељским подухватом који на најбољи начин представља синтезу природног
окружења и изграђене структуре због чега се сврстава у значајна послератна архитектонско урбанистичка остварења Србије9 за које су аутори 1981. године добили
Октобарску награду града Београда. Дарко и Миленија Марушић награђени су 1993.
године великом наградом Савеза архитеката Србије за животно дело. За објекат
„Плава птица“ добили су Априлску награду града Београда 2012. године, награду 34.
Салона архитектуре и награду Удружења архитеката Србије за најуспешније архитектонско дело у 2011. години.
Насеље Церак Виногради евидентирано је у Заводу за заштиту споменика културе
као целина под претходном заштитом у процедури за проглашење за културно
добро.
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Напомене
 рема Варшавској повељи из 1981. године архитектура и урбанизам морају да обухвате квалитет
П
живота у људским насељима, а архитекте – пројектанти и урбанисти – планери морају да буду свесни
међузависности између човека, архитектуре и околине.
2
Штраус, И: Архитектура Југославије 1945-1990, Свјетлост Сарајево, 38.
3
Поред својих редовних издања „Саопштења“ и „Зборника радова“ Институт за архитектуру и урбанизам Србије објавио је, у сажетом виду, посебне публикације о својим најуспелијим пројектима,
истраживачким подухватима и иновацијама у професионалној области међу којима је првопласиран
рад Церак-Виногради. Види у: Шобота,Ђ; Стипсић,Р: Модел изградње и конкурсног урбанистичког
архитектонског решења насеља Церак Виногради у Београду, (прештампано) издање Института за
архитектуру и урбанизам Србије, Београд; Документација Института за архитектуру и урбанизам
Србије и приватна грађа проф. др Д. Марушића и арх.М. Марушић; Марушић, Д: Становање 2, Центар
суседства насеља Церак Виногради, ИАУС, посебна издања, Београд 1979, 50-54;
4
Период национализације – потпуна контрола државе од 1958. до друге половине 70-тих 20. века
када власник земље постаје корисник, а држава једини власник
5
Поред постојећег ауторског тима на изградњи Церака 2, радили су и арх. Н.Танкосић и арх. Ж. Гашпаровић за објекте средње школе, и спортског центра који нису реализовани.Такође овде је била
планирана ирегулација насељског потока.
6
Марушић, М; Марушић, Д: Церак 1 и Церак 2, Изградња, ванредни број – 40 година грађевинарства
СР Србије, Београд 1987, 127-136.
7
Политика, Изградња насеља Церак Виногради „Коси кровови у шуми“, 19.12.1977.
8
Абрамовић, Љ.М: Паралеле и контрасти:српска архитектура 1980-2005 (каталог изложбе), Београд
2007.
9
Маневић, З: Церак виноради (предлог проглашења за културно добро), Институт за историју уметности, Београд 1993; Митровић,М: Културни додатак, изложбе, Политика, 22.4.201; Марушић, М и
Марушић, Д: Просторна целина–насеље Церак Виногради (сажет приказ), ИАУС, Београд 2013.
1
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НЕКОЛИКО МАРГИНАЛИЈА НА ТЕМУ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
Апстракт
Аутор у четири маргиналије отвара нека питања која сматра значајним за конференцију.
У првом делу текста аутор се залаже за интегралну заштиту непокретног наслеђа културе и износи
став да су значајна остварења инжењерства део културног наслеђа.
У другом делу текста аутор приказује повратак урбанизма Србије у предмилошевско време и на
оријенталне обрасце урбаног развоја.
У трећем делу текста, аутор се залаже за обнављање дела Абаџијске чаршије и стварање музеја
Младе Босне у Београду.
Коначно, поводом најављеног измештања споменика Димитрија Туцовића, аутор предлаже да се том
споменику дода и неколико нових.
Кључне речи: урбанизација, меморија, заштита.
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SEVERAL MARGINALIA ON THE THEME OF THE CONFERENCE
Abstract
The author opens some questions about issues he considers important for the Conference.
In the first part of the text, the author advocates for the integral protection of immovable cultural heritage and
presents his view that important engineering achievements are a part of the cultural heritage.
In the second part of the text, the author shows that the urbanism in Serbia is going back in time before
Milosevic and to the oriental patterns of urban development.
In the third part of the text, the author advocates for the restoration of a part of the Abadžijska Čaršija Street
and the creation of the Young Bosnia Museum in Belgrade.
Finally, on the occasion of the announced displacement of the Monument to Dimitrije Tucovic, the author
also suggests adding several new monuments to this one.
Key words: urbanization, memory, protection.
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Са задовољством сам прихватио да учествујем на овогодишњој Конференцији Завода
за заштиту споменика културе града Београда. Опредељење проистиче из чињенице
да је боље да иза нас остане култура него ништа. Ипак, имам и дилеме. Ограничење
дужине реферата/саопштења је могућност да се обради једна тема детаљније или
више тема, иницијално, као провокација. Пошто видим да смо затрпани многим проблемима наслеђа определио сам се да отворим, укратко, неколико тема на којима ће,
верујем, да раде колеге које долазе. Ја имам све мање времена.

1. Архитектура и урбанизам или целокупно неимарство
Једна од великих и нерашчишћених дилема у заштити непокретних културних добара
односи се на питање предмета заштите. Ја ово, разуме се, износим као лични став.
Деценијама се сматра да вредна дела архитектуре треба штитити, урбанизам се
штити само ако има амбијенталне вреднoсти, а сво остало неимарство није предмет
заштите.
Сматрам да архитектуру можемо схватити на много начина а овде наводим неколико
које сматрам да су најбитнији:
- архитектура човечанства тј. архитектура као принцип грађења
- архитектура технички образованих архитеката
- архитектура дизајнера
- архитектура историчара уметности
- спонтана, самоникла архитектура
- и тако даље.
Урбанизам можемо схватити такође на више начина, како следи:
- комплексну, најтежу или једну од најтежих људских вишедисциплинарних пракса
- оно што цртају урбанисти
- урбанизам необразованих архитеката - једна кућа архитектура, две куће урбанизам
- административно бирократски ритуал према данашњем законодавству Србије
- и на друге начине.
У пракси службе заштите најчешће се и најлакше штите споменици архитектуре,
урбанизам се штити уколико има амбијентална својства или карактер просторне
целине, али је то сразмерно врло ретко и на систему слабо дефинисаних критеријума
који почињу од Закона о заштити културних добара из 1994. године. Преостало неимарство углавном се не штити јер оно, ето, не спада у архитектуру ни архитеката,
ни истoричара уметности.
Већ површном анализом спискова објеката под заштитом, на пример изузетног и
великог значаја, открићемо многе парадоксе од којих ја овде наводим само неке.
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Слика 1. Урбанистичка
стварност Београда

У тим списковима наћи ћемо сакралне и профане објекте, наћи ћемо многе старе
камене мостове углавном римске и турске, али нећемо наћи да је било где заштићен
један једини фрагмент старих караванских путева, као да они нису били део исте
путне мреже којој припадају и заштићени мостови. Гавро Шкриванић је написао врло
значајну књигу о средњовековним путевима. Путеви су основа развоја цивилизације,
јер се наша цивилизација развија на робној размени, али служба заштите то деценијама не примећује. Барска пруга, која је једна од најтежих пруга у Европи, јединствен је градитељски подухват у коме су примењена многа ретка и необична техничка
решења, а на њој ништа није предмет заштите. Када се ради о мостовима Мијат
Тројановић је пред Други светски рат направио фантастични мост на горњој Тари,
чиме је српско грађевинарство приближио европским остварењима у сфери мостоградње, односно остварењима Мајара, Фресинеа и других великих инжењера. Крајем
прошлог века Илија Стојадиновић градећи мост на Крку остварио је рекордерску
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конструкцију у категорији лучних армиранобетонских мостова. Мост је светски рекордер и данас, а грађен је без скела. И тако даље.
Оваквих примера има и када се ради о старијем техничком наслеђу. Тако, на пример,
под београдском Звездаром, која је хидро-графско чвориште тог дела територије
Београда, јер из њега извиру Мокролушки, Миријевски и други потоци, налазе се
потпуно неистражени остаци римског водовода, који је скоро две хиљаде година
снабдевао Београд водом и који вероватно делом и данас функционише.
Пре неколико година најављена је продаја новог Београдског сајмишта у оквиру
општег процеса често неоправдане приватизације свега и свачега. Објекти тога сајмишта нису најфункционалнији, али јесу сигурно, велика конструктерска егзибиција,
врло висок конструктерски резултат за време у којем су настали, а то је шеста деценија прошлог века. За куповину сајмишта било је врло различитих заинтересованих
инвеститора који су сви хтели да објекте сајмишта поруше и да сазидају нове објекте
са већим индексима коришћења земљишта. Јединственост објеката овог сајмишта
изазвала је негативне реакције људи у оном кругу у коме ја живим и делујем. Поуздано знам да су покренуте иницијативе да се највеће и, са аспекта конструктерства,
најважније хале не руше. Испоставило се да ти објекти нису заштићени у целини и
на квалитетан начин. На крају је донета одлука да се штити само Хала 1 Бранка
Жежеља, а да се хале 2 и 3 Милана Крстића сруше.
По мом схватању таква одлука је дубоко погрешна. Ако су прве три хале новог Београдског сајмишта, прво и пре свега, конструктерска егзибиција онда и међу тим
објектима постоје разлике. Хала 1 Бранка Жежеља је конструкција од тзв. линијских
носача, док су хале 2 и 3 Милана Крстића, са аспекта конструктерства, односно инжењерства, много вреднији конструктерски резултат – ради се о тзв. површинским
носачима - љускама, које су биле авангардне у тренутку настанка и које се одликују
екстремно малим дебљинама купола. Налазим да је донета погрешна одлука да се
сруше са аспекта инжењерства важнији и квалитетнији објекти а сачува објекат нешто лепшег изгледа, али констурктерски много мањег значаја. Ово отвара питање
критеријума у валоризацији ове врсте наслеђа за коју служба заштите апсолутно није
квалификована. Инжењерско конструктерство се не може процењивати искључиво
или претежно естетским критеријумима.
Култура је по дефиницији све оно што је резултат људског ума и људских руку. По томе,
сво инжењерство је култура. У тој култури има вредних и безвредних резултата, као у
свему што човек ради. Служба заштите, међутим, је царство историчара уметности и
археолога, који су, разуме се, потребни, али недовољни да штите све оно што спада у
културу. Свако ко из ове констатације закључи да имам нешто против историчара
уметности и археолога, озбиљно греши. Служби заштите је потребан свако ко нешто
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зна и уме да допринесе заштити непокретног наслеђа али свака струка има своја ограничења. Свако је геније, али само за оно што зна. Служби заштите је потребан свако
ко има знање мисао о заштити. Али треба имати и знање и мисао.

2. Спирала смрти урбанизма у Србији
Први и Други српски устанак створили су савремену Србију. Српска револуција је
ослободилачка, национална, верска, културна, али и урбана. По мом мишљењу значај урбане револуције из тридесетих година 19. века није довољно расветљен, иако
о томе постоје значајне књиге Бранка Максимовића, Бранислава Којића, Ђорђа Симоновића и других које расветљавају многа претежно техничка а не суштинска тј.
економска и социјална питања од значаја за ту револуцију.
Урбанизам подразумева политичку вољу изражену кроз оно што се назива урбанистичка политика, подразумева економску могућност, затим правни режим и техничка
средства у изградњи и уређењу простора и насеља. Са те тачке гледишта поставља
се питање шта се стварно десило у 19. веку између 1830. и 1867. године од времена
Милоша до времена Михајла.
Унутар Османског царства, односно турског феудалног режима Србија, у време устанака, имала је, по различитим проценама, између 200 и 400 хиљада становника
са 6 - 7 турских утврђених градова – тврђава и велики број углавном бедних, неуређених претежно разбијених села насталих из збегова. Србију карактерише крајње
неразвијена пољопривреда, осим свињогојства. Основни привредни модел је у ствари натурална привреда тј. давања у роби агама и беговима (десетак и друго) и давања у раду – обавезан кулук. Између утврђених градова и села налазе се паланке
– феудална пољска утврђења, утврђени турски дрвени градови са оградама од палисада. Унутар пашалука нема значајног кретања људи и роба, формирају се затворене географске целине, као што су на пример, Ваљевска Подгорина, Качер, Смедеревска Јасеница, Ресава, и други локални просторни ентитети, који су обрађени у
Цвијићевом Српском етнографском зборнику. Те мале локалне заједнице изграђују
своје идентитете кроз говор, обичаје и друге карактеристике. Тако Србија постаје
земља значајних регионалних разлика на малој политичкој територији.
Рушењем турског феудалног система, турске феудалне паланке нестају и широм
Србије успоставља се режим тржишне привреде, односно слободне робне размене.
За такав систем привређивања формирају се места робне размене – то су по правилу
централна села или центри заједница насеља како бисмо ми то данас рекли. У Мачви
то је Лешница, у Ваљевској Подгорини то је Мионица, у Качеру то је Белановица, у
таковском крају то је Брусница, односно данашњи Горњи Милановац и тако даље.
Та централизована насеља се одмах морају уређивати тако да се стварају планске
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основе њиховог уређења, као што су кружни, квадратни и правоугаони тргови унутар
система ортогонално планираних улица.
Да би овај систем могао да функционише, према Државопису Србије сва та централна насеља добијају један или два вашара годишње и у њима се концентришу привредне и друштвене активности, тј. занатлије (колари, ковачи, поткивачи, фарбари,
и други) и институције (школе, читаонице, урпава, и друго). Тако настаје нов урбани
систем, који подразумева слободне градове, варошице и сеоске варошице и коначно,
села разних врста.
Узор српској политичкој елити у овој урбаној револуцији била је аустријска колонизација Војводине спроведена од око 1750. до око 1780. године. Учињен је покушај да
се оно што је урађено у Војводини прилагоди и спроведе у Србији у којој тада скоро
да није било инжењерског кадра. Једним ударом, у Србију почиње да се уводи урбанистички ред, односно регулациони урбанизам, који почиње са Абаџијском чаршијом
и регулационим планом Западног Врачара, а у првој фази се завршава Јосимовићевим (1867.год.) и Зарићевим (1878..год) планом Београда. Пракса регулационог урбанизма се шири по Србији и у другој фази развија све до Грађевинског закона из
1931. године и који је у правом смислу европски закон. Аутор Закона је био архитекта
Иво Сењановић. Са тим Законом Србија је уведена у средњеевропску урбану праксу
и културу. Закон је трајао до 1949. године када је замењен Основном уредбом о генералном урбанистичком плану. Том Уредбом поништена је цела пракса регулационог урбанизма у Србији. У шестој деценији прошлог века рађени су регулациони
планови београдских општина, а категорија регулационог плана у то време у законодавству Србије не постоји.
Тек године 1961. поново је уведено детаљно планирање у ситуацији када је сво
градско грађевинско земљиште национализовано. Детаљни план замењује регулациони план, који по дефиницији раздваја јавно од осталог земљишта. Формирањем
стамбених фондова почиње интензиван развој и урбана трансформација градова,
али се паралелно отвара и процес неусмерене и неконтролисане урбанизације, који
називамо бесправна изградња. Основа бесправне изградње је некон-тролисана конверзија пољопривредног у грађевинско земљиште и градња на деловима пољопривредних парцела без елемената урбане организације простора. Деведесетих година
прошлог века нестају стамбени фондови као основа државног модела грађанске
солидарности у стамбеној изградњи. Држава је неприпремљена за промене које
настају и које подразумевају да се може градити свугде и на сваком месту. У исто
време због рата у Југославији врши се масовна редистрибуција становништва,
бесправна изградња доживљава крешчендо, а разултат је 1,5 милион бесправно
грађених објеката на територији Србије.
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Грешком система, иако дете народног напријатеља, ванпартијац и нестраначки човек, постајем статусни функционер тј. члан Извршног одбора града Београда. Из
личног грађанског убеђења подржавам укидање национализације и повратак национализоване имовине, подржавам опозиционаре европске провенијенције. Заклети
опозицио-нари с позивом на Европу и европске тековине на крају су добили власт и
десило се нешто што је еклатантан пример антиевропејства. Пример који показујем
у овом тексту обухвата простор у захвату Дунава и Зрењанинског пута, који показује
плански засновано насеље Котеж као и изградњу око тог плански уређеног насеља,
које се састоји од бесправно грађених стамбених зграда, грађених на дериватима
пољопривредних парцела са улицама ширине 2, 3 и 4 м и слепим сокацима дужине
чак 400 м (слика 1). Слика приказује урбанистичку стварност Београда. У квадрату
се види плански засновано насеље Котеж окружено морем бесправне изградње. У
Србији слобода, демократија, либерализам подразумевају све облике урбаног
примитивизма.
Испоставило се да су такозвани европејски оријентисани опозиционари били такође
урбанистички непросвећена вд елита која не разуме значај простора, односно
уређења насеља и територија. Они су затворили цивилизацијски круг и вратили су
Србију у најпримитивнији начин урбанизације у руристички модел урбанизације, у
гору и тежу ситуацију него што је била у беди Србије Милошевог времена. Та самозвана елита показала је исту неспособност управљања државом и територијалним и
урбаним развојем. Српски урбанизам доживео је суноврат, а доказ за то је да је скоро
60% територије града Београда покривено бесправном изградњом. У другим градовима Србије ситуација је још гора.
Основни вредности принцип у вредновању наслеђа заснован је на филозофији позитивизма, на жељи да чувамо вредно, јединствено, најбоље. У урбаној пракси нашег
времена захваљујући вд елитама на власти, већ деценијама у урбанизму Београда
и Србије нема ништа вредно, нема ништа што треба да се чува.
Поставља се једно суштинско питање – да ли треба преокренути матрицу вредности.
Да ли служба заштите наслеђа у делу који се тиче савремене урбанистичке продукције треба да чува добро којег нема или треба да евидентира и чува сведочанства
некомпетенције незнања и урбаног примитивизма као пример како не треба да се да
гради. Аналогија је врло једноставна – можете имати пример добра и пример зла.
Урбано наслеђе које се формирало у градовима Србије и Београда у протеклих око
30 година показује да ово друштво не производи ништа што спада у значајне урбане
вредности. То је карактеристика времена коју треба регистровати и најкарактеристичније примере незнања сачувати за будуће генерације. Њих треба образовати на
негативним примерима урбанистичке праксе, њима треба приказати амбијенте примитивизма, урбане некултуре и незнања.
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3. Реч о абаџијској чаршији
Према истраживањима Бранка Максимовића, Абаџијска чаршија је први плански
захват у домену регулационог урбанизма у Србији Кнеза Милоша. Савремена, модерна Србија почиње и са урбанизмом који је био европски.
Бранко Максимовић је доста детаљно објаснио настанак и развој Абаџијске чаршије
и ту нема ништа битно да се дода. У овом кратком тексту коментаришем само неке
елементе онога што је чинило Абаџиијску чаршију као дела урбаног наслеђа Бограда
а није било од интереса за Бранка Максимовића.
Абаџијска чаршија настала је пре око 180 година и скоро потпуно је нестала како
физички и визуелно, тако и из нашег духовног ока. Ипак, у понечему она и данас
постоји као физички траг и као својеврстан део меморије Бограда. О томе неколико
речи.
Почетак Абаџијске чаршије (данас Улица краљице Наталије) од Улице Господске
(данас Бранкове) и Зеленог венца, иако најбилижи центру града, најдуже је трајао у
неким елементима своје физичке структуре што је својеврсни парадокс, или можда
боље – развојна случајност. У књизи Гордане Гордић „Архитектонско наслеђе Београда“ (1966.г.) приказане су зграде које су тада још увек постојале као примарни
објекти Абаџијске чаршије – куће број 8, 10 и 12. Куће су већ тада биле запуштене и
рушевне (слике 2-6).
Старе и неодржаване те куће су потрајале још 10 – 15 година, а онда су се срушиле саме од себе и место њих сада постоје празни плацеви зарасли у коров, а линија кровних равни зграде број 12 и данас се јасно оцртава на калкану зграде број
14, грађене тридесетих година прошлог века. Са нестанком ових зграда отпочела
је фаза њиховог заборава. Мислим – незаслужено. Те куће су имале вишеструки
значај за Београд. Ево мојих ставова о томе, укратко.

а) Историјски значај
Настанак модерне Србије подразумевао је излазак из оријенталног хаоса и приклањање урбаном реду у изградњи Београда на традицији и урбаној култури централне Европе. Тај урбанизам био је пут у европеизацију и модернизацију Србије и
он представља историјски и политички покушај за достизање Европе и укључење у
Европу, што траје и данас. Та жеља је симболички изражена кроз експерименат изградње Абаџијске чаршије као дела српског Београда, Отуда историјски значај
Абаџијске чаршије у времену одмах иза Хатишерифа 1830. године.
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Слика 2. Народног фронта 12,
основа приземља

Слика 3. Народног фронта 10

б) Урбанистички значај
Процес настанка и развоја Абаџијске чаршије довољно је објаснио Бранко Максимовић, али постоје и неки елементи које он није дотакао а имају како урбанистички тако
и архитектонски значај. Анализа фотографија и основа зграда из књиге Гордане
Гордић, показује неколико врло значајних ствари за време настанка ове чаршије.
Најпре, види се да су ширине уличних фронтова зграда биле стандардизоване, односно унификоване. Види се да су све те куће развијене по дубини, на насутој, врло
стрмој страни улице. Исте су висине кровних венаца и слемена крова, тј. све кровне
равни имају исти нагиб према улици и све су покривене бибер црепом. Све зграде
имају подруме. Анализе основa показује да су оне типске, да се денивелација савладавала степеништем у улазној партији куће, степеништа су водила у подрум и на
први спрат.
Из овог кратког описа види се да су то:
- прве куће у низу и
- прве типске куће у Београду.
То је дакле јединствена појава у Србији онога времена и по томе чињеница од значаја
за историју спрске архитектуре и урбанизма.
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Слика 4. Народног фронта Слика 5. Народног фронта 8
10. основа приземља

Слика 6. Народног фронта
8, основа приземља

в) Меморијални значај
Простор Абаџијске чаршије и околне улице имају велики меморијални значај и то не
само за Србију већ и за савремену Европу и свет. Према књизи Владимира Дедијера
„Сарајево 1914“ (има више издања) у том делу Београда боравили су и окупљали се
припадници Младе Босне – Гаврило Принцип. Трифко Грабеж, Ђуро Шарац и други.
Главно место окупљања била је кафана Моруна, касније Златна Моруна, која и данас
постоји и носи своје примарно име. Према истој књизи у једном од подрума зграда
Абаџијске чаршије завререници су полагали заклретву својој организацији, која је
битно утицала на историју 20. века.
Због свих наведених чињеница износим предлог да се обнове зграде Абаџијске чаршије под бројевима 8, 10 и 12 и да те зграде заједно са објектом Златне Моруне
постану београдски Музеј Младе Босне. Београд то дугује и Младобосанцима, али
и себи – то је део наше историје и наше судбине. Преко пута ових зграда требало би
поставити споменике најзначајнијим припадницима Младе Босне али и њиховом
честитом браниоцу Рудолфу Цистлеру. Младобосанци заслужују музеј у коме се неће
сваких 15 – 20 година мењати спомен-плоче и тумачења неспорних историјских
чињеница по систему „како ветар дува“.
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4. Туцовићи, Туцовићи...
У простору Београда постоје многе ствари које су необичне, атипичне и које би требало да буду подвргнуте разним врстама објашњења, али та објашњења нико не
тражи, јер смо се ми као грађани на те ствари навикли. Једна од тих необичности је
фараонска димензија попрсја Димитрија Туцовића у рундели на Славији. Неколико
речи о томе.
Све што има меморијални значај на и око Славије, последица је социјалног живота
Београда и Србије у времену од око 1840. до око 1920. године, углавном. Простор
Славије као социјални простор био је место вишедеценијског класног судара између
припадника српске буржоазије смештене на простору Западног Врачара и становника радничке Чубуре. Славија је место настанка и деловања српске социјалдемократије и почетка југословенског комунистичког покрета. Протагонисти социјалистичких
идеја у Србији су Васа Пелагић, Светозар Марковић, Јован Поповић, Димитрије Туцовић, Триша Кацлеровић, Мита Ценић, Драгиша Лапчевић... Многи од ових личности
су обележене – неки имају улицу, неки споменик. Али споменици су разбацани широм
Београда. Тако, на пример, споменик светозару Марковићу је испред Карнегијеве
библиотеке која носи име Светозара Марковића, а он је студирао у Петровграду и
није био библиотекар. На аутентичном месту налазе се само споменици Јовану Поповићу у парку Мањеж и Димитрију Туцовићу на Славији. Сви споменици су нормалних димензија, осим споменика Димитрију Туцовићу који је фараонских димензија.
Зашто је то тако, о чему се ради, о простору или о нечему другом?
Простор Трга је велики, али ја имам утисак да је он био секундарног значаја. Скулптура каква је направљена ради обележавања меморија на Димитрија Туцовима има
„леђа“. Таква скулптура треба да има позадину. Споменик је извучен из визура и
осовина улица, а из правца одакле је у Београд долазила слобода, из правца Крагујевачког друма, односно данашењег Булевара ослобођења, Туцовићу се виде леђа.
Износим лични став да је величина скулптуре Димитрија туцовића заснована на
процени вредности и значаја те личности за соци-јалистичку мисао у Србији из позиције владајућих структура после 1944. године.
Димитрије Туцовић је значајан човек српске социјалдемократије, образован, паметан, борбен. Али...Када је постало јасно да ће Немачка и Аустро-Угарска да крену у
Први светски рат и да ће Аустро-Угарска сигурно напасти Србију, Димитрије Туцовић
као прави доктринар у Скупштини Србије гласа против ратних кредита, односно против права Србије да се у наилазећем рату брани. Са моје тачке гледишта то је акт
велеиздаје. Димитрије Туцовић је идеологију и партију којој је припадао ставио изнад
интереса народа и државе. Ту праксу наставили су и српски комунисти, нарочито
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после Дрезденског конгреса 1928.године. Ставови Димитрија Туцовића много су се
свидели аустријским подофицирима и његов доктринарни политички став награђен
је фараонском скулптуром. Та скулптура је данас главно меморијално обележје простора Славија.
Напомињем да је меморија на Димитрија Туцовића потиснула меморију на целу
српску социјалцемократију и њене протагонисте. Али, Димитрија Туцовића прегазио
је Ђуро Салаj, Брозов друг са робије, чије је име деценијама носио Раднички универзитет у аутентичном простору у коме се дешавала драма српске социјалдемократије
на прелазу из 19. у 20.век.
У многим дискусијама и урбанистичким решењима простора Славије предвиђено је
премештање овог споменика. Тој идеји додајем неке предлоге. У принципу, сматрам
да Димитрије Туцовић не треба да буде сам.
Комунистички функционер Душан Чкребић у својим мемораима („Запис на песку“,
Просвета, Београд, 1995.године) дословце пише:
„По доласку у Београд, истог дана добили смо ново руско оружје, очистили га и сутрадан се запутили право на Сремски фронт без и једног дана било какве војне
обуке“.
„Осетио сам тада да генералима и командантима број жртава који се помињао на
Сремском фронту постаје непријатан...“
„Сећам се једног наређења из штаба Прве дивизије – да се новопридошли борци не
могу постављати на официрске дужности нити производи у официрске чинове“.
„Већи број људи упућиван је у борбене јединице, нарочито из Београда и они су
носили запечаћене коверте одређеном штабу којем су се морали јавити. У ковертама
је стајало „треба да погине“.“
„...сећам се добро једне пресуде Војног суда дивизије и стрељања једног младића
рођеног 1927. године због бегства, а то годиште није подлегало мобилизацији“.
„ У Загребу, онако малобројни и десетковани, од самог пробоја Сремског фронта па
надаље, добили смо сада бројну попуну, коју су сачињавали искључиво Шиптара.....
Наши Шиптари или нису знали или нису хтели да говоре српски... случајно сам установио да ови новопримљени борци знају немачке команде, а из даљих разговора установио сам да су били у „СС Скендербег“ дивизији....Нема одговора на питање зар су
тако дуго морали да буду у резерви Врховне команде или су могли бар на крају да дају
макар и минималан допринос ослобођењу земље и да олакшају наше напоре“.
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Душан Чкребић је био добровољац у Првој пролетерској бригади током завршних
операција за ослобођење Југославије 1944/45 године. Он је лично преживео пакао
комунистичког злочина над српском омладином и народом и о томе оставио ово
сведочанство – имао је и довољно честитости и довољно храбрости да то уради.“
Лично се сећам када су са обе стране данашњег Булевара ослобођења стојале огромне количине металних мртвачких сандука, мало изнад Славије где се некада
налазила Београдска лимарска задруга. Сећам се огромног броја сељачких кола са
воловским и коњским запрегама кроз које се није мого проћи. Српски сељаци су
долазили по лимене сандуке а онда ишли на Сремски фронт да ископавају своју
децу.
Онима који су учествовали у уништавању ове младости и онима који су тражили
подршку од „пријатеља“ Србије да бомбардују Србију дугујемо, такође, бисте фараонских формата, које треба придружити попрсју Димитрија Туцовића и све сместити
у простор Славије.
Сви Туцовићи треба да буду на једном месту.
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СРПСКО ЦРКВЕНО ГРАДИТЕЉСТВО (1945-2015) – ИСТРАЖИВАЊЕ И
ПРЕЗЕНТОВАЊЕ
Апстракт
Међу типовима грађевина чији је развој од 1945. до 1990.год. у социјалистичкој држави био задуго
успорен, издвајају се храмови Српске православне цркве. За разлику од приватних стамбено-пословних и индустријских зграда, једнопородичних резиденција и вила, подизање храмова ипак није потпуно
замрло, јер је власт толерисала градњу у мањем обиму. Са увођењем вишестраначког система и
обновом духовног живота почетком деведесетих година прошлог века долази до експанзије монументалног црквеног неимарства, оптерећене крупним концепцијским анахронизмима. Отуд мноштво
новоизграђених парохијалних храмова, као и низ манастирских, заслужује свеобухватну историографску валоризацију, целисходну и са становишта заштите.

Aleksandar Kadijević

SERBIAN ECCLESIASTICAL ARCHITECTURE (1945-2015) - RESEARCH
AND PRESENTATION
Abstract
Among the types of buildings whose development from 1945 to 1990. due to adverse social circumstances
was long delayed, are Serbian Orthodox Churches. Unlike private residential and commercial and industrial
buildings, single-family residences and villas, raising of temples was not entirely stopped, because of the
one-party socialist government tolerated the construction of a smaller scale. With the renewal of spiritual life
at the beginning of the nineties, begun the expansion of monumental ecclesiastical architecture, loaded with
big conceptual anachronisms. Hence the multitude of newly built parish temples, and a number of the monasteries, deserves a comprehensive historiographical evaluation, expedient from the standpoint of
protection.
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Увод
Међу типовима грађевина чији је развој од 1945. до 1990.год. у социјалистичкој држави
био задуго успорен, издвајају се храмови Српске православне цркве. За разлику од
приватних стамбено-пословних и индустријских зграда, једнопородичних резиденција
и вила, подизање храмова ипак није потпуно замрло, јер је власт толерисала градњу
у мањем обиму. Са увођењем вишестраначког система и обновом духовног живота
почетком деведесетих година прошлог века долази до експанзије монументалног
црквеног неимарства, оптерећене крупним концепцијским анахронизмима. Отуд мноштво новоизграђених парохијалних храмова, као и низ манастирских, заслужује свеобухватну историографску валоризацију, целисходну и са становишта заштите.1

Период 1945-1990
Бомбардовањем Београда 6. априла 1941. године и фашистичким распарчавањем
Југославије, прекинуто је плодотворно раздобље српског црквеног градитељства,
започето уједињењем расцепканих парохија у централизовану Патријаршију (1920).2
По ослобођењу земље од окупатора и увођењем новог социјалистичког поретка
(1945), подизање монументалних храмова одлучно је онемогућавано.3 Атеистички
опредељена власт се игнорантски односила према верским потребама милиона
православних хришћана у вишенационалној држави, стрепећи од ревизионистичког
утицаја СПЦ. Отуд је и подстицала еманципацију младих од православља и потхрањивала поделе међу свештеницима. Цркви је одузела знатан део непокретне
имовине, укинула верску наставу у школама и изузела Богословски факултет из
официјелног универзитетског система.
И у ужим стручним круговима пројектовање цркава је сматрано превазиђеним. Потиснуто
је из наставе на Архитектонском факултету у Београду, на коме је у претходним раздобљима плански подстицано. Сходно прокламовној идеологији догматичног модернизма, до краја столећа је заобилажено при свим реформама високошколске едукације.
Успоравајући изградњу нових, држава је дозвољавала, а понекада и помагала, обнову парохијалних богомоља девастираних у светском рату. Међутим, у непосредном
окружењу најупадљивијих и некада најпопуларнијих градских храмова, није санкционисала подизање наметљивих објеката који су их заклањали или умањивали њихов
визуелни значај. Еклатантни примери такве маргинализације забележени су у суседству београдских храмова Св. Саве и Св.Ђорђа, затим у окружењу саборних
цркава у Нишу и Лесковцу, као и храма Св.Тројице у Параћину. Слично маргинализовање, поновљено широм Југославије, задесило је и десетине спомен-обележја
ослободилачких ратова Србије (1912–1918), која су, уз меморијалну, најчешће имала
и култну намену.
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Док се са грађењем храмова у матици скромно наставило захваљујући арх. Драгомиру Тадићу и патријаршијском пројектном бироу, амбициознији подухвати су покретани у далекој прекоокеанској дијаспори (САД, Канада и Аустралија), а делом и западноевропским земљама. Неконтролисани од стране компетентних стручњака,
почивали су на најразнороднијим естетичким концептима, у којима су предњачила
дословна подражавања средњовековних узора или њихова импровизаторска модернизовања. Искуства показују да је радикално осавремењивање древних облика претежно резултирало нескладним градитељским композицијама, при чему се калемљењем најразличитијих мотива, па и оних супротних православној традицији,
деградирало сопствено наслеђе. Сем у ретким случајевима, примена апстрактних
неисторијских форми, понекад наметнута и законима земаља дијаспоре, донела је
скроман уметнички резултат.
Стање се донекле поправило средином осамдесетих година када су идеолошке и административне стеге у социјализму ослабиле. Пресудан догађај који је означио заокрет
у верској политици власти према СПЦ, била је одлука да се дозволи довршење градње
храма Светог Саве на Врачару у Београду (1984), (сл. 1) после многобројних молби
Патријарха Германа. Деценијама онемогућавано, довршење тог монументалног храма
се претворило у прворазредни национални подухват.4 И продор постмодернистичких
идеја донекле је поспешио обнову домаћег сакралног неимарства.

Слика 1. Богдан
Несторовић,
Александар Дероко,
Храм св.Саве, Београд,
1926-2015 ( у изградњи)
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Раздобље 1990-2015
Са гашењем једнопартијског политичког система у Југославији, буђењем националне
свести и јачањем друштвене улоге цркве, грађење православних храмова од 1990.год.
доживљава велики процват. Диљем Републике Србије, Републике Српске, Републике
Хрватске и Републике Црне Горе, као и удаљене дијаспоре, саграђено је око две хиљаде цркава различитих структура. Њихово подизање је, након дуготрајног јавног игнорисања, правовремено коментарисано и медијски популарисано. Већа пажња поклањана је изградњи храмова у српским земљама, него у далекој дијаспори.
Враћено достојанство цркви и градитељима богомоља, уз покретање архитектонских
бироа специјализованих за ту област, повећало је занимање јавности за изградњу
храмова. При томе се није развила темељно нова, оригинална матрица уједначеног

Слика 2. Предраг
Ристић, Храм Христа
Спаситеља, Уб,
1998-2003

Слика 3. Предраг
Ристић, храм
Христовог Васкрсења,
Подгорица, 1993-2013
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градитељског стила, већ су се подстицаји тражили у традициионалним канонима,
ауторским предилекцијама, укусу свештенства и ктитора у епархијама.
Истовремено са цивилизацијским настојањем СПЦ да увећа расположиве литургијске капацитете, на територији вишенационалне заједнице се одвијао грађански рат
(1991-1995, 1998-1999), у коме су сукобљене стране из некадашњих уједињених
република силом настојале да остваре максималистичке циљеве. Уз борбу за територије и политичку доминацију, најчешће обележену етничким чишћењем, сукобљене
нације су водиле и тихи верски рат, рушећи и скрнавећи богомоље противничких
формација. У том антицивилизацијском стремљењу нису поштеђене ни најстарије,
од конзерваторских служби у социјализму деценијама штићене сакралне грађевине.
После главног рушилачког похода, девастирање православних богомоља се несметано наставило на простору Косова и Метохије (од 1998.год. до данас), о чему сведоче многобројни доступни извори.
Деценијама потискивано, а од 1990.год. полетно и разгранато, ново српско црквено градитељство је морало да се прилагоди техничким стандардима и комуникацијским системима са краја двадесетог века. Стимулисано финансијским средствима локалних и републичких власти, домаћих и
иностраних приватних донатора,
задовољавало је интересе две примарне културне стратегије: евокативно-монументалистичке (сл.
2-4). (конзервативне, али не и без
аутентичних ауторских искорака) и
ауторски слободније, подржане од
либералних интелектуалних кругова. (сл.5-11) Потпуније угледање на
националне средњовековне узоре,
карактеристично за најмасовнији
први ток, делом је проистекло из
принудне културно-политичке изолованости српског друштва током
деведесетих година прошлог века,
када оно није могло да се правовремено упозна са актуелним светским
стремљењима, а тиме и окрене савременијим формама изражавања
у сакралној архитектури.5
Слика 4. Драган Бобић, храм св.Јована, Петлово брдо,
Београд, 2003
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Слика 5. Михајло
Митровић, храм св.
Василија Острошког,
Бежанијска коса,
Београд, 1995-2000

Слика 6. Миладин
Лукић, храм св.Луке,
Филмски град, Београд,
1995-1999

Слика 7. Небојша
Поповић, храм св.
Димитрија, Нови
Београд, 1998-2001
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Слика 8. Бранко
Пешић, храм св.Петке,
Чукаричка падина,
Београд, 2002

Примери обеју стратегија показују да су њихови заступници поштовали прокламовани идеолошки предуслов за националном препознатљивошћу новоизграђених храмова.6 Отуд је и структурално-морфолошки концепт њихових остварења био усмерен
ка повраћају дуго занемареног националног идентитета Срба у социјалистичкој Југославији. Већина нових храмова је добила препознатљиво геополитичко обележје,
изражено у евокативно уобличеним силуетама истористичких композиција прожетих
цитатима. Важно је нагласити да слојевита архитектонска обнова није била искључиво једносмерна и нагла, нити је имала адекватно разумевање (сем финансијске
помоћи) владајућих политичких елита на територијама на којима су живели Срби,
већ је превасходно осмишљавана у кругу цркве и стручњака који су јој нагињали.

Истраживање и презентовање тековина
новијег српског црквеног неимарства
Разграната градитељска делатност СПЦ је прво коментарисана у публицистичкој, а
потом и у научној литератури. Док је недостатак историјске дистанце научнике одвраћао од резолутног оцењивања цивилизацијског значаја изведених пројеката,
доступност извора који о сведоче о новим сакралним здањима (техничке и фотодокументације, правне регулативе, урбанистичко-конзерваторских услова, изјава
пројектаната, наручилаца, чланова конкурсних жирија, пројект-менаџера, извођача,
непосредних конзумената и хроничара), критичаре је стимулисала на инстантно
вредновање остварених резултата. Упркос драгоценим сазнајним искорацима, у аргументацији досадашњих тумача се уочавају одређене тематске празнине које би у
будућности требало попунити.
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Слика 9. Александар
Буђевац, капела на
Бубњу, Ниш, 2002-2003

Слика 10. Бранислав
Митровић, храм
Рођења Пресвете
Богородице, Штипина,
2006-2011

Научна историографија архитектуре се од средине осамдесетих година прошлог века
активно укључила у процес шире културне рехабилитације новијег српског црквеног
неимарства, вреднујући опусе његових старијих предводника, од Андреје Дамјанова
до Александра Дерока. Њихово дело, узорно и подстицајно за савремене градитеље,
монографски је представљано у исцрпним студијама и на стручним изложбама. Поготово је прегледна монографија ,,Српско црквено градитељство и сликарство новијег доба“ (1987) проф. Миодрага Јовановића подстакла плодотворна академска
истраживања.7 Од великог значаја за реактуелизацију те запостављене проблематике, као и за кристалисање темељних принципа новог сакралног градитељства, био
је симпозијум ,,Традиција и савремено српско црквено градитељство“ одржан 1994.
год. у београдском Музеју примењених уметности, пропраћен истоименим зборником.8 У њему су размотрени духовни подстицаји, теоријски и историографски прио164
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Слика 11. Бранислав
Митровић, Борис
Подрека, храм Ћирила
и Методија, Јајинци,
Београд 1996-2015 (у
изградњи)

ритети, критиковано погрешно позиционирање цркава у простору, преиспитиване
смернице за пројектовање нових храмова, расправљани проблеми њихове техничке
реализације, предложене идеје и скице којим се раскидало са вишевековном
традицијом.
Подстицај развоју сакралног сликарства, вајарства и архитектуре пружила је и изложба одржана у истом музеју наредне 1995.године, под насловом ,,Савремена православна српска уметност“.9 На њој је истакнут програмски став поглавара СПЦ
Патријарха Павла да ларпурлатизам и распрострањена произвољност у пројектовању цркава нису пожељни. Заложио се за смерност и анонимност градитеља, апеловао да делују ненаметљиво и скромно, да верске каноне респектују у стручном
раду и личном животу. Напоменуо је да је много боље градити цркве по узору на
главне споменике српског средњовековног градитељства (Грачаницу, Каленић и Лазарицу) „док се не дође до новог, за Православље прихватљивог стила’’.10
Почетком двадесет првог столећа у дневној штампи, стручној и научној литератури
настављена су просуђивања тековина новог црквеног неимарства. Ипак, недостатак
историјске и интересне дистанце перманентно је умањивао ефективност предузетих
напора.11 Поготово што се утисци о храмовима чије је унутрашње уређење и спољно
облагање било још увек у току, нису довољно слегли, а теолошко-естетски програми
који су их одређивали прецизно сагледали. У дневно-критичким коментарима претежно су оцењивани исходи рецентних конкурса и материјализација на терену, док
су у повременим расправама разматране концептуалне дилеме ангажованих архитеката.12 Поједини храмови су издвојено монографски тумачени, добијајући заслужени публицитет.13 Уочени су и анахронизми заступљени у структури већине храмоАРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
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ва, док је са социолошког становишта шира стратегија обнове поимана двојако – као
цивилизацијски ретардирана и националистичка, или као легитимна надокнада литургијских капацитета након вишедеценијске инсуфицијенције. И поједини пројектанти цркава су се укључивали у дискусије кроз публикације и интервјуе, појашњавајући
полазишне принципе свог рада,14 док су храмови сагледавани у склопу шире визуелно-урбанистичке презентације српских градова.15
Иако методолошки неуједначена, досадашња тумачења тековина новог црквеног
градитељства, пласирана и на међународној културној сцени,16 а све чешће и на
интернету, могу се сматрати правовременим и критички подстицајним. Но њихова
ефективност ће бити знатнија са протицањем времена када се релевантни извори
умноже и потпуније диференцирају, чиме ће се створити основа за заокруженије
историографске интерпретације.17
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БЕТОН И СTAКЛО: АРХИТЕКТУРА 1950–1970 ДАНАС
Апстракт
Данас живимо у грађевинама насталим средином 20. века, које већ представљају архитектонско
наслеђе. Пре осамдесет година, српски модернисти достигли су једноставност новог машинског доба
у безорнаменталној архитектури лишеној историцизама. Следећа деценија je донела Други светски
рат. Као последица разарања и увећаног прилива становништва у градске средине, свеобухватна
послератна обнова грађевинског фонда постала je неизбежна прекретница у начину живота и функционисања заједнице. У периоду 1950–1970 одлучујућа је била реформаторска улога Николе Добровића (1897–1967), Ратомира Богојевића (1912–1963), Милорада Мацуре (1914–1989), Милице Штерић
(1914–1997), Алексеја Бркића (1922–1999), Михајла Митровића (1922), Угљеше Богуновића (1922–
1994), Ивана Антића (1923–2006), Бранислава Јовина (1935) и других архитекта који су били носиоци
прогресивног технолошког развоја, важног аспекта у ремоделацији модерног урбаног пејзажа. Армирани бетон, зид-завеса, хоризонталне прозорске траке и слободан план основе су ослободили градитеље ограничења чврсте зидне масе. Истовремено, српска архитектура постала је поларизирајућa
сила. Трансформација градова средином 20. века са једне стране је довела до стамбених насеља
изграђених од префабрикованих елемената и модуларних система, a са друге до упечатљивих архитектонских ауторских дела. Данас, сви живимо са наслеђем послератне архитектуре. Велики број
ових објеката који неумитно пропадају представља врхунска архитектонска достигнућа која се константно занемарују и недовољно одржавају. Убрзани технолошки напредак у 21. веку умногоме је
изменио свакодневни живот и потребе људи. Грађевине настале након другог светског рата сада
захтевају велике поправке и технолошке надоградње. Презентовани примери показују да смо до сада
имали мало разумевања за заштиту и очување ове, некада иновативне архитектуре, која се првенствено мора валоризовати, затим и сачувати као градитељско наслеђе или осавременити. Однос
према српској архитектури након Другог светског рата се мења, и дошло је време да се запитамо на
који начин желимо да живимо са „остарелим“ архитектонским делима – суочавајући се притом са
могућношћу уништења и/или нестручне адаптације за потребе 21. века.
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CONCRETE AND GLASS: ARCHITECTURE 1950–1970 TODAY
Abstract
Nowadays we face the reality of living in mid 20th century buildings that are already part of architectural
heritage. Eighty years ago, Serbian modernists accomplished new Machine Age simplicity in architecture
without ornaments, finally absent of all historicisms. Following decade brought the Second World War. Its
aftermath – population influx into city areas and the extensive rebuilding of the war-torn communities, was
an inevitable milestone in the way we live. In the period 1950–1970 reforming minds of Nikolа Dobrović
(1897–1967), Ratomir Bogojević (1912–1963), Milorad Macurа (1914–1989), Milicа Šterić (1914–1997),
Aleksej Brkić (1922–1999), Mihajlо Mitrović (1922), Uglješа Bogunović (1922–1994), Ivan Antić (1923–2006),
Branislav Jovin (1935), and other architects had been alive to the progressive technological development
that became crucible for all-state redesign of modern urban landscape. Reinforced concrete, curtain-wall
cladding, strip window frame and free plan freed designers from the constraints of solid walls. At the same
time, Serbian architecture became a polarizing force. Mid-century city transformation of mass housing structures with prefabricated elements and modular apartments were on one side, and striking architectural
showcases on other. Today we all live with the legacy of post war architecture. The great majority of these
buildings that are inevitably crumbling represent a catalogue of masterpieces that was neglected and undermaintained. Technologies have moved on rapidly, acknowledging how life is changing for the people in 21st
century. Buildings from after Second World War period are demanding major repairs and technological upgrading. Presented examples show that we had little sympathy for protection and preservation of this once
innovative architecture that needs to be valorized and then preserved as heritage or resort to modernization.
Nowadays, the attitude toward Serbian postwar architecture is shifting, and we have to ask how we live with
“ageing“ architectural design – confronting the possibility of destruction and/or inexpert adaptation for 21st
century.
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Нова форма града 1950–1970
Ревитализација и обнова порушеног грађевинског фонда након Другог светског рата
и стварање нових урбанистичких целина, заснивали су се на принципима планирања
проистеклих из деловања ЦИАМ-а1 и деловању утицајних архитеката као што су
Валтер Гропијус (Walter Gropius, 1883–1969), Френк Лојд Рајт (Frank Lloyd Wright,
1867–1959), Лудвиг Мис ван дер Рое (Ludwig Mies van der Rohe, 1886–1969), Ле
Корбизје (Le Corbusier, 1887–1965), затим Алвар Алто (Alvar Aalto, 1898–1976), Оскар
Нимајер (Oscar Niemeyer, 1907–2012), Еро Саринен (Eero Saarinen, 1910–1961) и
други архитекти који су наставили тековине међуратног модерног покрета и дух Баухауса. Као доминантна сила у архитектонском изразу, интернационални модернизам2 у свим земљама погођеним ратним разарањима донео је управо потребну рационализацију и модернизацију процеса грађења. Армирани бетон, пилотиси,
зид-завеса, хоризонталне прозорске траке, брисолеји, слободни план основе ослободили су послератне градитеље ограничења чврсте зидне масе.
Стварање јединственог репрезентативног архитектонског израза социјалистичке
Југославије, у промењеним социо-политичким околностима непосредно након Другог
светског рата је направило отклон од модернизма 1930-их и 1940-их, који је посматран кроз призму идеологије Краљевине Југославије и нарочито капиталистичког
система. Окретање ка социјалистичком реализму совјетског модела показало се као
краткотрајно скретање са курса које је допринело бржој изградњи али није имало
већих утицаја на општи архитектонски развој. Међутим, већ 1948. године дошло је
до политичког заокрета који је имао далекосежне последице у свим сферама
друштва. Сукоб Комунистичке Партије Југославије и Јосипа Броза Тита са матицом
комунизма и Стаљином резултирао је Резолуцијом Информбироа, која је, између
осталог, довела до дефинитивног напуштања совјетског узора у архитектонском изразу, што је било потврђено и 1950. године на Дубровачком саветовању архитеката и урбаниста ФНР Југославије.3 Југословенски културни простор, заснован на
идејним основама самоуправљачког социјалистичког друштва, политике блоковске
неутралности и Покрета несврстаних, ипак је своје узоре видео у земљама Западне
Европе и Сједињеним Америчким Државама. У градитељству то је пре свега значило усвајање савремених архитектонских и урбанистичких достигнућа, префабриковане елементе и стандардизацију процеса4.

Београд 1950–1970
Након Другог светског рата, Београд још једном израња из пепела у измењеном
друштвено–политичком уређењу, као главни град Федеративне Народне Републике
Југославије, од 1963. Социјалистичке Федеративне Републике Југославије. Као по170
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следица ратног разарања, свеобухватна послератна обнова грађевинског фонда
.постала je неизбежна прекретница у начину живота и функционисања друштва.
Донет је први Петогодишњи план за период 1947–1951 којим се предвиђао брз развој свих грана привреде, нарочито индустријализација и урбанизација недовољно
развијених подручја. Велика миграција становника у главни град изазвала је својврсну
демографску експлозију од 1945. до 1961. године. Неконтролисано досељавање
правдано је нараслим потребама метрополитенског Београда као центра социјалистичке државне заједнице. Последица је губитак традиционалног индентитета
Београда у просторно-топографском, физичком и структурном смислу.5 Наиме, већ
две године након рата, стамбени фонд Београда је обновљен убрзаним темпом. Иако
амбициозно замишљен, у домену урбанизма и градитељства остваривање Петогодишљег плана пратили су бројни пропусти. Нужност брзе и што исплативије градње,
изостанак савремених грађевинских техника и недостатак стручног архитектонског
кадра довели су до настанка типских стамбених објеката најнужнијих стандарда заснованих на концепту архитектуре совјетског социјалистичког реализма. Године
1950. донет је и први послератни Генерални урбанистички план Београда у коме су
сумирани правци и проблеми урбанистичког развоја престонице и понуђена решења,
од којих је на крају мали број реализован. Као и након Првог светског рата, затечено
стање на терену и потреба да се у што краћем временском року реализују пројекти
довело је до бројних компромисних решења детаљних регулација. Највећи допринос
ГУП-а из 1950. је планско ширење урбанистичке зоне на леву обалу Саве и реализација Новог Београда.6
Дубокосежна послератна урбанистичка трансформација Београда са једне стране
је довела до стамбених насеља изграђених од префабрикованих елемената и применом модуларних система, пре свега Новог Београда, затим Карабурме, Коњарника, Бановог, Петловог, Канаревог, Јулиног брда и других периферних делова града.
Са друге стране, у истом периоду су настала упечатљива архитектонска ауторска
дела Николе Добровића (1897–1967), Ратомира Богојевића (1912–1963), Милорада
Мацуре (1914–1989), Милице Штерић (1914–1997), Алексеја Бркића (1922–1999),
Михајла Митровића (1922), Угљеше Богуновића (1922–1994), Ивана Антића (1923–
2006), Бранислава Јовина (1935) и других архитекта, уткана у урбано градско језгро.7

Бетон
Двадесети век је доба када је бетон8 као архитектонски материјал прешао из домена
грађевинских конструкција у домен градитељске естетике исказујући пластичне и
скулпторалне могућности. Почетак овог процеса је био 1903. године када је Огист
Пере (Auguste Perret, 1874–1954) подигао у Паризу (25в, Rue Franklin) стамбену зграду у армиранобетонском скелету.
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Слика 1. Огист Пере (Auguste Perret,
1874–1954). Стамбена зграда (25в, Rue
Franklin), 1903, Париз. Фотографија

Ускоро је немачки архитект Макс Берг (Max Berg, 1870–1947) 1911–1913 изградио
Народну дворану или Дворану стогодишњице (пољ. Hala Stulecia, нем.
Jahrhunderthalle) у граду Вроцлаву (пољ. Wrocław, тада нем. Breslau, део Немачког
царства) са иновативном армиранобетонском куполом. Дом-ино кућа (Masion Domino) архитекте Ле Корбизјеа из 1914-1915 је скелетни систем који се састојао од три
армиранобетонске плоче које су почивале на танким, армирано бетонским стубовима креирајући на тај начин слободни план, са степенииштем које обезбеђује приступ
сваком нивоу. Дом-ино кућа је требало да помогне у масовној изградњи након Првог
светског рата. Међутим, иако није имала примену у послератној обнови, Ле Корбизјеу
је послужила као основа за даља истраживања. Бетон је такође био идеалан материјал за израду безорнаменталних, белих фасада, симбола међуратног модернизма.
Након Другог светског рата, као јефтин и лако доступан грађевински материјал, бетон
је нашао широку примену у изградњи, од стамбених блокова, до административних
и утилитарних објеката. У свом опусу архитект Ле Корбизје9 користи Пет тачака
архитектуре: објекат почива на масивним армиранобетонским стубовима – пило172
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Слика 2. Ле Корбизје
(Le Corbusier,
1887–1965). Стамбени
блок (Unité d’habitation),
1947–1952, Марсељ.
Фотографија: Paul
Kozlowski

Слика 3. Ле Корбизје
(Le Corbusier,
1887–1965). Манастир
у Ла Турету (Couvent
Sainte-Marie de la
Tourette), 1953–1957.
Фотографија: Olivier
Martin-Gambier, 2004.

тисима, има слободни план основе, слободну фасаду, хоризонталне прозорске траке, кровну терасу са вртом које ће развијати у пројектима Стамбеног блока (Unité
d’habitation, 1947–1952) у Марсељу (Marseille) (сл. 2), Манастиру у Ла Турету (Sainte
Marie de La Tourette, 1953-1957) (сл. 3), и зградама у Чандигару (Chandigarh) и Ахмедабаду у Индији
изграђеним током шесте деценије. Скулпторалне форме и монументалност бритбетона (франц. béton brut) први пут наглашеног у марсељском Стамбеном блоку,
послужили су као правац даљег развоја савремене архитектуре генерацијама архитеката током наредне две деценије. Структурални експресионизам, отисци калупа,
изражена бетонска конструкција, могућност моделовања масивних зидних површина
биле су одлике које су учиниле да Брутализам буде прихваћен широм света као
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идеални архитектонски израз савремених стамбених блокова, такође и код изградње
нових управних и административних зграда, универзитетских комплекса, тј. свуда
где је било потребно истаћи ефекат снаге и моћи.
У Београду, Војна штампарија и Географски институт ЈНА (данас Војногеографски институт) (1950–1954) арх. Милорада Мацуре10 представља значајан рани
пример овог правца у српској архитектури који је отворио врата за широку примену
Ле Корбизјеових архитектонских принципа у нашој средини: употреба брит-бетона,
објекат издигнут на стубове чиме је ослобођен приземни део, прилазне рампе уместо степеништа којима се олакшава комуникација, брисолеји на фасадном платну као
функционални елемент заштите од директне сунчеве светлости, кровна тераса са
скулпторалним елементима.

Слика 4. Милорад
Мацура (1914–1989),
Војна штампарија и
Географски институт
ЈНА (данас
Војногеографски
институт), 1950–
1954, Београд. Макета

Слика 5. Петар
Вуловић (рођ. 1931),
Административна
зграда СДК, 1967–1968,
Београд. Фотографија:
Александра Илијевски,
2015.
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Услед великих ратних разарања централних зона Београда, архитекти су добили
могућност изградње у оквиру старог градског језгра. Проблем уклапања нових објеката у већ формирани блок показао се као један од већих изазова за послератне
архитекте. Префабриковани елементи умногоме су олакшали и убрзали такву изградњу, али су и поставили пред архитекте изазов на који начин искористити савремене материјале, а не нарушити затечену историјску матрицу.
Стамбени блок Секретаријата иностраних послова у Улици Краља Петра 10–10а
(1957), такође дело арх. Мацуре представља интерполиран блок Корбизијанске естетике у урбано ткиво Београда. Зграда се налази у историјском градском језгру, у
суседству Саборне цркве, Народне банке и Конака кнегиње Љубице. Увучено приземље, снажни пилотиси и примена принципа алтернације увучених и истурених
сегмената фасадног платна допринели су да се зграда великих габарита ипак уклопи у непосредно окружење.
Још један пример успостављања дијалога са окружењем је Административна зграда СДК (1967–1968) арх. Петра Вуловића (рођ. 1931) на углу Бранкове и Поп Лукине
улице (сл. 5), која се налази у непосредној близини моста преко Саве.11
Зграда има армиранобетонски скелет, а значајну новину чинили су префабриковани
фасадни елементи, претходно ливени од белог бетона. Наиме, постоји основни прозорски елеменат, монтажни елеменат угла и елеменат завршног фриза. Основни елемент изведен је у оплати израђеној од ребрастог алуминијума. Парапетне плоче су од
природног камена а уграђене су при ливењу елемената.12 Постављена као угаони
објекат видљив са новобеоградске стране при преласку моста, својом монументалном,
белом фасадом и симетричном обрадом отвора уоквирује улаз у старо градско језгро.
Зграда Урбанистичког завода града Београда (1970) арх. Бранислава Јовина (рођ.
1935) (сл. 6) један је од најзначајнијих примера архитектуре Брутализма у Србији.

Слика 6. Бранислав
Јовин (рођ. 1935),
Зграда Урбанистичког
завода града Београда,
1970, Београд.
Фотографија:
Александра Илијевски,
2015.
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Потпуно слободно решење приземља зграде, кроз који продире зелени фон Ботаничке баште, низом прилазних рампи ствара симбиозу парковског зеленила и савременог радног простора. Масиван, асиметрично моделован корпус грађевине у брит–
бетону почива на двојним стубовима широког распона, чиме се истовремено добија
потпуно слободна и максимално флексибилна површина спратова. Ово је омогућено
потпуним извлачењем носеће конструкције изван волумена зграде. Различит третман
фасада је логично условљен њиховом различитом оријентацијом. Последњи спрат
је очигледан пример да кров није споредан проблем венца, ограде или лифт-кућице,
већ саставни део, пета фасада.13

Стакло
Урбане пејзаже великих градова у другој половини двадесетог века измениле су стереометријске форме високих стаклених волумена са зид-завесом.14 Најранији примери
зид-завесе везани су за индустријску архитектуру. На згради фабрике играчака Штајф
(Fabrikgebäude der Margarete Steiff GmbH)15 (сл. 7) у немачком граду Гинген (Giengen
an der Brenz) грађевинска компанија Ајзенверк Минхен АГ (Eisenwerk München AG) је
1903. године на челичном раму троспратне грађевине применила дуплу стаклену зидзавесу која је омогућила бољи продор дневне светлости у радни простор. Немачки
архитекати Валтер Гропијус и Адолф Мејер (Adolf Meyer, 1881–1929) су такође користили стаклену зид-завесу на фасади Фабрике Фагус (Fagus Werk 1911-1913) у Алфелду. Гропијус је у периоду 1925-1926 на згради Државне школе Баухаус у Десауу (Dessau)
пројектовао делове зграде у складу са њиховим функцијама, и на фасади троспратног
крила са радионицама поново поставио зид-завесу. Неколико година раније, Мис ван
дер Рое је учествовао на конкурсу за пословну зграду у Friedrichstrasse у Берлину
(1921). Скелетна челична конструкција 80m високог небодера је у потпуности била
обмотана стакленом завесом, креирајући стаклену призму.
Стаклена кула откривала је утопијске сентименте који нису налик стакленим визијама Бруна Таута (1880–1938) или Ле Корбизјеових цртежа транспарентних кула које

Слика 7. Зградa
фабрике играчака
Штајф (Fabrikgebäude
der Margarete Steiff
GmbH), 1903. Гинген
(Giengen an der Brenz).
Фотографија
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су лебделе над парковима Савременог града (Ville Contemporaine) из 1922. године.
Нажалост, чисте стаклене призме које су настале као симболи новог доба, завршиле
су као баналне формуле за смештај великих компанија и бирократије.16
Архитект Мис ван дер Рое је у Чикагу извео два небодера (860-880 Lake Shore Drive)
у периоду 1949–1951 године. Куле је пројектовао у виду минималистичке челичне
скелетне констукције, са слободном стакленом зид-завесом. Исти конструктивни
метод Мис је применио на Згради Сиграм (Seagram Building, 1954–1958), (сл. 8),
небодеру на Парк Авенији, Менхетн, Њујорк (375 Park Avenue, Midtown Manhattan,
New York City) чији ентеријер је извео архитект Филип Џонсон (Philip Johnson, 1906–
2005). Карактеристичам Мисов манир је и волумен приземља увучен иза колонаде
стубова, чиме је зграда отворена ка пјацети. Мис је уравнотеженим хоризонталним
и вертикалним равнима зид–завесе истакао управо конструктивне елементе грађевине који се налазе иза њега. У исто време, на тај начин је нагласио минималистичку форму небодера. „Мисовски небодер“ са својим прилагодљивим унутрањим склопом је постао идеална форма корпоративног друштва, и његове варијанте су у
наредне две деценије ницале у свим већим светским градовима, од Северне и Јужне Америке, преко Европе, до Азије, попут зграде Левер (Lever House) у Њујорку из
1952, зграде Еквитабл (Equitable Building) у Aтланти из 1968, куле Сирс (Sears Tower),
данас кула Вилис (Willis Tower) у Чикагу из 1973. америчког бироа Скидмор, Овингс и Мерил (Skidmore,
Owings & Merrill).

Слика 8. Лудвиг Мис ван дер Рое (Ludwig Mies van der
Rohe, 1886–1969), Зграда Сиграм (Seagram Building),
1954–1958, Њујорк. Фотографија: Ezra Stoller/Esto
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Мисовска форма небодера, произилазила је из функционалног односа
независних система танке челичне
скелетне опне и зид-завесе. Међутим
било је бројних примера када зид-завеса није била слободна фасадна
мембрана, већ испуна причвршћена
за скелетну конструкцију. Наиме,
Ролф Шал (Rolf Schaal), немачки архитект, у књизи Vorhangwände још
1961. године дефинише само један
случај зид-завесе. То је танка фасадна опна, од било ког материјала (не
ислључиво стакла) постављена
испред носеће конструкције коју покрива. Остало су зидне испуне прич177
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вршћене за скелетну конструкцију, било по целом свом ободу (за стубове и међуспратну конструкцију), било само дуж двеју наспрамних страна, тако да дуж свога обода
преносе сопствено оптерећење и оптерећење од ветра на стубове и међуспратну
конструкцију. Зид-завеса није урамљен скелетном конструкцијом, и само преко појединих тачака преноси оптерећење на носећи скелет зграде. Други аутори, попут америчког архитекте Вилијама Дадли Ханта (William Dudley Hunt) у The contemporary curtain
wall: its design, fabrication, and erection (1958) као зид-завесу дефинише сваки фасадни
зид који не носи оптерећење од таванице и спратова изнад њега, него њега самог носи
скелетна конструкција зграде. За њега је зид-завеса и масиван зид од опека само ако
није конструктиван него га носи скелет.17
Током шездесетих година двадесетог века у старом градском језгру Београда изграђено је неколико високих грађевина заснованих на принципима „Мисовских небодера“. Наравно, ови објекти примењеним конструктивним методима и технологијом
градње нису могли да се мере са америчким примерима, али су ипак могли да покажу да и Југославија прати савремену светску архитектонску продукцију и има могућности да гради високе пословне зграде. Интерполиране у затечени градитељски
фонд, ове вишеспратнице су својим висинским доминантама постале реперне тачке
урбаног пејзажа градског језгра, придружујући се антологијским предратним примерима: палати Албанија (1939), делу арх. Бранка Бона, Милана Гракалића, Миладина
Прљевића и конструктора инж. Ђорђа Лазаревића, Палати новинског листа Време
(касније Борба), арх. Бранислава Којића али и згради Државне штампарије (19371940) арх. Драгише Брашована. Већ 1961. године, Београд је добио нови највиши
небодер, хотел Славија, арх. Богдана Игњатовића.
Зграда Јадран налази се у Немањиној улици. Пројектант је дипл. инж. Добрила Лалковић.18 Објекат се састоји из три дела: куле (приземље и 14 спратова), још једног
шестоспратног габарита и двоспратног везног тракта (П+2 спрата). у приземљу су
биле пословне просторије и локали а на спратовима канцеларијске просторије. Зграда је пројектована у скелетном систему са стубовима с модуларним осовинским
распоном. Фасада спада у зид-завесе са костуром од савијених лимених профила,
обложених алуминијумом.
Пословна зграда Енергопројект (касније Беобанка) (1956–1960) на углу Бранкове
улице и царице Милице (сл. 9), најзначајније је дело арх. Милице Штерић. Успешна
интерполација је остварена поделом зграде на три корпуса, од којих су бочни висински уклопљени уз суседне објекте. Средишњи део чини упечатљив тринаестоспратни корпус са стакленом зид-завесом, увучен од регулационе линије, чиме се ствара
простор омање пјацете.19 Примењени материјали и естетско деловање зида-завесе
допринели су да зграда постане доминантан визуелни репер савске падине.
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Слика 9. Милица Штерић (1914–1997),
Пословна зграда Енергопројект (касније
Беобанка), 1956–1960, Београд. Фотографија

Слика 10. Славко Леви (Slavko Löwy,1904–1996)
и Димитрије Маринковић, Зграда
Југословенске грађевинске коморе (касније
зграда Привредне коморе, потом Зрада
Југословенског грађевинског центра), 1958–
1965, Београд. Фотографија: Александра
Илијевски, 2015.

На општем југословенском конкурсу за зграду Југословенске грађевинске коморе у
Београду победио је хрватски архитект Славко Леви (Slavko Löwy,1904–1996). Израда идејног и главног пројекта поверена је аутору конкурсног рада, међутим касније
је дошло до измена. Израду новог преправљеног пројекта преузео је арх. Димитрије
Маринковић, који је изменио простор у већ постављеном конструктивном систему.
Зграда је такође променила име у зграда Привредне коморе, а касније је названа
зграда Југословенског грађевинског центра. Мултифункционална слободностојећа
административна зграда, инкорпорирана у блок у урбаном градском језгру настала
је у периоду 1958–1965 године. Састоји се од високог дела (приземље и 11 спратова)
повученог од регулационе линије Булевара Краља Александра (тада Булевара Револуције) и нижег, троспратног дела у Кумановској улици са изложбеном двораном
која се простире кроз све три етаже. Фасада високе зграде визуелно се уклапа у
категорију зидова-завесе, међутим по дефиницији Шала спада у скелетне фасадне
испуне јер је алуминијумски оквир, у који је монтиран прозор и парапетна плоча,
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увучен у раван бетонске конструкције и
дуж горње и доње ивице повезан са челичним угаоницима укотвљеним у бетонску конструкцију.20
Крајем шесте деценије, у Македонској
улици је изграђена седамнаестоспратна
Пословна зграда НИП Политика (19671969), дело архитеката Угљеше Богуновића (1922–1994) и Слободана Јањића
(1928–2003).
Овај небодер унео је многе новине у београдској архитектури. Фасада је по
први пут изведена од пресованих алуминијумских плоча, и представљала је
јединствен пример зид-завесе. Пластичност фасадног платна је наглашена
тако што су прозорске траке повучене у
раван конструкције бетонског скелета,
Слика 11. Угљеша Богуновић (1922–1994) и
док је парапет снажно истурен. УвСлободан Јањић (1928–2003), Пословна зграда
лаћењем прозорског низа ублажен је и
НИП Политика, 1967-1969, Београд. Фотографија
проблем заштите од директног упада
сунчевих зрака. Такође, постигнут је висок технички ниво конструктивних решења
детаља који је одговарао европским стандардима.21

Архитектура 1950–1970 данас
Данас живимо у грађевинама насталим средином 20. века, које већ представљају
архитектонско наслеђе. Велики број ових објеката неумитно пропада, константно се
занемарује и недовољно одржава, иако представља врхунска достигнућа послератне архитектуре. Негативан став према архитектонском и урбанистичком наслеђу
датог периода није искључив за нашу средину. Узмимо само као пример недавни,
неуспели покушај стручне јавности да се Женска болница Прентис (Prentice Women’s
Hospital and Maternity Center, 1972–1975, порушено 2014.) у Чикагу (сл. 12), ремек
дело архитекте Бертранда Голдберга (1913–1997) сачува од рушења.
Убрзани технолошки напредак у 21. веку умногоме је изменио свакодневни живот и
потребе људи. Грађевине настале након Другог светског рата сада захтевају велике
поправке, техничке и технолошке надоградње, попут најчешће помињаних побољшања енергетских карактеристика. Наиме лоше енергетске перформансе грађевина,
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Слика 12. Бертранд
Голдберг (1913–1997),
Женска болница
Прентис (Prentice
Women’s Hospital and
Maternity Center)
1972–1975, порушено
2014. Чикаго.
Фотографија

нарочито оних које имају стаклено фасадно платно,22 или су изграђене од префабрикованих елемената са недовољном изолацијом, узрокују пре свега високу потрошњу
енергије.
Презентовани објекти део су старог градског језгра Београда, и у време настанка су
представљали најсавременија достигнућа југословенског градитељства. Њихово
садашње стање, нажалост, показују да смо до сада имали мало разумевања за
заштиту ове, некада иновативне архитектуре. Градитељски фонд периода 1950–1970

Слика 13. Петaр
Вуловић (рођ. 1931),
Административна
зграда СДК, 1967–1968,
Београд. Детаљ фасаде
са неадекватно
постављеним клима–
уређајима, Фотографија:
Александра Илијевски,
2015.
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Слика 14. Милица
Штерић (1914–1997),
Пословна зграда
Енергопројект (касније
Беобанка), 1956–1960,
Београд. Фотографија:
Александра Илијевски,
2015.

прво мора добити темељну историографску валоризацију. Затим је неопходно поставити прецизне критеријуме, дела значајна за развој архитектуре је потребно вредновати као архитектонско наслеђе и одредити одрживу стратегију за очување и/или
осавремењивање у складу са садашњим потребама.
Нажалост, све већи број зграда је у непрепознатљивом облику услед „транзиције“ и
„реновирања“ током последњих деценија, или су оронуле услед системске небриге
јер се сматрају непожељним реликвијама социјалистичког друштва. Покушаји очувања зависе од воље нових власника, јер се објекти посматрају искључиво као капитал на локацијама од кључног значаја за урбанистички развој града, а систематски
ср негира да су у питању значајна дела српске архитектуре. Такав пример негативног
односа према наслеђу је и зграда Енергопројекта која је сведна на конструктивне
елементе: изложена атмосферским утицајима и нарушена графитима чека даљу
обнову.
Међутим, у складу са концептом интегративне заштите, и однос према српској архитектури након Другог светског рата ускоро се мора променити. Дошло је време да се
запитамо на који начин желимо да живимо са „остарелим“ архитектонским делима
– суочавајући се притом са могућношћу уништења овог вредног грађевинског фонда
и/или његове нестручне адаптације за потребе 21. века.

Напомене
 ИАМ (Congrès Internationaux de l’Architecture Moderne) основан је 1928. године у Ла Сарау (La
Ц
Sarraz), Швајцарска. Последњи конгрес одржан је 1956. године у Дубровнику, Југославија.
2
Видети: Curtis W.J.R: Modern architecture since 1900, Phaidon, London and New York, 2002³; Perović
M.R: Istorija moderne arhitekture: antologija tekstova. Knj. 3, Tradicija modernizma i drugi modernizam,
Arhitektonski fakultet Univerziteta, Beograd 2005.
1
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 еферате учесника видети у: Крстић, Б (прир.): Атинска повеља и мисао архитеката и урбаниста
Р
ФНРЈ 1950-их. Београд, 2014.
4
О српској архитектури након Другог светског рата видети: Митровић М (ур.): Градови и насеља у
Србији: pазвој, урбанистички планови и изградња 1946–1951, Урбанистички завод НРС Београд,
1953; Стојановић, Б: Архитектура Београда од 1944. до 1954. године, Годишњак Музеја града Београда бр. 1, Београд, 1954, 189–200; Anketa o posleratnom razvoju arhitekture Jugoslavije, Arhitektura
urbanizam br. 47, Beograd 1967, 29–44; Manević, Z: Novija srpska arhitektura, u: Srpska arhitektura 19001970 Muzej savremene umetnosti, Beograd 1972; Manević, Z: Srpska arhitektura XX veka, u: Arhitektura
XX vijeka, Beograd–Zagreb–Mostar, 1986; Martinović, U: Arhitektura Srbije juče i danas, u: 40 godina
građevinarstva SR Srbije, Beograd 1987; Štraus, I: Arhitektura Jugoslavije 1945–1990, Sarajevo 1991;
Brkić, A: Znakovi u kamenu: srpska moderna arhitektura 1930-1980 Savez arhitekata Srbije, Beograd:
1992; Perović, M.R: Srpska arhitektura XX veka: оd istoricizma do Drugog modernizma, Beograd 2003;
Манојловић Д.: Наговештај метрополе, у: Београд шездесетих година XX века, Музеј града, Београд
2003, 78-95; Кадијевић, A: Проблеми истраживања и тумачења соцреализма у српској архитектури,
Новопазарски зборник бр. 30, Нови Пазар 2007, 211–217; Мецанов, Д.: Стамбена архитектура Београда 1947-1967, Задужбина Андрејевић, Београд, 2008; Milašinović Marić D: Srpska arhitektura šeste
decenije dvadesetog veka, doktorska adisertacija, Filozofski fakultet Univerziteta, Beograd 2010; Mrduljas,
M i Kulić V: Modernism In-between The Mediatory Architectures of Socialist Yugoslavia, Jovis, Berlin 2012;
Mitrović M: Arhitektura Beograda 1950–2012, Službeni glasnik, Beograd 2012.
5
Попис становништва 1961. године региструје на ужем градском подручју 619.000 становника. У наредних пет година град је добио 108.000 нових становника, а до краја деценије још 53.000, од тога
готово 50% природним прираштајем. Ћирић, Д: На ушћу двеју река испод Авале, у: Београд шездесетих година XX века, Музеј града, Београд 2003, 18.
6
ГУП је рађен у Урбанистичком заводу извршног одбора н. о. Београда 1949. и 1950. године. Радовима је руководио директор Завода арх. Милош Сомборски, помоћници су били арх. Ђорђе Шуица
и арх. Јосиф Најман. Београд: генерални урбанистички план 1950. Београд 1951, стр. 3. Прве послератне предлоге изградње Новог Београда као модерног и управљачког града, политичког центра
Југославије, дао је арх. Никола Добровић који је 1945. године постављен за директора новооснованог Урбанистичког института Србије. Крајем 1946. расписани су општи јавни југословенски конкурси
за идејно архитектонско решење зграде Централног комитета КПЈ и Председништва владе ФНРЈ
са урбанистичким планом Новог Београда. О планирању и пројектовању Новог Београда видети:
Благојевић, Љ: Нови Београд: оспорени модернизам. Завод за уџбенике, Архитектонски Факултет
Универзитета и Завод за заштиту споменика културе, Београд 2007.
7
Архитект Милорад Мацура је извео Зграду Војне штампарије и Географског института ЈНА (1950–1954),
бројне стамбене објекте попут зграде Центропром (1953–1955), блока Секретаријата иностраних послова
(1954–1957), Управно-стамбене зграде предузећа Воћар (1954-1956), итд. У периоду 1953–1957 архитект
Милорад Пантовић и конструктори инж. Бранко Жежељ (Хала 1) и инж. Милан Крстић (Хале 2 и 3) изградили су комплекс Београдског сајма. Највећа, Хала 1, има куполу са лучним ребрима од преднапрегнутог
бетона. Изграђена је у дотад непримењеним техникама префабрикације и представљала је изузетно
конструктивно остварење у светским размерама. Пословна зграда Xемпро (1953) и Пословна зграда
Социјалног осигурања (1957) архитекте Алексеја Бркића су добри примери уклапања нових грађевина у
старо градско језгро. Комплекс зграда Државног секретаријата за народну одбрану (I награда на конкурсу
1954, завршен 1963.), представља значајно дело арх. Николе Добровића, знатно оштећено током бомбардовања 1999. године. ТВ торањ на Авали (1965) Угљеше Богуновића, Слободана Јањића и Милана
Крстића такође је порушен током бомбардовања 1999, али је касније обновљен. Богуновић и Јањић су
аутори Пословне зграде НИП Политика (1967–1969). У ред најзначајнијих дела спадају и: Зграда Дома
штампе (1957) арх. Ратомира Богојевића, Зграда Енергопројект (1956–60) арх. Милице Штерић, Пословна
3
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зграда Енергоинвест (1968) арх. Михајла Митровића, Административна зграда СДК (1967–1968) арх.
Петра Вуловића, Музеј Савремене уметности (1961) арх. Ивана Антића и арх. Иванке Распоповић, Зграда
Урбанистичког завода града Београда (1970) арх. Бранислава Јовина, као и дела других архитекта који
су били носиоци прогресивног технолошког развоја, важног аспекта у ремоделацији урбаног пејзажа
Београда у периоду 1950–1970.
8
О бетону видети: Practical Building Conservation: Ashgate Publishing, Farnham and Burlington 2012;
Sutherland, R.J.M., Humm, D. and Chrimes, M: Historic concrete: background to appraisal, Thomas Telford,
London 2001; Collins P: Concrete: the vision of a new architecture, McGill-Queen’s University Press,
Montreal 2004.
9
За југословенску архитектуру била је значајна изложба арх. Ле Корбизјеа организована у периоду
децембар 1952 – мај 1953 у свим већим градовима Југославије: Београду, Загребу, Сарајеву,
Љубљани, Скопљу. О архитектонском опусу Ле Корбизјеа видети: Curtis, W.J.R: Le Corbusier: Ideas
and Forms, Phaidon, London 1986¹, 2015².
10
О опусу арх. Милорада Мацуре видети: Јанакова Грујић М: Архитект Милорад Мацура (1914–1989),
Центар ВАМ и ИАУС, Београд 2010.
11
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СОЦИЈАЛИСТИЧКИ ЕСТЕТИЗАМ У ТУРИСТИЧКОЈ
АРХИТЕКТУРИ ЈУГОСЛАВИЈЕ (1960 – 1980)
Апстракт
Овим радом се истражује утицај социјалистичког естетизма на туристичку архитектуру социјалистичке
Југославије, током седме и осме деценије двадестог века, чије су активно планирање и изградња
представљали неодвојив део југословенског туризма као значајне привредне гране. Након раскида
односа са Совјетским Савезом и напуштања норматизама социјалистичког реализма, у новонасталом
култруно-политичком миљеу у југословенској уметности се половином педесетих година јавља специфичан феномен назван социјалистички естетизaм, оријентисан ка идеји модерности и унутрашњим вредносно-идеолошким премисама, у процесу конституисања специфичног југословенског
идентитета прокламованог либералног друштва. Сходно томе, југословенски туризам представљао
је специфичан социјалистички експеримент испољен кроз широк спектар, за социјалистички етос и
комунистичко окружење, прогресивних настојања и активности, доприносећи изградњи југословенске
културе. У том контексту туристичка архитектура има посебан значај, јер се специфичност туристичке
архитектуре огледала у ликовној допадљивости и просторној целовитости (многи туристички објекти,
посебно они високе категорије били су пројектовани у тотал-дизајну), из чега је проистекао прагматичан естетизовани модел туристичке архитектуре, која је имала важну улогу у презентацији југословенског туризма, посебно страним туристима од којих је знатно зависио туристички профит. Ако је
туризам у деценији после Другог светског рата имао изразито социјални карактер, онда је током седме
и осме деценије био оријентисан савременим туристичким стандардима и садржајима, репрезентујући
улепшану слику југословенског друштва. Нови облик социјалистичког туризма је проистекао из давања
смисла слободном времену, које постаје привилегија послератне радничке класе, док држава слободно време користи зарад постизања социјалне хармоније, утиче на обнову и подстрек радне енергије, јача национални идентитет и општу колективност, чини људе задовољним и поносним. Југословенска идеологија једнакости је управо у домену туризма имала упориште за еманципацију
југословенског друштва и интеграцију југословенског идентитета. Туристичка „пропаганда“ исказана
језиком архитектуре давала је пуну слободу архитектима у креирању и обликовању туристичке архитектуре надахнуте регионалним карактеристикама Југославије, што је утицало на појаву аутономног
естетског израза умереног модернизма. Различити приступи и обликовна решења туристичке архитектуре обогатили су модернистички вокабулар југословенске архитектуре која је фигурисaла између
модерности и традиције, односно интернационализма и регионализма, при чему је социјалистички
естетизам имао нормативну улогу скривене идеологије. Такође, ово истраживање отвaра питањa
проблематике и принципа заштите социјалистичке туристичке архитектуре.
Kључне речи: Социјалистички естетизам, архитектура, туристички објекти, естетизам, СФР Југославија, туризам, пропаганда, идентитет, модернизација
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SOCIALIST AESTHETICISM IN YUGOSLAV
TOURIST ARCHITECTURE (1960-1980)
Abstract
This paper studies the influence of socialist aestheticism on the tourist architecture of socialist Yugoslavia
during the seventh and eighth decade of the twentieth century, whose active planning and construction
represented the rise of Yugoslav tourism as a major economic sector. After the rupture of relations with the
Soviet Union and leaving normativism of socialist realism, in the new culturally-political milieu in Yugoslav
art arises in mid-fifties specific phenomenon called socialist aestheticism, oriented to the idea of modernity
and to internal value ideological premises, in the process of constituting the specific Yugoslav identity of
proclaimed liberal society. Accordingly, the Yugoslav tourism was a specific socialist experiment manifested
through a wide spectrum (for socialist and communist ethos and context) of progressive efforts and activities,
contributing to the construction of the Yugoslav culture. Tourist architecture in this context has a special
significance, because the specificity of tourism architecture mirrors in visual attractiveness and spatial integrity (many tourist facilities, especially those of high category were projected in total-design) from which it is
derived pragmatic anesthetized model of tourism architecture which had important role in the presentation
of Yugoslav tourism, especially foreign tourists – one of which is substantially dependent on tourism profit.
If Yugoslav tourism in the decade after the Second World War had pronouncedly social character, then during
the seventh and eighth decade it was oriented to modern tourist standards and facilities, representing an
embellished picture of Yugoslav society. A new form of socialist tourism is derived from giving the sense on
free time which becomes the privilege of the post-war working class, while the state used free time in order
to achieve social harmony, and also encourage and strengthen labor energy, national identity and general
collectivity, to make people happy and proud. Yugoslav ideology based on the idea of equality precisely in
the field of tourism had a stronghold for the emancipation of the Yugoslav society. Tourist „propaganda“ expressed by the architectural language gave full freedom of architects in the creation of tourist architecture
inspired by the regional characteristics of Yugoslavia, which has resulted by the occurrence of an autonomous
aesthetic expression of moderate modernism. Different approaches and design solutions of tourist architecture enriched the modernist vocabulary of Yugoslav architecture which was figured between modernity and
tradition, or between internationalism and regionalism, where the socialist aestheticism had normative role
of hidden ideology. This research also raise the questions about the preservation issues and principles of
the Yugoslav socialist tourist architecture.
Key words: Socialist aestheticism, architecture, tourist facilities, aestheticism, SFR Yugoslavia, tourism,
propaganda, identity, modernization
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„Створити угођај лирског доживљаја у архитектури, који се надовезује на природне љепоте […].
Постићи просторни тоталитет међусобног прожимања вањског и унутарњег. Обликовање као
присутност лирике у медитеранском угођају. […] Простор се ‘обликује’ а не само ‘форматизира’
[…]. Доживљај као покретач идеје. ‘Лијепо’ као присутност; ‘обликовно’ као тема, прерасти технократско схваћање зградарства, постићи израз архитектуре туризма, психичке релаксације.
Градити тему властитог израза на темељу амбијенталне доживљајности, а не на основу епигонства.“ 1
Архитект и професор Борис Магаш
(о архитектонском концепту туристичког комплекса „Халудово“, Крк)

Увод: архитектура у Југославији после Другог светског рата –
између комунистичке идеологије и либерализма југословенског
социјалазма
Новонастале политичке прилике и идеолошки програми у Југославији након Другог
светског рата условили су и успоставили нове друштвене односе, широко се одразивши на све аспекте живота и деловања, међу којима су култура и уметност, прожете идеолошким утицајима комунистичке доктрине и корпуса социјалистичких премиса, имале значајно место у социјалним и модернизацијским процесима. У
хронолшком смислу могла би се издвојити три периода у којима се конституише и
профилише југословенска политика и идеологија: период после Другог светског рата,
односно од почетка педесетих, када се југословенска политика ослања на доминантан совјетски утицај, заснован на радикалном комунизму (када је у питању туризам
преломна година је била 1952.2); затим прелазни период до краја шесте деценије
када Југославија формира властити политички концепт, искористивши свој гео-политички положај између источног и западног блока, и трећи период израженог југословенског социјализма оријентисаног властитим потенцијалима и тржишним могућностима планске привреде. Формирање нове Југославије било је праћено
интензивном послератном обновом и свеопштом привредном и друштвеном модернизацијом, што се огледало у бројним развојним плановима и пројектима за изградњу
и модернизацију индустрије и инфраструктуре, станоградње, образовних и здравствених установа, као и у намерама државне политике да се искористе географски
потенцијали и тако подстакне развој туристичке привреде. Животни стандард је у
годинама после рата био одређен ниским нивоом националног дохотка, да би у периоду од 1957. до 1963. године, услед његовог брзог пораста и повећања производње, биле створене материјалне могућности и за повећање личне потрошње.3 Ово
се потом директно одразило и на архитектонску продукцију, која je због типолошке и
обликовне разноврсности временом постала значајна естетска компонента новог
југословенског друштва. У процесе послератне изградње посредно и активно се
укључују архитекти и стручне организације, те се кроз саветовања, планове, анализе,
стручну периодику и друге активности подстиче улога савремене архитектуре и урбанизма у обликовању градова и развоју земље. На Првом саветовању архитеката
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и урбаниста Федеративне народне републике Југославије у Дубровнику 1950. године
дефинисане су најважније смернице и дати предлози за будућност југословенске
социјалистичке архитектуре. „Вредност скупа се огледа у томе што су учесници успели да искажу основне принципе архитектуре и урбанизма савременог времена и
што су их сагледали у функцији преображаја аграрне у индустријску земљу“.4 Конституисање архитектонске политике усмерене прогресивним друштвеним токовима
уследило је након раскида односа са Совјетским Савезом, а самим тим и строгом
доктрином социјалистичког реализма. „До сада идентификовани извори [...] потврђују
да је архитектонски соцреализам представљао инструментализовани израз контролисане државне уметности“.5 У Југославији се због материјалних услова у послератним годинама архитектонски соцреализам манифестовао у знатно скромнијем облику у односу на друге комунистичке земље. Важно је нагласити, истиче Александар
Кадијевић, да соцреализам није био једини правац у тадашњој архитектури, иако је
то настојао да буде, већ се супротстављао истраживачком модернизму који се постепено пробијао кроз конкурсне пројекте за капиталне јавне објекте.6 Краткотрајне
заступљености, соцреализам у југословенској архитектури примењен на мањи број
реализованих објеката изразито рационалног приступа, остао је у сенци богате архитектонске продукције у наредним деценијама, где је форма стилског реализма
замењена уметничким изразима обликовне апстрактности и контекстуалности. „Крај
социјалистичког реализма био је уједно и нови почетак, [...] с тим што су све снаге
које су пре и непосредно после рата можда биле против, коначно биле уједињене на
заједничкој платформи старе социјалистичке садржине и њене нове хуманизиране
форме“.7 Представљајући одраз друштвене модерности, југословенска социјалистичка архитектура је у наредним деценијама постала интегративни део животног хабитуса и свакодневних активности свих Југословена, што је афирмативно утицало на
целокупну архитектонску продукцију и улогу архитеката на изградњи и осавремењавању градова. Управо се бројни градови, услед изражених демографских промена у
периоду после рата, убрзано развијају и преузимају улогу привредног раста.8

Слика 1. Лавослав
Хорват, (градски)
хотел „Југославија“,
Нови Београд (Србија),
1947-1967. (Извор:
Arhitektura i urbanizam,
66, 1971, 14)
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Слика 2. Давид Финци,
(приморски) хотел
„Пелегрин“, Купари
(Хрватска), 1963,
разгледница из 1960-тих
(Извор: из ауторове
колекције)

Прагматизам југословенског туризма и туристичка архитектура. – Иако су туристичка кретања у послератним годинама била скромна а туризам као облик услужне индустрије у повоју, убрзо се увиђа потенцијал туристичке индустрије. Туризам је
првобитно постао средство идеолошке пропаганде, како у погледу социјалне политике и еманципације радничке класе, тако и у спровођењу идеолошког програма
братства и јединства, односно туристичка презентација је погодовала да се „културни
плурализам обједини у јединствен југословенски топос у коме је туризам имао повезујућу улогу“9; да би већ током педесетих година, на фону опште друштвене либерализације, туризам био препознат као привредни потенцијал, који ће временом
постати све отворенији за стране туристе, замењујући социјалну улогу комерцијалним прагматизмом. „Југославију је тако 1955. године посетило 485.000 страних туриста, а десет година касније тај се број попео на 2.658.000“.10 Константан раст броја
туриста је био основа за активну туристичку изградњу и планирање туристичких
регија, што се одразило на учесталу појаву нових туристичких дестинација. Туризам
је утицао и на модернизацију удаљених, слабо саобраћајно повезаних и недовољно
развијених подручја Југославије. Стога је изградња туристичких капацитета пратила
развој саобраћајне инфраструктуре, јер је савремена саобраћајна мрежа била предуслов за планирање туристичке привреде. Поред обнове железничке инфраструктуре и изградње нових путева, саобраћајних терминала станица и аеродрома, значајан покретач за приморски туризам представљала је изградња Јадранске
магистрале завршене 1964. године. О значају ове саобраћајне артерије за приморски
туризам сведочи и чланак објављен у загребачком стручном часопису „Čovjek i
prostor“ 1957. године под називом „Јадранска цеста“, у коме аутор наводи одлике
јадранског коридора и важности повезивања природних лепота и атракција, туристичких насеља и историјских градова јадранске обале, истичући да „јадранска цеста
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може и треба да се са психолошког и естетског аспекта обликује као један дугометражни филм, који ће бити приказан путницима на екрану аутомобилског
стакла, којему ће они за читаво вријеме вожње савршено уживати“.11 „Из стратешког угла, приморском туризму је давана предност будући да је представљао извор
конвертибилне валуте, а и рекламирао земљу у коју су без већих проблема могли
долазити туристи са Запада и Истока“.12 Југословенски туризам је представљао специфичан социјалистички експеримент испољен кроз широк спектар, за социјалистички етос и комунистичко окружење, прогресивних настојања и активности, доприносећи изградњи југословенске културе. У деценији после рата туризам који је имао
изразито социјални карактер показао се „добром школом за све који су испрва невични путовањима касније самостално кретали на годишњи одмор у свом властитом
аранжману.“13 Шире посматрано, туризам у Југославији је осим привредног домена
имао и улогу генератора свеопштег друштвеног развоја, јер је позитивно утицао не
само на друге производне гране домаће привреде, већ су туристичка кретања, посебно у раној фази, имала едукативни и просветитељски значај, утичући на формирање новог социјалистичког сталежа, којем ће у наредним деценијама одмор и путовања бити саставни део југословенског животног стандарда. Архитектонска струка
је већ током педесетих година увидела потенцијал туристичке изградње, нарочито
у домену примене нових пројектантских приступâ, конструктивних и технолошких
решења, нових материјала и опремања унутрашњих простора. Експанзија туристичке
изградње се одразила и на ширење грађевинске индустрије, јер је изградња туристичких објеката била неизоставан део у раду многих пројектантско-грађевинских
фирми и завода. Осим за архитекте, објекти туризма били су подстицајно тржиште
и за ентеријерске и употребне предмете углавном из домаће производње, праћени
савременим и иновативним дизајнерским приступима. У пројектовању туристичких
објеката естетски критеријуми су се издвојили као нормативни. Осећај допадљивости, уређеност и модерност, уживање и релаксација, били су неизоставни епитети у
описима југословенске туристичке архитектуре. Специфичност туристичке архитек-

Слика 3. Иван Витић,
идејна скица за мотел
„Сљеме“ у Прелуку
покрај Ријеке (Хрватска),
1965. (Извор: Nataša
Bodrožić, Saša Šimpraga
(ur.), Motel Trogir: Nije
uvijek budućnost to što
dolazi, Slobodne veze,
Zagreb 2014, 50-51)
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Слика 4. Марјан Лапајне, нови мотел хотела „Град Оточец“, код Новог места
(Словенија), 1967. (Извор: Sinteza, 12, 1968, 50)

туре се огледала у естетској изражајности и просторној целовитости (многи туристички објекти, посебно они високе категорије били су пројектовани у тотал-дизајну), из
чега је проистекао прагматичан облик социјалистичке туристичке архитектуре, која
је имала важну улогу у презентацији југословенског туризма, посебно страним туристима од којих је знатно зависио туристички профит.

Социјалистички естетизам у
туристичкој архитектури Југославије
Током трагања за „сопственим путем у социјализам“, у југословенској уметности се
половином педесетих година јавља специфичан феномен назван социјалистички
естетизaм, оријентисан ка идеји модерности и унутрашњим вредносно-идеолошким
премисама. Социјалистичка Југославија, као нова државна творевина, тежила је да
буде јединствена, те се на том таласу на југословенској уметничкој сцени и формира
овај феномен.14 Тезу о социјалистичком естетизму у југословенској уметности први
пут је изнео Света Лукић почетком шездесетих година минулог века у дневном листу
Политика, истичући да је овај концепт одговор на дириговану ангажованост социјалистичког реализма и да уметност одлази у другу крајност – у инфериорност у односу
на стварни живот, односно у неутралност.15 Запажен првобитно у књижевности,16
социјалистички естетизам у архитектури, као вредносна категорија и дискурс анализе, први пут се појављује почетком двехиљадитих у опсежном приказу српске архитектуре двадесетог века Милоша Перовића.17 За разлику од наративности социјалистичког реализма, естетизам ствара „суштински прелаз са тематског на
пластично, са предметног мотива на естетски предмет“.18 Према Мишку Шуваковићу уметност социјалистичког естетизама је била „уметност средњег пута између
апстракције и фигурације, модерности и традиције, регионализма и интернационализма“.19 Нови модернизам, „једна прерушена верзија друштвено (и државно) под192
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стицане уметности“, наводи Јеша Денегри, била је уметност „која одбацујући један
од термина […] (реализам) не напушта упориште у другом – социјалистички“.20 Денегри истиче да уметничко дело, иако умногоме аутономно, остаје и у светлу социјалистичког естетизма један специфични идеологем,21 кроз који се могу интерпретирати нове идеолошке пројекције попут самоуправног социјализма, који допушта,
објашњава критичар архитектуре Александар Миленковић, „сазревање феномена
плурализам – могућности да се одабере један стваралачки израз као свој“, који уједно
постаје претпоставка и слободе стваралаштва и плурализма у изражавању.22 Појам
плуралистички естетизам, као „радни назив“, предложио је А. Миленковић у студији
о вредновању социјалистичке архитектуре – „Архитектура хоризонти вредновања“
(1988), односно као варијанту операционализације трију вредности – реализам, естетизам и плурализам,23 истичући тако збир феномена и чинилаца у спрези повратних утицаја у југословенској социјалистичкој архитектури.24 „Друштвено-политичка и
естетичка димензија архитектуре“, како аутор наводи, „налаже одговарајући поступак
при разлучивању критеријума који би били у складу са одабраним обликом друштвеног уређења“, при чему заступа улогу архитектонске критике у сврху тумачења и
разумевања феноменологије југословенског социјалистичког друштва.25 Стога, разматрање социјалистичког естетизма у југословенској архитектури, посебно у оквиру
одређене типологије и друштвених услова који су условили њен развој, захтева обухватну анализу архитектонских остварења, пројектантских и естеских приступа те
друштвено-културолошких прилика друге половина 20. века. У односу на друге уметничке правце где је естетизам имао највише одјека у другој половини педесетих година и постепено стагнирао током седме деценије, његово испољавање у архитектури ће трајати знатно дуже, готово до распада Југославије крајем осамдесетих година
прошлог века. Крајем педесетих година естетизам у југословенској архитектури се
тек постепено јавља и поприма прве обрисе отвореног приступа новим пројектантским концептима умереног модернизма, да би током седме а нарочито осме деценије, у врхунцу развоја југословенског друштва и „усред грандиозне комунистичке
архитектонске сценографије срећног живота у колективу“,26 постао аутономан и
општеприхваћен архитектонски израз. Док се ‘закашњела’ појава може везати за
материјале и технолошке могућности савремене градње, доминантна присутност
естетизма у архитектури до средине осамдесетих година, одраз је ‘изложености’
архитектуре и подобности да знаковито комуницира са окружењем.
Усмерен ка законима форме [...] естетизам је био довољно ‘модеран’ да умири општи
комплекс ‘отворености према свету’, довољно традиционалан да задовољи нов
грађански укус израстао из друштвеног конформизма и довољно инертан да се уклопи у мит о срећне и јединствене заједнице; он је имао све што је потребно да се
стопи с политички пројектованом сликом (либерализованог социјалистичког – подвукао М.Ш.) друштва.27
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Слика 5. Здравко
Бреговац, (приморски)
хотел „Барбара“, Борик
– Задар (Хрватска),
1970. (Извор: Čovjek i
prostor, 219/6, 1971, 12)

Слика 6. Златко Угљен,
(градски) хотел „Ружа“,
Мостар (Босна и
Херцеговина),
1974–1977. (Извор:
фотографија
уступљена љубазношћу
проф. Угљена)

У процесу конституисања прокламованог социјалистичког друштва, југословенска
идеологија једнакости је управо у домену туризма нашла упориште за еманципацију
југословенског друштва и интеграцију југословенског идентитета. Нови облик социјалистичког туризма је проистекао из давања смисла слободном времену, које постаје
привилегија послератне радничке класе, док држава слободно време користи зарад
постизања социјалне хармоније, утиче на обнову и подстрек радне енергије, јача
национални идентитет и општу колективност, чини људе задовољним и поносним.
„Пораст животног стандарда донео је значајну промену домаћем масовном туризму,
а као и туристички развој и тражење благостања је било део шире европске послератне слике“.28 Атмосферу друштвеног полета и социјалистичке изградње пратили су
и многи изазови и недоумице, где се туризам убрзо показао знатно комплекснијим
привредним пољем од оних првобитних замисли социјалног усмерења, не предвиђајући слојевитост и захтевне стране комерцијалног туризма. У складу са развојем
туризма и осавремењивањем туристичке понуде у Југославији у периоду од педесетих
до половине осамдесетих година, мењале су се и обликовне карактеристике туристичке архитектуре. Овакав узајамни однос између архитектуре и друштвених потреба
видан је одраз социјализма, јер се на тај начин, како објашњава Невен Шегвић, „ар194
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хитектура укључује у живу језгру стварности, постаје њен органски део, који се развија
у паралели са општим развојем“.29 Ондашњи критичари сугерисали су да „активна и
одговорна туристичка архитектура мора прихватити своју ангажовану, готово просветљену педагошку улогу, и градити просторе, просторне односе, ефекте и доживљаје
који подижу свест посетитеља и домаћег становништва о њиховом специфичном
месту и њиховом положају у том месту“.30 Осим општих социјалистичко-идеолошких
и естетско-модернистичких одлика југословенске архитектуре,31 естетизам у туристичкој архитектури, посебно од шездесетих година, манифестује се кроз наглашен стваралачки плурализам пројектантских приступа и обликовних могућности, те за разлику
од других градитељских типологија, где елементи социјалистичког естетизма „уносе
тежњу заобилажења идеолошких и симболичких премиса, а у циљу самодовољног
просторног система, којем се условно може преписати карактер естетског“,32 естетизам у туристичкој архитектури је имао улогу подражавања и повезивања ширих просторних, амбијенталних и функционалних карактеристика. Према томе, посебно у туристичкој архитектури, и уопште у тражењу новог архитектонског израза у поратним
деценијама, убрзо се одустало од униформног и епигонског приступа, јер, истиче
Шегвић „не може се решавању архитектонских задатка приступати исто и са увек
истим архитектонским инвентаром од Љубљане до Скопља, од Београда до Дубровника“.33 Туристичком архитектуром су управо у погледу напуштања модернистичке
парадигме и обликовних образаца остварени запажени резултати. Често се ослањајући на карактеристике туристичке дестинације, односно места и контекста у
коме се подиже, архитектура туристичких објеката је више од било које друге типологије била усмерена аспектима регионализма.34 (сл. 4, 7)
Дајући осврт на стваралачке компоненте југословенске архитектуре, Шегвић такође
истиче да је задатак архитеката да „развијају регионални осећај за форму, да својим
радовима утичу на његову трансформацију, да га комплетирају новим научним, по-

Слика 7. Дејан Настић,
(планински) хотел
„Дивчибаре“, Дивчибаре
(Србија), 1974. (Извор:
Čovjek i prostor, 264/3,
1975, 12)
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Слика 8. Иван Антић,
(бањски) хотел „Бреза“,
Врњачка бања (Србија),
1977, разгледница из
1980-тих (Извор: из
ауторове колекције)

себно техничким достигнућима, да га обогаћују новом идејношћу и друштвеном функционалношћу“.35 Различита гледишта која су пратила туристичку изградњу и проблематику туристичког развоју, утицали су на то да се у оквиру модерне туристичке
архитектуре отворе питања критичког дискурса, који је током шездесетих година захватио интернационалну архитектонску теорију и праксу, а коме није подлегла рецимо
стамбена архитектура и њена бројна проблемска питања настала у систему тзв. усмерене стамбене изградње.36 Туризам и туристичка изградња су иницирали различита
гледишта по питању планирања и коришћења расположивог простора, а како је туризам био виђен „као најобећавајућији извор прихода и будућег развоја“,37 задацима
планирања туристичких подручја и регија приступило се још крајем педесетих година.
„Током шездесетих година израђују се студије и доносе први регионални просторни
планови [...] захваљујући којима се новија туристичка изградња знатније прилагођава
пејзажу, те постојећим историјским урбаним агломерацијама“.38 Иако је постојао евидентан утисак о стратешким и планским обрасцима југословенског туризма, у пракси
су постојала многа мимоилажења бар у односу између ‘индустрије туризма’ и ‘културе
туризма’, на шта је указивао критичар уметности Грго Гамулин.39 У таквом друштвеном
и културолошком миљеу естетизам у туристичкој архитектури је временом постао
прагматичан архитектонски израз и аутономан приступ у раду многих аутора, посебно
оних који су се специјализовали за туристичке објекте или им је то био чест пројектантски задатак (Андрија Чичин-Шаин, Здравко Бреговац, Анте Рожић, Иво Бартолић,
Иван Витић, Јулије де Лука, Борис Магаш, Златко Угљен, Иван Антић, Михајло Митровић, Дејан Настић, Александар Кековић и др). „Туристичка архитектура, која иначе
по својој функцији није део свакодневних животних активности и потреба, него је углавном усмерена оним човековим активностима које подразумевају одмор и путовање, могла је да апсорбује различите обликовне утицаје и да их прилагоди савременим функцијама“.40 Архитекти су, следећи комерцијалне захтеве туристичког тржишта,
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посебно посезали за естетизованим архитектонским облицима, који су подразумевали
различите пројектантске аспекте – зонирање и уређење партерног пејзажа, обликовање архитектонске структуре и фасадâ, архитектонских елемената и конструкције,
те уређење и опремање ентеријера. „Хотелска је изградња пружила пројектантима
много веће могућности и слободу обликовања него дотадашња стамбена изградња,
јер су репрезентативност и ефикасност хотела уједно део туристичке привреде“.41
Архитектура у туризму постаје део туристичке дестинације и понуде, тако да је њено
обликовање од шездесетих све више ослобођено многобројних ограничења и стандардизација, који су због економских услова били присутни док је туризам имао првенствено социјално усмерење. Како туризам у Југославији постаје стратешки циљ,
тако и туристичка архитектура постаје поље експериментисања и важан део туристичке понуде, јер је Југославија требало да буде конкурентна на широком туристичком
тржишту Европе. „Као одговор на растућу потражњу за масовним смештајем, архитекти су развили читав низ нових типологија у прилично кратком периоду“.42 У југословенској архитектонској баштини туристички објекти представљају специфичан градитељски тип, чије су се пројектантске концепције мењале током прошлог века, од
радикалног модернизма и типолошке примене пуристичких елемената и обликовања,
преко пројеката интернационалног функционализма (сл. 1), трагања за новим обликовним решењима надахнутим регионализмом до објеката на трагу постмодернизма
(сл. 6). На основу богатог и разноврсног градитељског фонда послератне туристичке
архитектуре, могле би се начинити различите формалне класификације и градације
у оквиру устаљене поделе/типологије туристичких објеката (међу којима су предњачили хотели и одмаралишта – приморски, планински, бањски, градски; те мотели и
излетишта), и то првенствено према морфолошко-обликовним карактеристикама.
Првобитно, након примене чистих волумена високог модернизма, почињу се јављати
јединствени концепти, засновани на просторној декомпозицији једноволумена на све
више делова,43 (сл. 3, 4) или се посезало за његовом структуралном разградњом кроз
рашчлањивање фасадних масâ и зидова, балкона, лођа или прозорских отвора (сл.
5, 8), а било је и примера, посебно крајем педесетих и почетком шездесетих година,
када се тежило обликовној апстрактоности и изразито строгим и геометризованим
облицима (сл.2). Временом су морфолошке и обликовне варијације хотелске архитектуре постајале све разноврсније, чему су допринеле и нове конструктивне могућности
и различити видови материјализације. Могло би се рећи да су се различити пројектантски модели туристичке архитектуре развили баш под утицајем контекстуализма,
што је архитектима давало инспирацију и отварило бројне могућности за архитектонску естетизацију. Овоме су посебно допринели услови окружења и природног амбијента који су утицали на морфолошке одлике архитектуре – гранање структуре и волумена, увођење атријума, рашчлањивање на засебне павиљоне, терасасте структуре,
прилагођавање топографији терена, простирање дуж обале, увале или опонашање
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Слика 9. Слободан
Миличевић, (приморски)
De lux хотел „Croatia“,
Цавтат (Хрватска),
1973., делови ентеријера
– салон, ноћни клуб,
затворени базен,
поливалентна дворана
(Извор: Čovjek i prostor,
277/4, 1976, 7)

планинских масива и сл. Такође, важан сегмент југословенске туристичке архитектуре
било је уређење и опремање ентеријера. Ослањајући се на модернистичку традицију
и праксу ‘целовитог уметничког дела’
(Gesamkunstwerk), архитекти су истовремено развијајући концепте туристичке архитектуре приступали и
уређењу ентеријера, у чијем опремању
су неретко учествовали и истакнути
југословенски уметници. „Амбициозан
дизајн ентеријера и намештаја [...]
постао је средство излагања југословенске „социјалистичке“ културе и архитектонског пројектовања широкој
„публици“, како с Истока тако и с Запада, чак и кад то није била првобитна
или примарна намена“.44 (сл. 9, 10)

Слика 10. Јоже Крегар, Светозар Крижај, хотел
„Слон“, Љубљана (Словенија), 1968., сегмент
ентеријера – поглед са галерије посластичарнице)
на бар (Извор: Sinteza, 16, 1970, 48)
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С обзиром да је у Југославији годишњи
број туриста 1985. премашио двадесет
милиона, естетизована туристичка архитектура се показала најподеснијим
медиумом за стварање представе о
улепшаној стварности либерализованог социјалистичког друштва.
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Закључак: социјалистички естетизам у служби
југословенског туризма
За туризам у Југославији би се могло рећи да је уживао посебан идеолошки статус,
неретко нереалне вањштине за изразито контролисан политички и друштвени систем,
чему су између осталог допринели туристички, а могло би се рећи и хедонистички апетити југословенског председника Јосипа Броза Тита. Познат као љубитељ путовања и
челни промотер Југославије у иностранству, „Тито се на својим путовањима понашао
као потрошач, капиталиста и туриста, иако је био председник социјалистичке земље
која се као таква противила индустријском капитализму“.45 Често боравећи на Брионима,
најзначајнијој туристичкој ‘дестинацији’ у Југославији, и ту примајући бројне стране делегације, Тито је тако развио својеврсну идеолошку инсценацију о југословенском просперитету и дражима југословенског туризма. Будући да је био извор девизних прихода,
туризам је лако пронашао своје место у економској политици, а по страни није оставио,
сматра историчар Игор Дуда, ни међународне односе јер је помогао у промовисању
слике о Југославији као гостољубивој земљи отворених граница која радо показује свој
другачији социјализам.46 Подстакнут по многима нереалним банкарским кредитима,
туризам је de facto утицао на процесе модернизације, планирања и урбанизације, док
је у области архитектуре омогућио слободно истраживање просторних, обликовних и
функционалних аспеката, при чему се водило рачуна о контролисаној дистрибуцији
туристичких капацитета и њиховој артикулацији са окружењем. Поред архитектонске
разноврсности туристичких објеката и „економских ефеката, који су с обзиром на све
већу личну потрошњу домаћих туриста били све значајнији“, стручњак за југословенски
туризам Стеван Станковић крајем седамдесетих година пише да не би требало заборавити „већ још више потенцирати социјалну, васпитну, здравствену, рекреативну и
друге ванекономске функције домаћег туризма, сматрајући да је „овакав став оправдан,
јер Југославија успешно изграђује самоуправно социјалистичко друштво у коме је човек
највеће богатство“.47 Управо овакви друштвени и идеолошки програми туризма, односно
путовања, одмора, распуста и доколице, откривају једну специфичност југословенског
туризма која се може тумачити из филозофског аспекта хетеротопије48, односно туристички објекти се могу посматрати као „простори другости, који су ни тамо ни овде,
који су истовремено физички и ментални, као што су простор телефонског позива или
тренутак када видите себе у огледалу“.49 Стога се и за просторе туристичких комплекса
и објеката може рећи да имају способност да одбаце сва очекивана правила понашања
и наметну својим корисницима атипичне начине и обичаје (сл.11). Често су естетизовани
простори туристичких објеката, са садржајима намењеним несвакодневним активностима, стварали раскорак између стварних и идеалних друштвених простора, дакле такви
простори постоје у односу на одређену друштвену идеологију или моћ. Према Фукоу
хотел као материјални објекат постаје хетеротопија тек када се посматра у односу на
контекст, јер представља продукт и презентацију друштвених односа, вредности и система значења, што нам омогућава сагледање слике коју препознајемо као постављену
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друштвену конвенцију са мером одређене извесности. Југословенска архитектура (где
туристички објекти заузимају посебно место – подвукао А.Н.) може се посматрати као
„део општег уметничког пројекта који је био сегмент у изградњи, на рушевинама оног
буржоаског, новог улепшаног света“.50 Кроз туризам Југославија је требало свету да се
покаже у светлу отвореног социјалистичког друштва и политичког система (либерализација не доводи у питање централизам социјалистичке власти – подвукао М. Попадић),
те је „притисак за решавање квантитативних развојних циљева уз потрагу за иконографском репрезентацијом модернистичке социјалистичке културе поставио велик изазов“.51
Приступајући пројектантским задацима у области туризма, архитекти су у мноштву могућности које су произашле из југословенског друштвеног контекста усмереног убрзаној
модернизацији и палете нових архитектонских приступа, успоставили јединствен
приступ према туристичкој типологији заснован на концепту социјалистичког естетизма
који није остао у форми теоријске концепције, него је постао софистициран део архитектонске праксе. Истраживање југословенске социјалистичке архитектуре такође треба
да актуелизује проблематику заштите архитектонског туристичког наслеђа, као и да се
успоставе критеријуми за валоризацију овог опсежног градитељског фонда. Нарочит
проблем важан за истраживање, јесте питање техничке документације. Пошто су туристичке објекте пројектовали државни заводи и бирои који су угашени распадом Југославије, њихова архивска документација данас углавном или није доступна или није
сачувана. Принципи и облици заштите туристичког градитељског наслеђа су условљени
превасходно питањем власништва, односно нерешеним процесом приватизације и
постсоцијалистичког реструктурирања. Период транзиције у бившим југословенским
републикама, економске промене које су ревидирале образац социјалистичког туризма
те промењена власничка структура и нове инвестиције усмерене брзом профиту, трајно
су уништили многа здања туристичке архитектуре – основне компоненте југословенске
туристичке понуде, обележивши не само један историјски и друштвени период него и
архитектонски дискурс проткан социјалистичким премисама и плурализмом послератне
модернистичке естетике.

Слика 11. Лоби и бар хотела „Амбасадор“ у Опатији, архитект Здравко Бреговац, 1966. (Извор:
Хрватски музеј архитектуре ХАЗУ)
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