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ТИПОЛОГИЈА  
АР ХИ ТЕК ТОН СКИХ И 

УР БА НИ СТИЧ КИХ  
ПРЕ И НА ЧА ВА ЊА  

БЕ О ГРА ДА (19–21. ВЕК)
Сажетак: У до са да шњим исто ри о граф ским тумаче њи ма, не
до вољ на па жња је поклaњaна про це си ма пре и на ча ва ња ур ба не 
ма три це Бе о гра да, узро ко ва них про мен љи вим со циоеко ном ским 
ин те ре си ма. Не у хва тљив у свом вре ме ну и тек са дис тан це ра зу
мљив, кул тур ни иден ти тет срп ске пре сто ни це се у по след ња два 
ве ка че сто ме њао, упо ре до са ње ним про стор ним про ши ри ва њем, 
гу стим из гра ђи ва њем и де мо граф ским омасовљава њем. Ра ди кал
на и уме ре ни ја гра ди тељ ска пре и на ча ва ња, пре вас ход но иза зва
на рат ним ра за ра њи ма, дис кон ти ну и те ти ма у раз во ју дру штва, 
про ме на ма по ли тич ких уре ђе ња, вла дар ских и ар хи тек тон ских 
иде о ло ги ја, ре зул ти ра ла су пре те ра ном стил ском ша ро ли ко шћу 
и ви син ском не у јед на че но шћу из гра ђе ног фон да. Пре и на ча ва ња 
су углав ном ини ци ра на план ским од лу ка ма ви ших дру штве них ин
стан ци или спон та ним, нај че шће нео бра зло же ним ма ни фе ста
ци ја ма ти хе гра ђе вин ске ево лу ци је. Тран сфор ма ци је срп ске пре
сто ни це пред у зи ма не то ком по след ња два ве ка нај пре у ва зал ној, 
а по том не за ви сној срп ској и ју го сло вен ској др жа ви, не јед на ко 
су се од ра жа ва ле на си стем за те че не град ске струк ту ре и жи
вот у њој. На осно ву до са да шњих кри тич ких про ми шља ња, пре
и на ча ва ња се мо гу ди фе рен ци ра ти пре ма оби му ре а ли зо ва но сти, 
ци ви ли за циј ској при ме ре но сти (или нео прав да но сти), сте пе ну 

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ
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образложености, ур ба ни стич коар хи тек тон ској ме то до ло ги ји и 
иде о ло шкоеконом ским плат фор ма ма на ко ји ма су по чи ва ла. 

Кључнеречи:  ур ба ни зам, ар хи тек ту ра, Бе о град, пре и на ча ва ња, 
ин тер по ла ци је, исто ри о гра фи ја, јав ни ин те рес

Међуобластимасрпскекултурнеисториографијекојесусе
последњихдеценија најплодније развијала, спадају изуча
вањатековинановијенационалнеархитектуре(крајXVII–
почетакXXIвека).1Унедостаткупотпунијеисторијскедис
танцеодпредметаистраживањаикрхкетеоријскедограђе
ности,тадисциплинасеодпочеткасуочавасакрупнимме
тодолошкимизазовима.Утемељенаусећањимаархитекте
НиколеНесторовића оизградњиБеограда у деветнаестом
веку (1937), разматрања новије националне градитељске
прошлости супрошириванаинапојаве са југословенског
културног простора. Развијана у научном и публицистич
ком облику, постепено укључена у систем високошколске
едукације, резултирала су пионирским монографијама,
прегледним чланцима, конференцијским саопштењима и
каталозима тематскихизложби. Захваљујући генерацијама
историчара уметности и архитеката специјализованих за
проучавањеновијегнаслеђа,знаменитеграђевинесуанали
зиране, док су опуси заслужнихпројектаната са дистанце
осветљавани.Полазишнестилскекарактеризације,ауторске
атрибуцијеихронолошкепериодизацијесунадограђиване,
аделомиревидиране.

Осимдуготрајнеекономскекризекојаотежаваспровођење
темељитихистраживања,ауторитетархитектонскеистори
ографијеуСрбијиподривајуињениунутрашњипартику
ларизми,2коликоиизванстручнеелитекојепренебрегавају
консеквенцедосадашњихнапора.Јеруконстелацијинеус
клађених мерила, лако се отвара простор за манипулаци
ју наслеђем путемњегове корените пренамене, нелегалне
реконструкције или надоградње – а тиме и за несметано
потискивањењеговихнајвреднијихслојева.

1 Иакосепојамно ви јегуширојкомуникацијскојзбиљиуглавномпоисто
већујесабли жом про шло шћу,усрпскојархитектонскојисториографији
сеподњимподразумеваобједињенонововековно,модерноисавремено
раздобље.

2 Узкрутипозитивизамзаснованнакултуфактографије,каоипрескром
нихистраживачкихбуџета,српскуархитектонскуисториографијуогра
ничавајуускогрудипостмодернинарцизам(историографија,,почињеод
мене’’),фокусирањанапосредне ,,конструкте’’уместонаизворнуин
тенционалностградитељскихдела,каоисвеизраженијезанемаривање
теренскихистраживања.
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Иакоисториографинастојеравномернодаосветлекључне
чиниоцеградитељскогразвоја,низелеменатакојитајпро
цесгенеришунеумитноостајеизванњиховогдомашаја.По
готовонедостатакпоузданијихизвораопрограмскојстрани
већине грађевина реконструкцију њихове генезе чини са
знајнонедореченом.Истраживањаоригиналнихамбијената
отежаваикаснијаизградњаспроведенана томместу,при
којојсууглавномзанемариванизатеченипросторниодноси.
Београдскаискуствапоказујудајенавећинилокацијаизо
сталоузајамноуважавањеи архитектонсконадопуњавање
ауторазграда,чимесупроузрокованипретеранипластички
контрасти.Будућидагенерацијепројектанатапримарнона
стоједазадовољеинтересевластитогвремена,неуједначе
ностлокалногфондасеразвиладограницецивилизацијске
прихватљивости.

Каоскромноразвијенаархитектонскакултураукојојсеза
конскенорменедовољнопоштују,Србијасесуштинскине
разликујеоддругихбалканскихземаља.Ипоредповреме
нихпокушајадасеуњенуархитектурууведеред,стихија
шпекулантског капиталаи волунтаризамдржавнихинсти
туција, уз масовну дивљу градњу и деградативну надо
градњуперманентнообесхрабрујулегалистичканастојања.
Отудсеиурбанидизајнсрпскихградоваконстантноразвод
њаваимпровизаторскимподухватимакојибацајуузасенак
примереобзирногпоступања.3

Удосадашњимисториографскимосвртима,недовољнапа
жњајепоклaњaнапроцесимапреиначавањаурбанематри
цеБеограда,узрокованихпроменљивимсоциоекономским
интересима.Неухватљиву свомвременуи тек садистан
це разумљив,4 културни идентитет српске престонице се
упоследњадвавекачестомењао,упоредосањенимпро
сторним проширивањем, густим изграђивањем и демо
графскимувећавањем.Радикалнаиумеренијаградитељска
преиначавања, превасходно изазвана ратним разарањима,
дисконтинуитетима у развоју друштва, променама поли
тичкихуређења,владарскихиархитектонскихидеологија,
резултираласупретераномстилскомшароликошћуивисин
скомнеуједначеношћуизграђеногфонда.Преиначавањасу
углавном иницирана планским одлукама виших друштве
них инстанци, или спонтаним, најчешће необразложеним
манифестацијамапоступнеграђевинскееволуције.

3 ДимитријевићМарковић,С.(2012)Урбанидизајн,његоваулогаизначај
укреирањуичувањуамбијенталнихцелина,На сле ђе XIII,Београд,За
водзазаштитуспоменикакултуреградаБеограда,стр.209218.

4 Кадијевић,А.(2010)Ар хи тек ту ра и дух вре ме на,Београд:Грађевинска
књига.
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НаОдељењузаисторијууметностиФилозофскогфакулте
тасујула2015.иоктобра2016.годинеодржанеконферен
цијеопреиначавањимановијебеоградскеурбанематрице
чијеодабранерефератепредстављамоуовомбројучасопи
са,,Култура’’.Недовољноосветљенаудомаћојисториогра
фији,наконвишедеценијскогфокусирањанамонографске
опусе и знаменита здања, идентитетска преиначавања бе
оградскогградитељствасунедавнопочелакритичкидасе
преиспитују.5

Уонтолошкодијалектичкомпогледу,подизањенових гра
ђевина на месту претходних представља акт својеврсног
преиначавања (односно употпуњавања) градске архитек
тонскематрице ињеног урбаног дизајна, док обухватније
изменеширихпотеза(преобликовањеуличнемреже,њене
ивичнеивисинскерегулације,прекомпоновањетргова,мо
стова,измештањеиуређењегробаља,подизањенаметљи
вих меморијалних и сакралних објеката, војних, резиден
цијалних,здравствених,индустријскихкомплексаистам
бених колонија), узрокују још слојевитија преозначавања
постојећегткива.

Трансформацијесрпскепрестоницепредузиманетокомпо
следњадвавеканајпреувазалној,6апотомнезависнојсрп
скојијугословенскојдржави,неједнакосусеодражавалена
системзатеченеградскеструктуреиживотуњој.Наосно
вудосадашњихкритичкихпромишљања,преиначавањасе
могу диференцирати према обиму реализованости, циви
лизацијској примерености (или неоправданости), степену
образложености,урбанистичкоархитектонскојметодологи
јииидеолошкоекономскимплатформаманакојимасупо
чивала.

Преиначавањаградскихамбијенатасепооби мумогуоде
лити на експанзивна, просторно обухватна, и ужа, мање
уочљиваинаметљива.Упрваспадајуонанајрадикалнија,
изазвана дубљимцивилизацијским заокретима (деосмани
зација београдског урбанизма, европеизацијски, а потом
и модернизацијски отклон, ,,југославизација’’ међуратне
престонице,периодсоцијалистичкогегалитаризмаипото
њетранзиционеизградње),алииратнимразарањимапосле
којихјеурушенифонднајчешћезамењиванновим.Таквих

5 ТематскибројIden ti tet Be o gra daчасописаLi me splus(12,2012)предста
вљасвојеврснупретходницупоменутихконференција.

6 ЂурићЗамоло,Д.(2009)Гра ди те љи Бе о гра да 18151914,Београд:Му
зеј  града Београда;Макуљевић,Н. (2015)Осман скосрп ски Бе о град. 
Ви зу ел ност и кре и ра ње град ског иден ти те та (18151878), Београд:
Тоpy.
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периодајебиловише,међукојимасепообимуиздвајајуоб
новепредузиманенаконПрвогиДругогсветскограта.Исто
тако,важнојеиздвојитиидирективнаурбанистичкапреи
начавањаградаспровођенапутемлегалноусвојенихурба
нистичкихпланова(генералнихирегулационих),почевод
Јосимовићевереконструкцијеварошиушанцу(1867),преко
Генералногпланаиз1923.годинеГеоргијаКоваљевскогдо
најновијихГУПова.Садругестране,упркосвеликомци
вилизацијском значају, изградњаНовог Београда не пред
стављапримеркоренитогпреиначавањазатеченематрице,
већпревизионарскогурбаногупотпуњавањакојејеисамо
постало предмет преинака (актуелне надоградње зграда и
повећавањегустинеблокованаштетуизворногстања).7

По сте пе ну ре а ли зо ва но сти, историјска преиначавања се
деленапотпунијаилиделимично спроведена–преуређе
њеипрекомпоновањепостојећихтрговаиформирањено
вих,рушењеџамијаиоријенталнихкућа, уклањањеоста
такаавалскогградаЖрноварадиизградњемонументалног
споменикаНезнаномјунаку,рушењестамбенихчетвртина
Дорћолу,ЧубуриидругимделовимаВрачара,Старомграду
иПалилулирадиподизањамодернихблокова,заменастил
скихпалата уКнезМихаиловоји улициКраљаПетра са
временимобјектима,пресељењегробљасаТашмајданана
Палилулу(Новогробље),тенденциознозаклањањехрамова
високимстамбенопословнимобјектимаипроцватугаоних
екстраполација диљем централне зоне наконДругог свет
ског рата, нарушавање релативне висинске уједначености
уметањем превисоких објеката, увођење нових урбаних
,,репера’’наштетукрхкехомогености градскевизуре, као
инасасвимнереализована (ШамбоновпланзауређењеБе
ограда, пројекти за уређење града из 1921, Добровићеви
пројекти уређења Теразијске терасе, Олимпијски стадион
набеоградскојтврђавиВернераМарха,интерполацијеуза
леђусавскогприобаљаДрагишеБрашованаиЗахеХадид,
пројектипојединихсакралнихздањаиобјекатакултуре,и
друго).Садругестране,визуелномањеупадљивапреинача
вањафасаднедекорацијејавнихобјеката(заменафигуралне
пластикеихералдике,илињиховопотпуноуклањање),сна
жносусеодражаваланаидеолошкозначењереферентнеур
банетопографије.Јерпроменепредузетеупростору,осим
на сферу јавног интереса, увек утичу и на хијерархијско
устројствоколективнекултурнемеморије.

7 Благојевић,Љ. (2007)Но ви Бе о град – оспо ре ни мо дер ни зам, Завод за
заштитуспоменикакултуреградаБеограда.
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Премаци ви ли за циј ском ка рак те рупреинакеседеленане
миновнеицелисходне(упркосдеструктивномодносупрема
затеченојконфигурацијиидухуместа),подржанешироким
стручнимконсензусом,инанагле,неразрађенеиагресив
не,једномречјудеградативнепоамбијенталноокружењеи
град као целину (пројекат ,,Београд на води’’).8Постоје и
онекојеистовременодоносемодернизацијусмањујућизна
чај одређених делова града, каошто се то десило са сав
ским приобаљем након подизања Земунског мостаКраља
АлександраКарађорђевића1934.године.9

Осим материјалних, широко уочљивих трансформација,
постојеисимболичкапреиначавања(ипреозначавања)од
ређенихграђевинасациљемњиховедеградацијекрозпре
наменуилипреименовање,пожељнепривременимвласто
дршцимаилитрајнимпоседницима(честапроменаназива
улицаифункцијаобјеката,пренаменасинагогеСукатШа
лому јавнукућутокомнацистичкеокупације,сајмиштау
концентрационилогор,претварањесоколскихдомовауфи
скултурнеиспортскеклубовесоцијалистичкогтипа,фабри
кешеширауцрквуПокроваПресветеБогородице,међурат
нихвилаурезиденцијепартијскихруководилацаистраних
амбасадора, индустријских постројења и банака у музеје,
галерија у уметничке атељее, књижара у ресторане, дело
ва тргова и парковских површина у паркинге,магацина у
изложбенепростореислично).

Међууспешнијимпримеримапреиначавањакојасудонела
виданкултурнипомак,остваренсауметничкоминвенцијом
иурбанистичкимрафинманомкојејеофицијелнаисторио
графијасадистанцеподржала,издвајајусеподизањерези
денцијалнихкомплексадинастијаОбреновићиКарађорђе
вићусредиштуинапериферијиграда(којесуозначавале
утемељењенационалногполитичкогидентитета),подизање
СаборнецрквеиМитрополијенаСавскојпадини,апотоми
храмаСветогаСавенаВрачару(стожериверскехијерархи
је), грађењерепрезентативногДоманародногпредставни
штва (ипоредодређенихкритика), преуређењемеђуратне
матрицеградаодвојенепофункцијамаГенералнимпланом
из1923,уређењеделаВилсоновогтргасаКоруновићевом

8 Kadijević,A.andKovačević,B.(2016)Degradativeurbanisticandarchitec
turalaspectsoftheprojectBelgradeWaterfront(20122016)Ma ti ca srp ska 
Jo ur nal for fi ne arts44,NoviSad:Maticasrpska,p.367377.

9 Dajč,H.(2012)Usponidegradacijasavskogpriobalja,Li mes plus12,Be
ograd,p.97112;Илијевски,A.(2013)Прилогпроучавањуархитектуре
иидеологијемостаВитешкогКраљаАлександраПрвогУјединитељау
Београду,На сле ђеXIV,Београд:Завод за заштиту споменикакултуре
градаБеограда,стр.211220.
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Поштом2иХорватовимЗаводомзаосигурањерадника,До
бровићевогкомплексаДСНО,БогојевићевогДомаштампе
на Тргу Републике, хале ,,Пионир’’Љиљане и Драгољуба
Бакића,АнтићевогМузејасавременеуметности(саИ.Рас
поповић)испортскогцентра,,ГалеМушкатировић’’,Авал
скогторњаБогуновића,ЈањићаиКрстића,каоиизградња
сателитскихнасељакојасуархитектонскиоживелаудаље
нупериферију(Јулинобрдо,Бањица,КијевоКнежевац,Це
ракВиногради,БановоБрдо,Блок19аидруга),докумање
промишљенеичестооспораванеподухватеспадајупалата
,,Реуниона’’којајекоренитопрекомпоновалавизуелнукон
фигурацијуТргаРепублике,ПоштаБеоград1уТаковској,
реконструкцијаПоштеБеоград2наСавскомтргу,Телеко
муникационицентарнаЗападномВрачару,Народнабанка
наСлавији,палата,,Београд’’БранкаПешића,зграда,,Ср
бијатекс’’наТеразијама,некипројектипреуређењатргова
Славија,ТргаРепублике,тргаНиколеПашићаиТеразија,а
нарочитопројекат,,Београднаводи’’.

Упогледујав не обра зло же но сти,највећидеопреиначава
њанијеподробнопојашњаван,будућидакрхкедемократске
процедуре,ачестонијавниинтерестокомњиховеприпре
менисубилиуважени.Најкрупнијапреиначавањасууглав
номималалегалнуподлогу,превасходнослужећивладају
ћимелитамадаучвршћујумоћимплементацијомзацртаних
циљева. Урбанисти и пројектанти су предузете преинаке
понекад објашњавали путем стручних елабората, чиме су,
узархитектонскекритичарекојисуподухватепросуђивали,
оставилидрагоцентемељзањиховоисториографсковред
новање.

Уме то до ло шком погледу,преиначавањасупретежноврше
на путем интерполација или коренитих урбанистичких
трансформација, при чему су најчешће уклањани трагови
затечених структура. Као вид попуњавања неизграђених
парцелаизмеђукућановимцелинамаспојенимбочнимзи
довима,односноначинзаменедотрајалихобјекатасавреме
нијим–сапрочељемпремаулициизадњомфасадомусме
реном ка дворишту блока (или паралелној улици), интер
полације суквантитативнонадвладалеосталеметодепре
иначавања.10Упочеткуразвијанауметањемновихобјеката
између скромнијихнижих, интерполирања су се тематски
прошириланапросторноивисинскиобухватнијеуграђива
ње,крозакцентовањеугла,постављањеновецелинеузсамо
једног,,суседа’’,захватањепросторадвеју,паивишеулица

10Kadijević,A.(2015)Interpolations–necessityandinspirationofnewerBel
gradearchitecture,Ma ti ca srp ska Jo ur nal for fi ne arts 43,NoviSad:Matica
Srpska,p.243258.
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(услучајевимакадасеинтерполирачитавблоксастављен
однеколикоилиједнечетвороугаонезградесаунутрашњим
двориштем),крозинтерполирањенаинтерполацију(догра
ђивањеспратова,мансарднихкровова,атика,купола),раз
личитевидове ,,пломбирања’’ширихлокацијаисл.Након
стамбене,пословнеи административне,интерполирање је
постепено захватило индустријску, пејзажну, меморијалну
исакралнуархитектуру.

Стилско, композиционо и хроматскошаренило нанизаних
фронтоваспојенихзграда,посталојекарактеристичнообе
лежје београдског миљеа већ од првих интерполацијских
подухвата.Реткипримерикомпактноструктуиранихблоко
ва,насталиход1865.годинедоданас,незнатноублажава
јуутисаквизуелненеусклађеностикојаодликујепостојеће
архитектонскеодносе.Спратнанеуједначеностзаступљена
навећиниузиданихобјеката,проистеклајеизнескривеног
прагматизманаручилаца,скромногауторитетастручнекри
тикеимасовногпренебрегавањаграђевинскихпрописа.

Међу до сада историографски диференцираним видовима
архитектонског интерполирања, са становишта визуелног
уклапањапридодатихцелина,убеоградскојсрединисупри
марнозаживелиметодиконтрастногуграђивањаублок,за
тимауторсканаметањауконтекстиреткиприлагођавајући
приступи.Одговорнијипројектантисуприинтерполирању
углавномтражилинајмањизаједничкифакторрелевантанза
сватрикомпозиционоповезанаобјекта.Приликомстварања
релацијаузималисууобзирконститутивнеелементепосто
јећихкућа(волумен,висину,просторнуорганизацију,хори
зонталну и вертикалну фасадну зонску поделу, пластичке
исимболичкенагласке,конструкцијуиелементематерија
лизације),алисуподједнакотежилидијалогуирелацијама
измеђукључнихелеменатауметнутогисуседнихобјеката.
Иместоинтерполације(улица,раскрсница,трг,приобаље,
парк,индустријсказонаислично)јеутицалонаформирање
релација,доксеповећањемсложеностиконкретнеситуаци
једолазилоидостварањасложенијихрешења.

Различите иде о ло шкоеко ном скестратегијепредузетихпре
иначавања су додатно потискивале тековине ранијих дру
штвенихуређења,прокламујућиновецивилизацијскепри
оритете.Покретаненадржавномнивоу,алииодносилаца
приватног капитала, често су резултирале урбанистички
непримерениминеразрађенимподухватима.Свакастрате
гијапреиначавањаизискивалајеодређенуекономскубазу,11

11Manević,Z.(1987)Arhitekturaizmeđubiznisaikulture,Iz grad nja3,Beo
grad:SavezinženjeraitehničaraSrbije,p.3536.
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поправилуподржануидеолошкимаргументимадасењоме
,,уводиред’’,обезбеђује,,праведнијасутрашњица’’и,,еко
номскипроцватупошљавањемдомаћихпотенцијала’’.Иде
ологизованипропагандникоментарисупоправилупратили
преиначавањапредузета уКраљевиниСрбији и социјали
стичкојЈугославији,дабисеутранзиционовремесвелина
штуре изјаве о ,,праву инвеститора да подстичу тржишно
исплативу архитектуру’’.12Поготово јеприрецентнимпо
духватима јавни интерес често игнорисан,што важи и за
принципеауторскеархитектуре,доксеуговориизмеђуан
гажованихстранакријукаопословнатајна.Отудћебудући
историографи при одгонетању дубље економске позадине
имплементирања новијих инвеститорских подухвата бити
суоченисакрупнимсазнајнимбаријерама,јерћеимкључ
нидетаљивезанизанастанакнаметљивихградских,,репе
ра’’(шопингмоловаитржнихцентара,луксузниххотелаи
стамбених комплекса, експозитура страних банака и др.),
остатисуштинскинедоступни.

Подстакнутсветскипризнатимпринципимаурбанеобнове,
последњихгодинаафирмисаним удомаћојнаставиархи
тектуре,13 део инвеститора и пројектаната заступа контек
стуалноприхватљивијеобликеинтерполирања.Ноипоред
охрабрујућихнастојања, наставља сенеконтролисана сти
хија ,,инвеститорског урбанизма’’ која, уз ретке изузетке,
кроји себипожељне градске амбијенте.Отуд сеу теорији
и пракси урбане обнове,14 уз масовније учешће грађана у
јавномодлучивању, проблематиципреиначавањамора по
клонитивећаинституционалнапажња,какосегрешкепрет
ходних генерација не би понављале, а позитивни помаци
разумелииподстицали.

12Kadijević,A.Zeitgeist&GeniusLoci:Tradevalueaestheticsandweakness
ofauthor’sidentityinrecentSerbianarchitecture,in:3rd In ter na ti o nal Aca
de mic Con fe ren ce on Pla ces and Tec hno lo gi es, eds.VaništaLazarević,E.,
Vukmirović,M.,KrstićFurundžić,A.andDjukić,A.(2016),Belgrade,Fa
cultyofArchitecture,p.445451.

13Vaništa Lazarević, E. (2003)Ur ba na re kon struk ci ja, Beograd: Zadužbina
Andrejević;РотерБлагојевић,М.иНиколић,М.(2008)Значајочувања
идентитета и аутентичности у процесу урбане обнове града,На сле ђе
IX,Београд:ЗаводзазаштитуспоменикакултуреградаБеограда,стp.
117128;Stupar,A.(2016)Grad. For me i pro ce si,Beograd:Orionart.

14Димитријевић Марковић, С. (2016), Проблемско поље обликовања у
плановимаурбанеобнове,На сле ђеXVII,БеоградЗаводзазаштитуспо
меникакултуреградаБеограда,стр.151163.



20

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ

ЛИТЕРАТУРА:
Alfirević,Đ.,SimonovićAlfirević,S.(2015)Interpolacijau
arhitekturipristupiprojektovanjuinterpoliranihobjekatai'spona'kao
integrativnielement,Arhitektura i urbanizam41,Beograd,str.2439.

Аноним(31.12.1931)Београд,варошчуднеграђевинскемешави
неинесклада,По ли ти ка.

Banović,A.(2010)Be o grad 19302009,Beograd:Alboinženjering.

Blagojević,Lj.(2003)The Elu si ve Mar gins of Bel gra de Ar chi tec tu re 
19191941,Cambridge(Mass):MITPress.

Благојевић,Љ.(2007)Но ви Бе о град – оспо ре ни мо дер ни зам,Бео
град:ЗаводзазаштитуспоменикакултреградаБеограда.

Blagojević,Lj.(2014) ArhitekturaBeogradauvekuJugoslavije,u:
Isto ri ja umet no sti u Sr bi ji XX vek (ur.M.Šuvaković),tom3,Beograd:
Orionart,str.323350.

Bogunović,S.G.(2005)Ar hi tek ton ska en ci klo pe di ja Be o gra da XIX i 
XX ve ka,(IIII),Beograd:Beogradskaknjiga.

Борић,Т.(2004)Те ра зи је, ур ба ни стич ки и ар хи тек тон ски раз вој,
Београд:Златоусти.

Bobić,Đ.(2010) Be le že nje po Be o gra du,Beograd:SamizdatB92.

Bogdanović,R.(ur.)(2007)No va ur ba nost, glo ba li za ci ja – tran zi ci ja,
Beograd:DruštvourbanistaBeograda.

Бркић,А.(1992)Знaкови у ка ме ну. Срп ска мо дер на ар хи тек ту ра 
19301980,Београд:СавезархитекатаСрбије.

Dajč,H.(2012)Usponidegradacijasavskogpriobalja,Li mes plus
12,Beograd,pр.97112

ДимитријевићМарковић,С.(2012)Урбанидизајн,његоваулогаи
значајукреирањуичувањуамбијенталнихцелина,На сле ђе XIII,
Београд:ЗаводзазаштитуспоменикакултуреградаБеограда,
рp.209218.

ДимитријевићМарковић,С.(2016)Проблемскопољеобликовања
уплановимаурбанеобнове,На сле ђеXVII,Београд:Заводзаза
штитуспоменикакултуреградаБеограда,стр.151163.

ЂурићЗамоло,Д.(2009)Гра ди те љи Бе о гра да 18151914,
Београд:МузејградаБеограда.

Ignjatović,A.(2009)UrbanDevelopmentandtheYugoslavizationof
Belgrade,1918−1941,Cen tro pa9,NewYork,p.110−126.

Илијевски,A.(2013)Прилогпроучавањуархитектуреиидеологи
јемостаВитешкогКраљаАлександраПрвогУјединитељауБео
граду,На сле ђеXIV,Београд:Заводзазаштитуспоменикакултуре
градаБеограда,стр.211220.

Јевтић,М.Х.(2004)Кри тич ки ре флек си,Београд:НИН.

Јевтић,М.Х.(2014)Кри тич ки гам бит,НовиСад:StylosArt.



21

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ

Кадијевић,А.(2010)Ар хи тек ту ра и дух вре ме на,Београд:
Грађевинскакњига.

Kадијевић,А.(2013)Оархитектурибеоградскепалате„Реунио
не’’,Збор ник Му зе ја при ме ње не умет но сти9,Београд,
стр.127139. 

Kadijević,A.(2015)Interpolations–necessityandinspirationof
newerBelgradearchitectu re,Ma ti ca srp ska Jo ur nal for fi ne arts 43,
NoviSad,рp.243258.

Kadijević,A.andKovačević,B.(2016)Degradativeurbanisticandar
chitecturalaspectsoftheproject,,BelgradeWaterfront”(20122016),
Ma ti ca srp ska Jo ur nal for fi ne arts 44,NoviSad,рp.367377.

Kadijević,A.Zeitgeist&GeniusLoci:Tradevalueaestheticsand
weaknessofauthor’sidentityinrecentSerbianarchitecture,in:3rd 
In ter na ti o nal Aca de mic Con fe ren ce on Pla ces and Tec hno lo gi esVa
ništaLazarević,E.,Vukmirović,M.,KrstićFurundžić,A.iDjukić,A.
(2016),Belgrade:FacultyofArchitecture,рp.445451.

Ковачевић,Б.(2001)Ар хи тек ту ра згра де Ге не рал шта ба,Бео
град:Новинскоинформативницентар„Војска”.

Којић,Б.(1978)Дру штве ни усло ви раз вит ка ар хи тек тон ске 
стру ке у Бе о гра ду 19201940. го ди не,Београд:Одељењедруштве
нихнаукаСАНУ.

Макуљевић,Н.(2015)Осман скосрп ски Бе о град. Ви зу ел ност и 
кре и ра ње град ског иден ти те та (18151878),Београд:Тоpy.

Manević,Z.(1987)Arhitekturaizmeđubiznisaikulture,Iz grad nja3,
SavezinženjeraitrehničaraSrbije,Beograd,str.3536.

Маневић,З.(1992),Иван Ан тић,ВеликанаградаСАС,Београд:
СавезархитекатаСрбије.

Марковић,И.Р.(2013)Провокацијановеестетике:двапројекта
архитектеВернераМархауБеограду,ЗЛУ Ма ти це срп ске41,
НовиСад,стр.163180.

Marković,J.P.(1992)Be o grad i Evro pa 19181941,Beograd:
Savremenaadministracija.

Maroević,I.(1986)Sa daš njost baš ti ne,Zagreb:Društvopovijesničara
umjetnostiSRHrvatske.

Mitrović,M.(1984)Beogradurelacijamaarhitektureiurbanizmau
svetu,Iz grad nja910,Beograd:SavezinženjeraitehničaraSrbije,str.
5356.

Mitrović,M.(2012)Ar hi tek tu ra Be o gra da 19502012,Beograd:
Službeniglasnik.

Morsan,B.(1990)Ouklapanju,Čo vjek i pro stor5,Zagreb,str.2829.

Недић,С.(1977)ГенералниурбанистичкипланБеоградаиз1923.
године,Го ди шњак гра да Бе о гра даXXIV,Београд:Музејграда
Београда,стp.301310.



22

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ

Недић,В.С.(1997)ГрађевинскозаконодавствоБеоградакра
јемXIXипочеткомXXвека,Го ди шњак гра да Бе о гра даXLII,
Београд:МузејградаБеограда,стp.115123.

Prodanović,M.(2001)Stariji i lepši Beograd,Beograd:Stubovi
kulture.

Путник,В.(2015)Ар хи тек ту ра со кол ских до мо ва у Кра ље ви ни 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца и Кра ље ви ни Ју го сла ви ји,Београд:
Филозофскифакултет.

Rašković,I.DancingintheRhythmofTime,in:Ser bian Ar chi tects 
20002010,ed.Vujić,K.andMarija,A.(2011)Belgrade:Serbian
ChamberofEngineersandAssociationofBelgradeArchitects,
р.1322.

РотерБлагојевић,М.иНиколић,М.(2008)Значајочувањаиден
титетаиаутентичностиупроцесуурбанеобновеграда,На сле ђе
IX,Београд:ЗаводзазаштитуспоменикакултуреградаБеограда,
стр.117128.

Stiller,A.andKovačević,B.(2011)Bel grad.Mo men te der Ar chi tek
tur,Wien:MurySalzmann.

Stupar,A.(2016)Grad. For me i pro ce si,Beograd:Orionart.

Čanak,M.(2003)Masovnanadogradnjakaodegradativnifaktorurba
nerekonstrukcije,Iz grad nja57,Beograd:Savezinženjeraitehničara,
str.145156.

VaništaLazarević,E.(2003)Ur ba na re kon struk ci ja,Beograd:
ZadužbinaAndrejević.



23

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ

AleksandarKadijević
UniversityinBelgrade,FacultyofPhilosophy–

DepartmentofArtHistory,Belgrade

ТHETYPOLOGYOFARCHITECTURAL
ANDURBANISTICTRANSFORMATIONS
OFBELGRADE(19TH–21STCENTURY)

Abstract

So far, the historiographic thought has not paid enough attention to
the processes of transforming urban patterns of Belgrade, caused
by changing socioeconomic interests. Evasive in real time and
comprehensible only from a time distance, the cultural identity of
theSerbian capital has often changedover the last two centuries, in
parallelwith its spatialgrowth,densedevelopmentanddemographic
boom. Its transformations, sometimes radical and sometimes more
moderate, were primarily dictated bywar destructions, discontinued
socialdevelopments,overturningofpoliticalsystemsandwithitruling
and architectural ideologies, which resulted in too many different
styles and nonharmonized height lines of the constructed edifices.
The alternations were usually initiated by decisions of state urban
plannersorspontaneous,mainlyunjustifiedmanifestationsof“silent”
buildingevolution.ThesetransformationsoftheSerbiancapitalwhich
firstoccurredinavassalandtheninanindependentSerbianandlater
Yugoslavstate,haddifferentimpactsontheexistingsystemofthecity
structuresandthecitylife.Accordingtocriticalthoughtsofar, these
transformationscanbedifferentiatedbythescopeoftheircompletion,
civilizational appropriateness (or inappropriateness), degree of
justifiability, urbanisticarchitectural methodology and ideological

economicplatformsthatinspiredthem.

Keywords: urbanism, architecture, Belgrade, transformations, inter
polations, historiography, public interest
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Ака де ми ја ар хи тек ту ре Ср би је, Бе о град
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ПРЕ ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ  
ОСНОВ НИХ,  

КА ТЕ ГО РИ ЈАЛ НИХ  
ПОЈ МО ВА ВЕ ЗА НИХ ЗА  

ПРЕ И НА ЧА ВА ЊЕ  
АР ХИ ТЕК ТОН СКО- 
УР БА НИ СТИЧ КЕ  

МА ТРИ ЦЕ БЕ О ГРА ДА
Сажетак: Раз ма тра ње би ло ко је исто риј ске те ме ка да су ар хи
тек ту ра и град у пи та њу ну жно на ме ће упи та ност ко јим ка те го
ри јал ним апа ра том ми шље ња опе ри ше мо. Под ра зу ме ва ње да зна
мо шта чи ме име ну је мо и ка ко у тим гра ни ца ма ми сли мо мо же да 
скли зне у не ра зу ме ва ње. У том сми слу је нео п ход но пре ци зи ра ти 
шта су ар хи тек тон ска исто ри ја, шта ар хи тек тон ска кри ти ка а 
шта те о ри ја ар хи тек ту ре. Њи хо ви вре мен ски хо ри зон ти ми шље
ња су раз ли чи ти и исто ри ја ар хи тек ту ре и ар хи тек тон ска кри
ти ка не ма ју исту мо гућ ност по врат ног де ло ва ња на Ар хи тек ту ру 
и на Град. У том сми слу се и же ље ни по јам кри тич ке исто ри је 
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мора до дат но про фи ли са ти. Раз ли ко ва ње по ве сти од исто ри о
гра фи је, као и исто ри је до га ђа ја од исто ри је по сто ја ња тран
свре мен ских фи зич ких струк ту ра, по чет ни су ко ра ци за гип ки ју и 
бо ље од ре ђе но, дру штве но ко ри сни је раз гра ни ча ва ње до ме на. На 
јед ном од мно гих мо гу ћих при ме ра, про сто ру оно га што се у Бео
гра ду зо ве Те ра зиј ска те ра са, по ка зу је се збр ка ло ги ка и де ла ња 
ко ја, због по мањ ка ња кри тич ке јав не ре чи у по во ду те ку ћих ур ба
ни стич ких од лу ка, за у век за тва ра рет ку то по граф ску мо гућ ност 
и из ван ред не ур ба ни стич ке иде је. 

Кључне речи: пре и спи ти ва ње, при су ство, план, ку ла, трг, 
урбани тет

Проблематизовање, преиспитивање неких појмова, терми
на, праваца значења или зона значења требало би да по
вратнимдејствомдодатноразазна,местимичномождачак
ипреобратинашевиђење,апоготовонашеделањеусмислу
разумевањаиунапређењајавнихпростора.Утемивизуел
ног преиначавања Београда морамо поставити себи једно
врлоједноставнопредпитање,упит:јесули,архитектонски
иинжењерскигледано,уопштемогућасамовизуелнапреи
начавањааданемају,зовимојетако,„структурну’’,троди
мензионалну, функционалну подлогу? Разумљиво је зани
мање заоновизуелнои значењскоу граду, алиникаконе
смемоиспустититродимензионалнoивременованoскени
рањеисторијскихтренутакаициклуса.Такође,навремесе
мораконстатоватидаоваквопреипитивањеима,поприроди
ствари,вишеесејистичкинонаучнипрофилјеровајдруги,
напросто,нијемогућ,нијеостваривкаосвеобухватан.

Позабавимосе,започетак,појмомИсторија.1Дализнамо,
илидалисемакарпитамо,штаговоримокадаупотребљава
мотуреч?Иакосунаписанестотинередованатемусвеко
ликихњиховиходносаПовести,ИсторијеиИсториографи
је,овде,кадајеречоАрхитектури,ГрадуиПростору,мора
мосепоновоупитатиочемузаправоговоримо.Већкратки
увидиуречнике(старо)грчкогјезика,каоигранањаунови
јим,одмахпоказујудапостојерачвезначењаречиИсторија.
Главнаодњихјенаразликовањеоногаштоседогодилоод
бележења,преношењаитумачењатогаистогакасније,ко
ликагоддајевременскадистанцаупитању.

Чини се корисним упутити се, на пример, на словеначки
терминЗгодовина,речзаоноштоседогодило,којиизду
хастарословенскогчуваипреносионоштосежелирећи.

1 Урадукојисебавипојмовником,категоријалниммишљењем,некеречи
писанесуовдевеликимпочетнимсловом,иакотономиналнонијетако
прописаноортографијомсрпскогјезика.Усупротномодупотребљеног,
праћењеиразумевањеовогтекстабилибинемогући.
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Дакле,радисеоједномнизудогађања,догађајаидогађај
ностиуопште,начијекодовесемиреферирамосвакоднев
но,трајноиобавезно,покушавајућидапоштујемоалиида
превазиђемо те учитаности нашихживота у ток времена.
Али,докдогађајимогупрохујати,грађевинеиградовине
упоредивосутрајнијепојаве.Темпоиритмовидогађајаи
грађевинатоликосуразличитида јепитањекојаисторио
графијајеиманентнакојемодпредложакаокојимаговори
мо.ТемпаиритмовиГрадатоликосујошдодатнотрајнији
дабиховдеобавезноподсетионаједнуодкатегоријаМар
тинаХајдегера(Heidegger),заразумевањеСвета,којасена
простозовеПрисутност,немачкоAn we sen he it.2

Основнасупстанцаархитектонскеисториографијениједо
гађајност,илимакарнијеупрвомплану.Њенасупстанцаје
Физис,тело,крознастајање,потомкрозпостојање,опсто
јавање, одржавање, мутирање, реконструкције, додавање,
миметирање,рушење,меморисање...Историографскаобја
шњењанапростосумањебитнаодпостојања,одПрисутно
стинекогјавногздањаисањимјавногпростора.Кућенису
привременинеспоразумиакосурођенелоше,илиограниче
насрећа,акосуседогодиледобро.Просторје,наиме,нео
бновљивресурсиповеснапроменљивост,паипревртљи
вост,неможесетаколакоибрзоодноситинаграђевине.У
склопу таквог става,морамо да обратимопажњуда један
бројаутора,цењенихисториографа–амоглобисерећида
сусамимтимониисказанипрекаотеоретичари–скорода
употпуностиизједначаваидеје архитектонскихцртежаса
оним подигнутим, присутним здањима дугог трајања, са
њиховомПрисутношћу.Процењујемоовдедајетајистори
ографскиманирприличноопасан.Ијошнештометодскида
напоменемо, данебисмопропустили:прецизанисторијат
нестанакапојединачнихзграда,паиградскихблокова,део
јепричекојинамвеоманедостајеинаративиоархитектури
и градучесто, збогтога,имајувећепразнине зацеловито
разумевање.

Једнаодјезичкопојмовнихполупрозирностичестосепро
изводи лелујавом употребомпојма „урбано’’, иако још од

2 Heidegger,M.(1985)Bi tak i vri je me,Zagreb:Naprijed.Настранама115
130 сеХајдегер, у склопу свог учења које карактерише једанне тако
лакоразумљивјезик,бавипросторомкаоконституентомбивствовања.
Упојмовник,којиикакавјенемачкифилозофуспоставиозбог,поњего
вомјасноисказаномуверењу,приличнепотрошеностикатегоријатоком
векова,нијелакопродрети.СампојамПри сут но стисеуглавномделу
овогфилозофанеразматратаксативно.Архитектимајемногопознати
ји,паиближизаразумевање,иаконезадиредосржињеговогмишље
ња,Хајдегеровкраћитекст:Gradjenje,Stanovanje,Mišljenje;Heidegger,
M.(1983)Miš lje nje i pe va nje,Beograd:Nolit,str.83103.
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мислилаца Антике имамо јасно указивање на истовреме
ну двојност праваца значења – један у обичном просеч
номсмислу,другиунајвишем,најаутентичнијем.Каокада
кажете„архитекта’’пасеможепомислитинасвакогкосе
тимебавиилисвакогкоимадиплому,алиинаБоромини
ја (Borromini),Синана илиГерија (Gehry), на пример. То
медоприносиичињеницада српски језикнемаодређени
инеодређеничлан,панидистинкцијуписањавеликимили
малимпочетнимсловом,самимтимниусмеравањезначе
ња.Каданапишемоархитектура,поправописуувекмалим
почетним„а’’,немамоникакавупутдалиговоримоонечем
уобичајеномилионечемпосебном.

Утомсмислуосцилираиупотребаатрибутаур ба но,гдесе
истовременоденотирадасенештотичеградаалиимаијед
ну,данас,априорнупохвалнуцртукоја,неретко,уопштени
јепропраћенастварнимпозитивитетом.Узмимо,например,
помињање„урбанеинфраструктуре’’.Очитосезаистами
слинаградскуинфраструктуру,инфрастуктуруграда,или
уграду,напростокаоодредницубезвредносногпредзнака.
Данасјемноготогапостало„урбано’’,такодасмокоракдо
тога–доведимодоапсурдадабисмојаснијеразумели!–да
данаскажемо„урбананаркоманија’’идапомислимодајето
нештодобро,илиразумљивосамопосеби.

Другикракнедиференциранеупотребепојмова, чининам
сеовдеважан,јеолака,непрецизнаупотреба,ичестазамена
другогпрвим,термина„урбано’’иур ба ни стич ко.Свешто
јеурбанистичкојестеиурбано,издоменаурбаностиper se,
алинијесвештојеурбаноурбанистичко.Овонапомињемo
неуправцујезичкогчистунствавећкаореаланпроблемда
сечестонезнаочемусетачноговори.Напретходнерачве
сенадовезујеврлослободнаупотребапојмаУр ба ни тет,ко
јасенајчешћекористиусмислуидентитетанекогградаа
ређеусмислуступњањеговеурбаности.Ступњаградскости
града,стимштоћемореткочутитенасрпскомјезикуина
чевеомајаснеречи.Каокадсезанекогмузичаракажеда
јеизузетномузикалан,анаводнобитребалосвакиодњих
такавдабуде.

Једна од главних речи чију употребу треба преиспитати
када говоримо о Београду ињеговим јавним просторима,
врлодубокосмоуверени, јепојамТрга!Одмахданаведе
мозакључак:БеоградосимТргаНиколеПашића,итокао
врло јасног и специфичногманифестацијског типа у вези
са комунистичким агитпропом, уопште нема ниједан трг
којибиодговараоиолечвршћем,данекажемокласичном
третирањутогоблика.Тргбимораодаимасвојујаснуан
велопу, своју чеону грађевину, до краја дефинисану идеју
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нивелације градског пода, интензивне коридоре пешачких
кретњиувишеправаца,даје(данас)бездоминантногмо
торногсаобраћаја,итд.

ТргРепублике,каодезоријентисанинаследниккамернијег
Позоришногтрга,ниданасне знакојиму јеоддваправ
ца главнопружање.Да ли је топо линији одОбилићевог
венцакаРатничкомдому,илиодНародногмузејаканека
дашњојзградиБанке(илиобрнуто,уобапримера),сави
синскомкакофонијомурегулацијиисанесносноинтензив
нимколскимијавнимградскимсаобраћајемкадунавским
квартовимаи заоколни, тунелскиприступмостукоји сви
безикаквогосновазовуБранковиммостом.Студентскитрг,
сапарком,вишејеуспоменананекадашњупијацу,ивише
функционишекаоокретницавозилајавногградскогсаобра
ћајапоредограђеногпарканоштобиикакооправдаоиме
трга.Чиниседауатрибутимапјацетезаокриљенезградом
Филозофскогфакултета,коликогоддајетајплатофизички
мањи,имавишеурбаностинонаСтудентскомтргу.

ТекнаСлавијинемаместазаупотребуовогтермина,пој
ма, јеронанијеништадосаобраћајнисквер,онајкојиса
бирапроблемебеоградскемрежеулица.ПоободуСлавије
незнасештајевећипроблем:неизграђенерубнепарцеле,
пренискиисторијскиобјектикаореликтидругихградских
времена и размера, амбициозно високи хотел беневолент
ногобликовања„Славија1’’иканаводномтргууприземљу
слепихотел „СлавијаЛукс’’, илипакпотпунопромашено
лоциранагигантсказградаНароднебанке,такођеионабез
партерногконтактанасвојимстранамапремафреквентном
простору.Типологија јавнихпросторасеноминалноможе
дефинисатикакогоднекожели,алитоћечестоостатисамо
нареченоаникакоистварноживотно,делујуће.

Нашнаслеђенипојмовник,речникархитектуре,ишаран је
речимакојеилинеосликавајудоброононаштасеодносе,
илитораденепрецизно,апонекадумејудабудупотпуносу
протнеономештотребадаозначе.Шта,например,требада
значи„решавањеоснова’’,какосетодеценијамазове,или
звало,уобразовањуархитеката,илипак„аранжманосно
ве’’,какосеједновремекористилоусрпскојархитектонској
историографији? Шта рећи за Валтера Бењамина (Walter
Benjamin)којиуповодумосковскецрквеВасилијаБлаже
ногразматраскладностњеногтлоцртакаоосновењеногиз
узетногизгледа!?3НашЈованЦвијићкористи,усвојимопи
сима,термин„кућаухоризонталномпресеку’’ заоношто
такођебивазвано„план’’.Реклобиседајенајмањеспоран

3 Benjamin,W.(1986)Mo skov ski dnev nik,Sarajevo:VeselinMasleša,стр.31.
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кроатизам„тлоцрт’’,напростопројекцијагеометријскогте
ланатло,наидеалнухоризонталнураван.Овимнабрајањем
трајнонеразрешенихнејасноћасаједнимоднајбитнијихка
тегоријалнихпојмоваархитектуреуводимосеутемувисо
ких,витких,увисинуиздуженихкућа.4

Деценијамасезатаквуграђевинуунашемархитектонском
вокабуларукористиотермин„солитер’’,убуквалномпрево
дусафранцускогso li ta i re–усамљени.Његовоимедериви
ранојеизједногурбанистичкогпроседеа,даовденезалази
моудетаљеЛеКорбизијеових(LeCorbusier)доктрина,где
јевисокиаусамљениобјекатдеопрепорученеурбанистич
кекомпозицијесанекимсвојимјаснимпредностима,паи
манама,које,заправо,нетретирајукласичнупарцелацијуа
јошмањенепосредноренту.Свизнамокомпозиционегрупе
високихобјекатаиздобасоцијализмауБеоградукаошто
сууновобеоградскомБлоку23,илиБлоку30,науласкуу
Земун,илиуБлоку21чувених„шесткаплара’’,чакиугу
шћемградскомисторијскомткивупопутгрупеодтри,арх.
МихаилаЈанковића(19111976),кодПалилулскепијаце.

Но, како се код нас систем својине променио и вратио у
класичнограђансковласништвонадимовином,паинадзе
мљиштем, виткиобјектиимајубитнодругенакане.Ствар
би била потпуно бесмислена када бисмо, на пример, же
лелидакажемо„солитериМенхетна’’.Уенглескомјезику
skyscra per,илиуфранцускомgrat teciel,апсолутносуисто
штоиречне бо дер,мањевишеприсутнаиунашојјезичкој
понуди,безобзираштосеуБеоградуређекористи,јерјена
водникроатизам.Урасколусмислакомпозиционогсолите
раирентијерскогнебодеракоднассеунајновијемпериоду
устаљујепојам„кула’’.Стимшто,каопоследњикоментар
натемукуле,додајмоставданије,уградскомпејзажу,све
једнодали јекуланаменедржавноадминистартивне,му
ниципалне,општегдобра,или јеприватнопословна.Кула
Генералштаба,палата„Београд’’уМасариковојилибивши
„Инекс’’суградскасредиштаињиховависинаседонекле
другачијетретира.То јесустварниакцентипанорамеБео
градаалијејасноикомеприпадају.

Узпретходну тему,природно сенамећеи аспектдали су
поглед,визура,силуета,панорама... јавнипростор?Итека
којесу!Ауправоокотоганастајепроблем„преграђивања

4 Иакотоспадаудоменсећања,увекнепоузданихусмислутачнорече
ног,каоиусмислуконтекстаукомејенештоказано,кориснојеимати
наумукоментар,израдасастудентима,архитектеакадемикаИванаАн
тића(19232005)даје„пресекнајважнијиархитектонскицртеж’’.Онје
тоизрицаоусмислуцртежакаопровереупроцесупројектовања,алије
замногеврстеграђевинатоистинаиуразумевањупостојећег.
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погледа’’, додушеизразито тек у овимрецентним година
макојесуноминалнонарубупериодаХХвека.Догађасе
једна, назовимо је тако, „трампа визура’’.Право за многе
давидеисторијскиБеограддеснеобалеСавесалевеобале,
илиизисторијскогБеограданадеснојобалидамногивиде
новобеоградскоземунскепанораме,бивазамењенотимеда
некидруги,итопојединци,власницистаништа,офисаили
закупцихотелскихсобасависокихспратованебодера,ви
деиједноидруго,умеђувременуплатившиозбиљнесуме
новцаономекоједобиоправодаукидајавнусликузасве
Београђанеинудије,сависинеинависини,једноммалом
бројуљуди.5

За разлику од оног доминантног мишљења, мњења, овде
бисмоунелиставдајеПрошлостбесконачнаанеконачна,
какосетообичносхвата.Јестеонајисторијскискупдога
ђајностизатворен,алијеисториографски,каонашкритич
кииподефиницијиштодетаљнијиувид,заправоудомену
бесконачности. Критичка историја морала би да поседује
атрибут једне плаузибилне свеобухватности поводом оно
гачимесепозабавила,каоиистетакведовољноуверљиве
прецизностифактографијеитврдњи,текнакончегавредно
снисудовимогубитииспостављани.Акосетозовебеском
промисност,ондасеитоморауврститиуваљаносталата
критичкеисториографије.Пачакипоценудазанекицр
теж,скицунакојунаиђетеуоквирупланазареконструкци
јуБерлина19371943.године,установите,например,штаје
радАдолфаХитлерааштаАлбертаШпера,чијебиимесви
ипакрадиједачујунегоонопрво.6Ионданекријетеиме
ауторајерговоримооскицианеозлочинцу.

Штајеуопштекритичкаисторија,какотребадајеразумемо,
какоможемодајетумачимо?Каодеоисториографскогпо
слаиликаонештоштоличинатекући,данекажемокрити
чарскипосао?Чиниседајекритичкаисториографијачасна
делатностчијирезултатинапростонемогувишекориговати
стварност,присутностивишекаодабацајупродорнусве
тлостнаједнудиспозицијускојомактуелнитренутакнема
вишеживмеханичкиодносукомесејошувекдâутицати,
мењати,кориговати.

5 Уовомејекрајњеиндикативнодајеглавнатемарекламазакуповину
становаукуламаоногаштосезове„Београднаводи’’изузетанпоглед,
поготовосавишихспратова.

6 Larsoon,L.O.(1983)Al bert Spe er  Le plan de Ber lin 19371943,Bruxelles:
Archivesd’ArchitectureModerne.Сличанпример,веомапознат,јесадеј
ствопрефектаПаризабаронаОсмана (Haussmann)ифранцускогцара
НаполеонаIII,видети:Pinkni,D.Parizsredinomdevetnaestogveka:Napo
leonIIIiŽoržEženOsman,u:Isto ri ja mo der ne ar hi tek tu re – knjga 1 Ko re ni 
mo der ni zma,priredioPerović,M.(1997),Beograd:Idea,стр.268278.
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Могуће је да главни проблем, али и главни извор тема, у
критичкој историографији преиначавања јавних простора
Београда, лежи у скоро потпуном недостатку, последњих
четвртвека,текућеархитектонскеиурбанистичкекритике.
Разлози томе су вишеструки, наведимо само неке: најпре
последице скороратног стањаудруштву1990их, крими
нализацијамногихдруштвенихтоковаирелација,одлаже
ње градњеи урбанизма у сиву зону корупције након чега
данас,апсурдно,незнамодалиимамовишелегалнихили
нелегалних кућа.Посебно је важно губљењемедија у то
новимаврлодалекимодевропскихграђанскихпозитивних
норми.Најпресеугасилаартикулисанаиобимнаархитек
тонскапродукцијаапотомјујесмениласадашњанасилна
инвестиционаинвазијастранихнаручилацакојимасенуди
слободанловнагодинамазаштићеневреднепростореаса
капацитетимакојипотпунопотиручакилибералнијесхва
ћенидентитетБеограда.Једномречју,текућекритичкоми
шљењемедијскијегетоизираноинемаапсолутноникаквог
утицајанасамокорекцијууестаблишменту.7

Кадапреиспитујемовокабуларкојиммислимотемеурбани
змаињеговихвизуелности,неможемоадасе,запоследњих
деценијуипо,поновонеосврнемонабркање,односнона
свеснуинамернузаменутеме јав ног ин те ре са темом јав
ногувида,штоникаконијеисто.Реклибисмо,коликогодда
звучинепријатно,дајепојамЈавностикоднасврлосумњи
вихтемеља,некаковишемиришеначаршијскуипаланач
купричунегоназаједничкууономноторномдруштвеном
смислу.Пребисереклодаимамоустројствозбирапоједи
начнихинтереса,дакакопарцијалнихипарцијализованих,
чакикадапретходнотонисубили.

Унарушавању,тачнијеуупропаштавањујавнихпростора,
просторајавностиБеограда,великуулогууновијемпери
одупредстављају3Дмодели,приказикојимасе,годинама
уназад,лобиратаиста јавност,апоготовокомуналнеслу
жбе,дабибиоприхваћенодређенипројекат,скоропопра
вилу прекапацитиран. Технички је веома лако компјутеру
задатистајнутачкуиугаозаперспективукојићепоказатида
„преосталогпростора’’имавишенегодовољно.Кадапро
јекатдобијеправнистатусодобреногикаданаградилишту
схватимодатонијеоно,илионако,какосмобиливидели

7 Једнаодизразитореткихадресасакојихје,упротекломпериоду,стизао
благовременикритичкитононаканамапреиначавањаБеограда,нарав
нои слике јавнихпростора, јеАкадемија архитектуреСрбије чија се
Декларацијаопројекту„Београднаводи’’,прваијошдвепотоње,нала
зена: http://aas.org.rs/wpcontent/uploads/2015/03/DeklaracijaAASoBe
ogradunavodi05.mart2015.pdf.
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–прича је завршена,неповратна.Таврстасценарија јесте
преварајерникоутаквој,даупотребимооксиморон,„огу
глалој”јавностииумедијимавишенепостављапитања.

Навешћемоовдеи једанпримеркоји,понашемстручном
искуству, није довољно добро познат јавности, па чак ни
онојеснафскојархитектонској.Радисеомученичкомпуту
простора закојимислимода знамошта јеа зовесеТера
зијска тераса.Кренимохронолошкиобрнутимредом.Пре
једнедеценијенапросторуТеразијскетерасе–амноготач
нијебибилорећи„просторужељеномзатерасеодТеразија
каСави’’–никаојеобјекатсаименом„Б2’’,занашеуслове
врлопристојнеархитектуре,награђиванодструкеиоддела
јавности.Какојеонпостављенутајпростор,којимурбани
стичкимпланом,регулационим,којимправнимактима?На
шепитањепокушавадапродреуисторијскиследдогађаја
итренуткенастајањаинестајањаодређенихжеља,логика,
одлука.

Просторокомеговоримонијебионикакавпарк,неизгра
ђеноземљиштеузеленилу.У1920имгодинамабеоградска
Општинаочистилајетузонуодсилнихприземљушаикућа
нискеспратностинепримеренихстрогомцентруграда.Сле
диоје,свизнају,чувениконкурсрасписан1929.аокончан
1930.годинеиДобровићевнајчувенијимогућипобеднички
пројекат.Онјеуреализацијиодлаган,сведоаприла1941.
године.НаконДругогсветскогратаДобровић јеиновирао
својерешењеалиитадбезградње.Привременопарковско
уређењејетрајалоитрајало...Ондаје,сјошнекимконкур
сима у међувремену, расписан 1991. конкурс чији улазни
подацисубилипреклоп,додирдвадетаљнаурбанистичка
планакоја,глечуда,нисуималиинтегралнипросторТера
зијскетерасекаосвојеподручјенегосусетусретали,доди
ривали границамаплана!Бесмисленокаоулазни,почетни
податак.Па је деопремаПризренској било земљиштедо
дељенозанепосреднуреализацијуједнојтадавећпослов
носкоромртвојфирми,„Југославијакомерцу’’,адеопрема
Балканскојбиојесамоофицијелноанкетназонаконкурса.

Времејепоновопролазилозареализацијукомпликованије
странеТерасе,онепремаулициПризренској,такодатуни
конијеградио,алијеонапретходноанкетнастранакаБал
канскојулиципромовисанаулегализовану,покривенусвим
потребнимодлукама,безобзирашто јеипочетнику јасно
дапросторТеразијскетерасеапсолутноморадабудетрети
ранинтегрално.Наконизградњеобјектаимена„Б2’’,алиас
Балканска2,остаојенедефинисанодноссамезградеипро
сторапредњом,биоонубудућепарковскиилине.Распи
санје2006.годиненовиконкурснакомесуопетпокушале
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дапревладајупарцијалнелогикеиинтереси.8Доданассве
стојијерсеизтаконасталедиспозицијеније,наравно,лако
извући.Идабудузабијеничавлиуковчегзасахрануидеје
Теразијскихтераса,тачнонаднутрасесиласкацентраБео
граданарекуујесен2016.годинеинадаљејеутокубетони
рањеконструкцијеновихиновихспратоваједнекатастро
фалненепромишљеностикаошто супрвивисокиобјекти
изпројекта„Београднаводи’’.Дакле,врлобитанатрибут
критичкеисториографијеморабитисвест,потомспроведе
накрозделање,овремешностиградскихструктура,просто
ра,оњиховојвишекорачнојпрофилацијиионеопходности
разумевањаконтинуума.

Закрајовогразматрања,аонојезаправосвоиницираноти
ме,изнесимозапањеноступливомтермина„дизајн’’(de sign)
унашесвакодневнекомуникацијегдегадосадуопштеније
билоигдествараконфузију.Иакотаенглескаречимасво
јунормалнуупотребууенглескомјезику,каоионудосада
шњуусрпскомгдесеуглавномнезамењуједомаћомречјуу
синтагмама„индустријско...’’или„графичкообликовање’’,
почелајесвакодневнодасепојављујеуместотерминакао
штосу,например:пројектовање,обликовање,идејнореше
ње,изглед,уобличеност,фасада,склоп...ибројнидруги,па
такосвакодневночујемоиличитамо,примерице,дасу„но
верускеракетедизајниранетакоитако...’’,даје„расписа
најавнанабавказадизајнреконструкцијезградезапотребе
Музејаграда’’,итд.Уколикосетајтренд,иначепотпуноне
јасногпореклаиинтензивности,јавнонастави,чиниседа
ћебилокојабудућакритичкаисторијаархитектуре,градаи
просторабитинеупотребљива.Зато,дапарафразирамоАг
нешХелер,морамобитисвеснидасвакиданноси,казаћемо
тако,својудозупотребезаисторијскомсвешћу.
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8 Ужиријутогконкурсаауторовогтекстаје,попозиву,логикомдатамо
требаспашаватиштасеспастиможеприхватиоучешће,каопредседник
тогОцењивачкогсуда.
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http://aas.org.rs/wpcontent/uploads/2015/03/DeklaracijaAASo
Beogradunavodi05.mart2015.pdf.
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RETHINKINGBASICCATEGORICALCONCEPTS
CONNECTEDWITHREVISIONOFTHE

ARCHITECTURALURBANISTICMATRIX
OFBELGRADE

Abstract

Reviewinganyhistoricaltopic,whenurbanarchitectureisconcerned,
invariablyimposesquestioningofthecategoricalinstrumentsweuse.
Byimplicatingthatweknowthesubjectandtheinstrumentsbywhich
wedefineit,andbystayingwithinthesetboundariesofconsideration,
wemayeasilyslipintomisunderstanding.Itisthereforenecessaryto
preciselydeterminetheconceptsofarchitecturalhistory,architectural
critiqueandthetheoryofarchitecture.Theyallcomprehenddifferent
timelinesdifferentlywhilethehistoryofarchitectureandarchitectural
critiquedonot provide the samekindof feedback to the concept of
Architecture or theCity. In this sense, a desired concept of “critical
history” must be additionally profiled.  Differentiating history from
historiography,aswellasahistoryofeventsfromahistoryofexistence
of transtemporal physical structures, are the first steps towards a
moreflexible,morepreciselydetermined and amore socially useful
differentiationofdomains.Takingoneofmanypossibleexamples,a
spacecalledTerazijskaterasainBelgrade,wecanfindamishmashof
logicsandactionswhichhas,duetolackofpubliccriticaldialogueabout
theproposedurbanisticdecisions,destroyedaveryrareopportunityto
createoutstandingtopographicinterventionsandurbangrowthideas.

Keywords: reviewing, presence, plan, tower, place, urbanity

ИванаМартић,Амфоре од злата – два загрљаја,70x70цм,
фотоНаташаРистић
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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет –  
Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

                               DOI 10.5937/kultura1754035I
УДК 711.559.6(497.11)”18/19”

                         725.181(497.11)
оригиналан научни рад

ВОЈ СКА И УР БА НИ СТИЧ КА 
СЛИ КА БЕ О ГРА ДА  

ТО КОМ XIX И ПО ЧЕТ КОМ  
XX ВЕ КА

Сажетак: Пред мет овог ра да је ути цај вој ске на об ли ко ва ње ур
ба ни стич ке сли ке Бе о гра да и јав ног про сто ра срп ске пре сто ни це 
то ком 19. и по чет ком 20. ве ка. У ра ду су ту ма че на све до чан ства 
о од но су ур ба ни стич ког (не)пла ни ра ња на спрам вој них ком плек са 
од но сно обје ка та. Раз ма тра ни су вој ни аспек ти у ур ба ни стич кој 
сли ци Бе о гра да не са мо у окви ру од но са из ме ђу вој не тех но ло ги је 
и ур ба ни зма и ме ста гра да у вој ним стра те ги ја ма од бра не, већ и 
као део дру штве не и по ли тич ке исто ри је Бе о гра да и Ср би је. 

Кључне речи: Бе о град, срп ска вој ска, исто ри ја ур ба ни зма, 
друштве на исто ри ја

У границама градског рејона Београда током 19. и почет
ком20.века1присутанјенемалибројобјекатавојненаме
не,амеђуњимавећину јеисториографијапрепозналакао
сведочанство неке од важних фаза из историје архитек
туре и градитељстава односно важних остварења у опусу

1 ОграницамаградаБеоградаирејонскомпитањукрајем19.векаипо
четком20.векавидети:Недић,С.В.(1976)УрбанистичкоуређењеБео
градаод1886.до1914,Го ди шњак гра да Бе о гра да,књ.XXIII,Београд:
Музеј градаБеограда, стр. 175–217;Стојановић,Д. (2009)Кал др ма и 
ас фалт, ур ба ни за ци ја и евро пе и за ци ја Бе о гра да 1890–1914, Београд:
Удружењезадруштвенуисторију,стр.3545.

БОЈАНА ИЛИЋ
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београдских градитеља.До сада није била поклоњена по
себна пажња утицају војске на обликовање урбанистичке
сликеБеоградаињенојважностиуобликовањујавногпро
сторасрпскепрестоницетоком19.ипочетком20.века.По
требноједасекритичкиприступисведочанставимаоодно
суурбанистичког(не)планирањанаспрамвојнихпростора–
комплекса,односнообјеката.Оваквиприступизначедасе
војниаспектиуурбанистичкојслициБеоградапосматрају
несамоуоквируодносаизмеђувојнетехнологијеиурбани
змаиместаградаувојнимстратегијамаодбрана,већикао
деодруштвенеиполитичкеисторије.

Током 19. века, војни аспекти у урбанистичком планира
њу губе свој значајшто је било условљено експанзивним
развојeмвојнетехнологијеиизменамауначинуратовања.
Истовременоубрзаниразвојградовадовеоједопосматра
ња градских одбрамбених зидина као препреке потреби
сталногширењаградскезоне.2ТакојеиБеоградскатврђава
токомовогпериодагубиланазначајукаоодбрамбеноутр
ђење.ПрвисрпскиурбанистаЕмилијанЈосимовићјепред
лагаодасетврђавапорушикакобисепросторГорњегграда
повезаосаварошиушанцу.ПротивиосетомедаБеоград
останеутврђениград:„Подтоповима,мачијибили,јошни
једнаварошнијепроцветала.”3УисториографијиоваЈоси
мовићевазамисаојеповезанасањеговимпознавањемурба
нистичкогрешењаБечаизпедесетихгодина19.века4којеје
предвиђало„рушењесвихутврђењакојасуопасавалистари
Бечињиховозамењивањеамбициознимпланомзапроши
рењемграда.”5НаконтурскогнапуштањаТврђаве,засрпску
војску,Београдскатврђавапредстављалајесамо„ограђени
комплексвојнихобјеката“.6Временомдолазидореализаци
јеЈосимовићевогпредлогадасеКалемегдан,просторизме
ђуБеоградске тврђавеи вароши,на којем су сведо1867.
годиневежбалитурскивојници,претвориупарк.Одмахпо
одласкуТурака,српскавојскаподчијомуправомје,поред
Тврђаве био иКалемегдан, рашчишћава, пошумљује, тра
сирапрвестазеипремештанедељнеипразничнеконцерте

2 Шиниковић,Д. (2013)Исто риј ски раз вој и бу дућ ност гра да у Евро пи 
под ути ца јем вој не тех но ло ги је,докторскирад,Архитектонскифакул
тет,УниверзитетууБеограду,Београд,стр.105.

3 Максимовић,Б.(1967)Еми ли јан Јо си мо вић пр ви срп ски ур ба нист 1867–
1967,Београд:ИнститутзаархитектуруиурбанизамСрбије,стр.23.

4 Исто,стр.21.
5 Olsen,D.Dž,BečFranjeJosifa,Isto ri ja mo der ne ar hi tek tu re, ko re ni mo der

ni zma,knj.1,priredioPerović,M.R.(1997),Beograd:Idea:Arhitektonski
fakultet,str.290.

6 Поповић, М. (1982) Бе о град ска твр ђа ва, Београд: Археолошки ин
ститут,стр.196.
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војнебандеиз„Финансијскогпарка”наКалемегдан.7Када
је1890.годинеКалемегданпредатПредседништвуОпшти
ненаруковање,почињепланскоуређењеКалемегданаида
љеозелењавање.8ТадасеКалемегдануређујекаопантеон
наотвореномпосвећеннационалнимвеликанимапросвете,
штојеодговаралоондашњимразмишљањимаопарковима
каонајадекватнијимпросторимазамеморијуроманописаца
ипесника.9Међутим,војскајеподизањемспоменикаКара
ђорђу1913.године,наместугдеседанасналазиСпоменик
захвалностиФранцуској,идаљеинсистираланамемориса
њу овог простора, пре свега, као значајног топоса нацио
налневојнеисторије.СпоменикКарађорђуподигнутје„на
ономместу,гдеје1806.годинена–српскомкрвљунатопље
номКалемегдануКара –Ђорђе ушаоу београдски град; у
којемјепотомстановалаипрвасрпскарегуларнавојска.”10
Почетком20.века,свејеприсутнијатенденцијадасепро
сторБеоградске тврђаве демилитаризујешто је остварено
текпослеДругогсветскограта.11

ПлатонадушћемСавеуДунав,накојемјенасталаБеогра
скатврђава,функционисаоје,углавном,каовојнипростор
иуправојеовајвојнипросториупрвојполовини19.века
представљао важну окосницу урбанистичког развоја Бео
града.12УследнемогућностидавојноосвојиТврђавуиисе
лиТуркеизварошиушанцу,13кнезМилошсеодлучиоза
стварањеновесрпскеварошиваншанца.ЗасрпскиБеоград,
Тврђавајебиланепријатељскоупориште.Осимпотребеда

7 Милановић,Х. (1999)Прилог истраживању настанка и развоја парка
Калемегдан,На сле ђе,бр.II,Београд:Заводзазаштитуспоменикакул
туреградаБеограда,стр.43,44.

8 Недић,С.В.нав.дело,стр.196.
9 Тимотијевић,М.(20002001)ХероизацијапесникаВојиславаЈ.Илића

иподизањеспомениканаКалемегдану,Го ди шњак гра да Бе о гра да,Књ.
XLVIIXLVIII,Београд:МузејградаБеограда,стр.200,201.

10Проглас одбора за подизање споменика Вожду КараЂорђу, (10.јул
1908),Слу жбе ни вој ни лист,год.28,бр.19,Београд:Војноминистар
ство,стр.384,385.

11ГенералниурбанистичкипланБеоградаиз1912.годинепревиђаојеиз
мештање војних садржаја из Београдске тврђаве и претварање целог
простораГорњегиДоњегградаупарк.Према:Милатовић,М(1980),
Албан Шамбон: Генерални урбанистички план Београда, Го ди шњак 
гра да Бе о гра да, књ.XXVII, Београд:Музеј града Београда, стр. 235;
Врзнић,Ђ.иГроздановић,М.(2011)ПриказподручјаБеоградскетвр
ђаве у историјским и урбанистичким плановима као прилог будућим
процесимапланирања,На сле ђебр.12,Београд:Заводзазаштитуспо
меникакултуреградаБеограда,стр.231.

12Исто,стр.220.
13Перуничић,Б.(1967)Београдсконасељеипрвоименовањеулицауње

му,Го ди шњак гра да Бе о гра да,књ.XIV,Београд:МузејградаБеограда,
стр.99125.
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буде даље од домашаја турских топова, први урбанистич
ки план нове вароши на простору Западног Врачара није
настаоузимајућиуобзирпосебнодругевојнефактореод
бранеи заштите.НовиурбанистичкипланФранца Јанкеа
доносио је прегледну саобраћајнумрежуи ослањао се на
важнекомуникацијскеартеријекојима јеноваварошбила
повезанасаТопчидеромидаљимкрајевимаСрбије,штоје
свебилоповољноисастановиштавојнихпотреба.

Уоквируновогадминистративно–управногцентрауСа
вамали, у близини двора,  кнез Милош подиже касарну
која је представљала највећу касарну у ондашњојСрбији.
Грађенајеод1834.до1836.године,ублокуизмеђуулица
КнезаМилошеве,Немањине,РесавскеиМасарикове.Кнез
Милош јеизабраоместо „заклонитоиподаљеод турских
топова.”14(слика1).ПоредовекасарнеуСавамали,уБео
градусуподигнутејошдве.15Једнајесаграђеназакоњанике
уТопчидеру(1836),каодеопројектапретварањаТопчидера
уседиштекнезаМилоша,адругауПалилули(1837,1838),
код„великечесмеитопрво,збогздравеводекојеуизоби
љуима,адруго,збогздравогваздуха”.16Касније,касарна
уПалилулијепретворенаувојнуболницу.17Уздворкнеза
АлександраКарађорђевићанаТеразијамаподигнутајејош
једнабеоградскакасарнаи„тамџиница”(1846).18

14Марковић,Р.(1957)Вој ска и на о ру жа ње Ср би је кне за Ми ло ша,Београд:
Научнодело,стр.172.

15Исто,стр.173.
16Максимовић, Б,Урбанистички развој града од 1830. до 1867. године,

Исто ри ја Бе о гра да, књ.2,Де вет на е сти век,ур.Чубриловић,В.(1974),
Београд:Српскаакадемијанаукаиуметности,Одељењеисторијскихна
ука,Просвета,стр.301.

17Станојевић,В.(1960)НајстаријеболницеуБеограду,Го ди шњак гра да 
Бе о гра да,Књ.VII,Београд:МузејградаБеограда,стр.177.

18Перуничић,Б.(1970)Упра ва ва ро ши Бе о гра да 1820–1912,Београд:Му
зејградаБеограда,стр.201.

Слика1.Велика касарна;
(извор:Несторовић,Б.Архитектура Србије у XIX веку,Београд)
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ВеликакасарнауСавамалипредстављалајеокосницуфор
мирањасвојеврсногвојногкомплексанаподручјуондашње
СавамалеиЗападногВрачара.19 (слика2)Унеколикобло
кова,ублизиниВеликекасарне,распоређиванисуобјекти
војне намене, који нису били издвојени (изоловани) у од
носунацивилнеобјекте,акојисузадовољавалиразличите
потребевојске:смештајне,образовне,верске,здравствене,
управно административне, културне... У периоду Кнеже
винеСрбијеподигнутесузградеОружарнице(1845)укоју
секаснијепривременосместилаАртиљеријскашколакоја
једобиласвојузградуутомистомблоку1850.године,на
углуНемањинеиКнезМилошеве.20Топџијска(артиљериј
ска)касарнабилајесаграђенаублокуизмеђуулицаКнеза
Милоша,Немањине,СарајевскеиБирчанинове,акаснијеје
уњусмештенашиваравојнеодеће.21Ублокугдесеналази
лаАртиљеријскакасарнаналазилосеи„зданијеканцелари
јевојеногкоммисеријата”.22ВојноодељењеМинистарства
унутрашњихдела,којејефункционисалоод1851.до1859.
године,билојесмештеноузгради,нараскрснициулицаНе
мањинеиКнезаМилоша,ближеВеликојкасарнинегозгра
диМинистарстваунутрашњихдела.23Године1846,ублоку

19КојеподручједанашњегБеоградајеобухватаоЗападниВрачариСава
малавидети:Ђурић–Замоло,Д.иНедић,С.(1993/1994)Стамбенидело
виБеоградаињиховиназивидо1941.године, Го ди шњак гра да Бе о гра
да, књ.XL/XLI,Београд:МузејградаБеограда,стр.7071,8789.

20Несторовић, Б. (2006) Ар хи тек ту ра Ср би је у XIX ве ку, Београд: Аrt
press,стр.100102,

21Несторовић,Н.(1972)Гра ђе ви не и ар хи тек ти у Бе о гра ду про шлог сто
ле ћа,Београд:ИнститутзаархитектуруиурбанизамСрбије,стр.25.

22Перуничић,Б.(1970)нав.дело,стр.274.
23Ђукић,С. (2005)Ми ни стар ство вој но Кне же ви не Ср би је 1834–1878,

магистарскирад,ФилозофскифакултетУниверзитетуБеограду,стр.35.

Слика2План Београда у првој половини 19. века,детаљ
(извор:Несторовић,Б.Архитектура Србијe у XIX веку,Београд)
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гдеседанасналазиIIIбеоградскагимназија,збогповољних
климатских услова, саграђена је војна болница.24 У блоку
измеђуулицаКраљицеНаталије,КнезаМилоша,Адмира
лаГепратаиДобрињскеупериодуод1861.до1863.године
саграђенајеВазнесењскацрква,гарнизонскацрква,наме
стугдејенекадабилавојнашаторцрква.25Утомблокусе
налазиоДворукојемјебиласмештенаканцеларијаСовета
иФинансијеизградаГлавногвојногштаба.26Ублокугдесе
некаданалазилабарутанаизвременакнезаМилоша,између
данашњихулицаРесавске,Немањине,СветозараМаркови
ћаиКраљаМилана,1860.године,саграђенајезградаМа
њежаиниздругихобјекатакојисузадовољавалипотребе
смештајаиобукекоњичкихгардијскихјединица.27

Препознавање овог простора као војног потврђује нам и
првоименовањеулицауБеоградуиз1864. годинекада је
улица „од топчидерског пута између Академије и Велике
касарнеправонакрагујевачкијпут”названаВојничкаули
ца.ПијацакојасеналазилаублизиниАртиљеријскекасарне
зваласеТопџијска,28акаснијесеовајпросторпомињекао
Топџијскитрг.

УвремеКраљевинеСрбије,напросторуВрачара,нижусе
новевеликерепрезентативнеграђевиневојненамене.Оне
осликавајујачањесрпскевојске,којапочевод1878.годи
не, анарочитоодвременапроглашењаКраљевинеСрбије
(1882), пролази кроз опсежне реформеипостаје изузетно
важнанационалнаинституција.Официрскикорсеиздваја
каоједнамоћнадруштвенагрупазачијепотребесегради
Официрскидом1895.године,науглуРесавскеиулицеСрп
скихвладара,а1908.године,прекопутаОфицирскогдома,
подиже се зградаОфицирске задруге. На углу улицаМи
лошаВеликогиНемањине,године1895.саграђенајезгра
даМинистарствавојног,аизмеђу1898.и1900.године,на
углуБирчаниновеиРесавске,ублокугдесеналазиларани
јеОружарницаизградаАртиљеријскешколе,подигнутаје
новазградаВојнеакадемије.Једнаодпрвихмодернихка
сарниуСрбији,KасарнаVIIпука,изграђенајенауглуули
цаНемањинеиРесавске1901.године.Упериодуод1905.

24Несторовић,Б.нав.дело,стр.97100.
25Кашић,Д.ВазнесењскацрквауБеограду1863–1983,у:Ваз не сењ ска цр

ква у Бе о гра ду,ур.Радовановић,М.(1984),Београд:Вазнесењскацрква
Београд,стр.7,8.

26Перуничић,Б.нав.дело,стр.274.
27Несторовић,Б.нав.дело,стр.84.
28Перуничић,Б.Београдсконасеље,стр.120,121.
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до1909.године,наЗападномВрачарусаграђенјекомплекс
новевојнеболнице.

Није постојало планско формирање засебног војног про
стора,алисетежилодасевојниобјектиналазеублизини
једнидругих,штојебиловажнозаефикаснијефункциони
сањевојске.Натајначин,изборлокацијазапојединевојне
објекте није увек представљао оптимално решење са ста
новиштањиховефункцијеизначења.Например, једанод
условаприликомизградњеВојнеболниценаВрачаручетр
десетихгодина19.векајебиодасезградаподигненедалеко
одпешадијскекасарне.29ИзабранојеместоизнадЦветног
трга,штосепоказалокаоозбиљанпропустзбогнемогућ
ностиснабдевањаводомналицуместа.Утрошеноједоста
средставазадовлачењеводеикопањебунара.Лошеизведе
ниодоводниканали,ипоредвишегодишњихулагањадасе
оспособе,накрајусуузроковалидодатнетрошковезаизра
дунових.Иприлазболницијебионеадекватан.Двегодине
сувојнилекаримолилидасеизградикалдрмаодкасарнедо
болнице.30ДругипримерјеВазнесењскацрква,гдејеуиз
борулокацијебилапресуднаблизинакасарнеиакоизабра
ниплацнијеодговараоовојврстиархитектонскеграђевине
звогсвогнискогположаја.31

Олокацијиобјекатавојненамененаопштинскомземљишту
уБеоградупредлогеједавалоMинистарствовојноапотом
узодобрењеMинистарствафинансијаиMинистарствагра
ђевина,коначноодобрењесетражилоодДржавногсавета
уз претходну сагласност Београдске општине. Решења су
најчешће настајала према тренутним могућностима и до
говорима градаи војске.Општина је углавномизлазилау
сусретпотребамавојскекадајеупитањууступањеземљи
шта,некадабезусловно,анекадазахтевајућинекуврстуна
докнаде.Например, када је војска захтевала одОпштине
даплаћакиријузасмештајпуковскекоманде,каоодговор
натакавзахтев,каоконтрамера,појавиосепредлогдавој
скаплаћакиријуОпштинизаутринунабањичкомбрдукоју
јеонакористилазасвојлогор.32Постојаласумишљењада
Општинаимавишеструкекористиодтогаштосенањеној
територијиналазиједаноднајвећихвојнихгарнизона;чаки
услучајудаОпштинанемаземљиштенарасполагањукоје

29Жи ве ти у Бе о гра ду: до ку мен та Упра ве гра да бе о гра да, књ. 2, 1842–
1850,приредилиЈовановић,М.идр.(2004),Београд:Историјскиархив
Београда,стр.475.(Оригинал:ИАБ,УГБ,1846,К.57,фIII,657)

30Станојевић,В.(1960),нав.дело,стр.184.
31Несторовић,Б.нав.дело,стр.256.
32Ванредни састанак Одбора општине београдске одржан 27. априла

1892.године(7.јун1892),Бе о град ске оп штин ске но ви не,стр.252.



42

БОЈАНА ИЛИЋ

војсказахтева,требалабидагакупииуступивојсци:„Ако
бимипротивноучинили,онибитргливојскунадругомме
стуиудругојкојојварошичинилискупове,штобидвојако
штетнобилозанашуварош.Првоштосеовдеостављано
вац,адругоштобиипофамилијепојединихбилодалеко
акобиодавденадругомкомместускупбио.Икаднеби
ималиутрине,мибијеуинтересунашемтребаликупитипа
датинаовуцељ.”33Стога,углавномсуусвајанизахтевиМи
нистарствавојногдасезавојнепотребекористиопштинско
земљиштеуоколиниБеограда,каоштојето,например,био
случајисавојнимсењакомкодСпоменикаослободиоцима
Београда1806.године34илистрелиштемизмеђуСмутековца
иВајферта.35Међутим,кадајебиларечоземљиштукојесе
налазилоуградскомрејонуикојејевишевредело,Општи
нанијетаколакоизлазилаусусретМинистарствувојномо
чему сведочии чињеница да се четири годинепреговара
лооуступањуопштинскогземљиштанаЗападномВрачару
Министратсвувојномзапотребеновевојнеболнице. Ка
дасе1900.годинепојавиозахтевдасеподигненовавојна
болницазабеоградскигарнизоннаЗападномВрачару,Бео
градскаопштинајезаузвраттражилаодМинистратвавојног
право да уредиМалиКалемегдан по свом пројекту, да се
доњастранаКалемегдана,премаСави,гдепостојелагуми,
искористи за потребе изградње трошаринских антрпота.36
Ипак, договорнијепостигнут,37 те је 1904. године,Мини
старствовојнопредложилоОпштинидасеобјектипалилу
скекасарнеивојнеболницеизнадЦветногтргазаменеза
општинскоземљиштенаЗападномВрачару,38штојенапо
слеткуиприхваћеноуздодатнуновчанунадокнадукојује
Министарство војно морало да плати Београдској општи
никаоразликуувредностиземљиштанаосновуизвешта
ја за то посебно оформљене комисије.39Претходно јеОп
штина тражила одМинистарства војног да уступи, поред

33Исто.
34АС,МГ,ФI,1842–1883(Грађаиз1868)
35СастанакОдбораопштинебеоградске25.јула1887.(постенографским

белешкама)(18.август1887),Бе о град ске оп штин ске но ви не,стр.350.
36РадОдбораопштинског,редовнисастанак6.новембар1901(22.новем

бар1901),Бе о град ске оп штин ске но ви не,стр.257.
37Редовни сасатанак17. децембра1902. (22.фебруар1903),Бе о град ске 

оп штин ске но ви не,стр.57,58.
38РадОдбораопштинског, редовнисасатанак6.новембар1901 (22.но

вембар1901),Бе о град ске оп шти нске но ви не,стр.257;РадОдбораоп
штинског,редовнисасатанак20.априла1904.(9.мај1904),Бе о град ске 
оп штин ске но ви не,стр.1.

39Редовни састанак 4. маја 1904. (23. мај 1904),Бе о град ске оп штин ске 
но ви не,стр.4.
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земљиштанакојемједотадабилавојнаболница,иземљи
штенакојемсеналазилаартиеријскакасарна,напростору
измеђуХајдукВељковогвенца,Бирчанинове,КнезаМило
шаиНемањине.40

Године1879.основанјеИнжињерскикомитет,каонепосред
нипомоћниорганМинстарствавојног,учији једелокруг,
измеђуосталог,улазилаиизрадаправилаинормипокојима
бисерадилесвевојнеграђевине.41Међутим,оваправилаи
норменикаданисуустановљенауКнежевини/Краљевини
Србији,штојечакипрепознатокаоузроклошеизведених
касарниилошихпредрачуна,тесу,накрају,кошталемно
говишеодочекиваневредности.42Потребезадефинсањем
основнихпостулатавојне градњекојаодговарапотребама
српскевојскеизазвалесупојавустручнихтекстоваувојној
штампи.Такоје1883.годинеучасописуРат ник објављен
итексткојијемогаодабудеводиљаприизградњикасарни
уСрбији:„приподизањукасарнитребаобраћатипажњуна
изборместаиземљишта,поштојеовоједаноднајважнијих
факторазањиховсалубрутет;даљенаположајзграде,њену
околинуиклиму,каквоћуматеријалаисистемграђења.Ме
стоиземљиштедајепространо,сасвијустранаслободнои
оворено,оцено,сувоидаимаблизуидовољнодобреводеза
употребу.Положајзградетакови,дајелицеокренутокаис
токуиликјугу,идајеприступсунчанесветлостиисвежег
ваздухаодсвијустранаслободан.Околинадајепријатна,са
добромвентилацијомидауњенојблизостинебудекакових
баруштинаилиграђевина,којебијојкудилесанесносними
нездравимиспарењимазадајима.(...)Системграђењадаод
говарапомогућству–свимахигијенскимусловима(пави
љонскисистем)(...)Штосетичевисинекасарни,онесунај
удобнијекојеимајусамоприземниигорњиспрат,каошто
су„нашедвокатнице”.(...)Упређашњавремена,аизстрате
гијскихнадзора,придржавалисусе–припостројавањука
сарниВобановогсистема(затворениквадрат)(...)Паикада
језградасједнестранеотворена(каоштојен.пр.’нашаве
ликакасарна’)иликадбиквадратнаћошковимаимаосло
боднепролазе,опетнебиодговараопотпунохигијенским
условима(...)Уновијевремеуведенјевећиномкоридорси
стем.Ноиовајсистемимасвојихмахна.(....)Игдесеовај

40Радодбораопштине,редовнисастанак6.април1904.(25.април1904),
Бе о град ске оп штин ске но ви не,стр.1.

41Збор ник за ко на и уре да ба из да них у Кња же ству Ср би ји од 1. но вем бра 
1878. до 6. ма ја 1879. го ди не(1879),књ.34,Београд:штампаииздање
Државнештампарије,стр.222.

42Магдаленић,М.М.(1891)Ка сар не у По жа рев цу, Кња жев цу и Пи ро ту 
уп по ре ђе не са оним у Горњем Ми ла нов цу, По же зи и Ва ље ву,рас пра ва,
Београд:ДржавнаштампаријаКраљевинеСрбије,стр.5,6.
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системипакусвојитимора,ондаходнициваљададођуса
севернеилизападнестране,асвесобедасулицемокренуте
каистокуилијугу(каоштојепостројенабеоградскакава
леријскакасарна).Најцелисходнијеинајподеснијебилоби
’четнекасарне’(KompagnieKasarnen)јербипонајбољеод
говараленесамохигијенскимзахтевима,негоидисциплин
ским,економскимиадминистративнимподелама.”43Поред
упутставазаграђењекасарни,нештокаснијеобјављенјеи
Упут за по стро ја ва ње и уре ђе ње вој них бол ни ца: „Место
заболницунајбољеје–прииначепоспешнимхигијенским
условима–изванвароши,нособзиромнаштокраћиилак
шисаобраћајрадиподмиривањасанужнимпотребама.Ме
стонесмебитиопкољеносадругимзградама”.44

ГрађевинскиодсекИнжињерскотехничкогодељењаМини
старствавојногформиран1883. године,био је задужен за
пословеградње,оправкеиодржавањесвихвојнихзграда,
уређивањестрелишта,зборишта,вежбалишта.45Такојеово
одељењеизрађивалонацртзакасарнеипотомслалонада
љу израду дефинитивних пројеката окружниминжињери
маМинистарстваграђевина.Поредизрадепланова,Мини
старствовојноодлучивалојеолокацијикасарнеиизведби
пројекта.Текпоодобрењуминистаравојногзакључиванје
уговорсапредузимачеминиједнаизменаприликомградње
касарне нијемогла да буде спроведена без решењамини
старства војног. Окружни инжињери министарства грађе
винаималисуфункцијунадзорногоргана,ипремаЗа ко ну 
о по ди за њу јав них гра ђе ви набиличлановиколаудирајућих
комисија.

Неопходностпоседовањаспецифичнихзнањазапројекто
вањевојнихобјеката,билојепрепознатоиупрописимакоји
сусетицалиграђевинскеструке.УЗа ко ну о Гра ђе вин ском 
са ве туиз1888.године,постојалапосебнаодредбакојасе
тицалаизградњевојнихисанитетскихграђевина.Грађевин
скисавет,услучајуразматрањапројекатавојнихобјеката,
требалоједа,поредредовнихчланова,укључииједноли
ца „из струке војне, које одреди министар војни“ када је
разматраопројектеизградњевојнихобјеката.46Но,ипоред

43Ф.Т.(новембар1883)Неколикоречиокасарнамасасанитетскомгледи
шта,Рат ник,стр.368,369,370.

44Ф.Т. (децембар 1883) Упут за постројавање војних болница,Рат ник,
стр.450

45ЗаконоуређењуМинистарствавојног(5.фебруар1883),Срп ске но ви не,
стр.137.

46Збор ник за ко на и уре да ба у Кра ље ви ни Ср би ји: из да тих од 1. ја ну а ра 
1887. до 1. ју на 1888. го ди не, Књ.43,Београд:издањеиштампаКраљев
ско–српскедржавнештампарије,стр.120.
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оваквихзаконскиходредаба,десилоседаипројекатједне
однајлуксузнијихкасарни47ирепрезентативнихјавнихгра
ђевинаупрестоници,КасарнаVIIпукауБеограду(грађена
крајем19.века,саграђена1901?),будепредметкритикаса
становиштасанитетскихкарактеристика.48Поредтога,ње
напозицијауградскомткиву,нијебилаускладусаонда
шњимстручнимпромишљањима.Наиме,војнистручњаци
сусматралидакасарну„нитијетребаградитиуварошиса
мој–из узро ка ла ко појм љи вих – нитијетребаградитида
лекованвароши–те да се не оте жа ва лак и удо бан сно шај 
и са о бра ћај са ва ро ши, и оби та о ци ма ка сар не и, на ро чи то 
офи ци ри ма, ко ји има ју сво ју слу жбу у ка сар ни, а у до тич ној 
ва ро ши ста ну ју. 2)Касарнутребаградитинаокрајиниваро
шидотичне,оној,којанијенастрани,укојојвароштежи,и 
по по ло жа ју сво ме тре ба, дасеразвија.3)Местозакасарну
требадајеузвишенонаднивоомдотичнеокрајиневарошке,
укојојсекасарнагради.”49ПозицијаКасарнеVIIпуканије
одговараланизахтевуда„предизлазомиззградетребада
имапространтрем,теданебуденагомилавањаљудинаса
момизлазуиззграде,какоприуласкууњу.”50(слика3)

Током читавог 19. и почетком 20. века био је константно
присутанпроблемсмештајавојскеуследнепланскогграђе
њакасарни.51Приликомпројектовањакасарни,нисуузима
неуобзирпотребесмештајаиобукеједницапопуњенихдо
ратногсастава,тејетакоуондашњојстручнојлитератури

47Милићевић,М.(2002)Ре фор ма вој ске Ср би је 1897–1900,Београд:Вој
ноиздавачкизавод,стр.29.

48РатковићКостић, С. (2007) Евро пе и за ци ја срп ске вој ске: 1878–1903,
Београд:Војноисторијскиинститут,стр.274.

49Магдаленић,М.М.нав.дело,стр.23.
50Исто,стр.25.
51РатковићКостић,С.нав.дело,стр.272,273.

Слика3Касарна VII пука,Београд
(извор:Несторовић,Б.Архитектура Србијe у XIX веку)
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остао,утомконтексту,забележенчакибеоградскипример:
„Нека сеопоменунедавног скупауБеоградуовде.Нека,
најзад,промисле,штабиу томпогледубило, овдеуБео
граду,кадабинаступилапотреба,дасетрупеовдестанују
ћемобилишу,патуизадрженекократковреме,авремене
допуштадасеизведуналедину,матобилоиподчадоре,
са којима ми располажемо.”52 Интерпелације упућене ми
ниструвојномтокомдеведесетихгодина19.века53сведочe
о вишедеценијском проблему несистематског решавања
смештајавојскеињенихвежбалишта.Урешавањупотре
бесмештајасвевећевојске,потраженајепомоћодстраних
стручњакаалитасарадњанијеималаизгледазауспешност
јерстранци,приликомпројектовања,нисуузималиуобзир
потребесрпскевојскенитиограниченановчанасредстваза
реализацијуистих.Собзиромнатодасустранцидобили
понудудатајпосаозавршеитоназајам,онисупројектова
ликасарнеускладусасвојиминтересима,штојезаСрбију
представљало велики трошак, те никада ти пројекти нису
ниреализовани:

„у министарству грађевина био је цео албум пројеката
за касарне појединих јединица различитих родова вој
ске,којијеоноодкупилоскупомценомодстранацане
ких,сакојимајепреговарано,данамонисаградекасарне
засвекадровскејединиценашеактивневојске,назајам.
(...)нисубилисрачунатизасмештајнепотребенашихка
дровских пешчаних батаљона, које истичу из њиховог
уређења,авредностимјебилапретерана,занашунов
чануснагу.Даитојепоњатно.Јер,одстранацасеније
моглонизахтевати,ниочекивати,данамонипројектују
касарнепреманашимфактичкимпотребамаи,узто,да
тепројектесвојеприлагоденашимновчанимсредствима.
Понуђениданамтајпосаоизврше,пајошназајам,они
суга,посебисеразуме,пројектовалисагледиштакори
сног’кшефта’зањих,тејето,ваљда,иузрок,штосути
пројектииосталинахартијисамо,безобзиранакрупну
суму,којајезањихиздата.”54

ПосматрајућивећинувојнихобјекатауБеоградууконтек
стутезеКетлинИрвинда„градсмештајавнипростороко
архитектонскихиконадоминантнеидеологије–окосакрал
них објеката, око државних и административних грађеви
на,културнихспоменикакаоионихкојисимболизујувојну

52Mагдаленић,М.М.нав.дело,стр.11.
53Иветић,В.нав.дело,стр.208.
54Магдаленић,М.М.нав.дело,III,IV.
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моћ”,55можесе тврдитида су грађевинеподигнуте запо
требесрпскевојскетокомдругеполовине19.векаипочет
ком20.векапредстављалеважандеоновогјавногпростора
српскепрестонице.Зањиховопројектовањеангажованису
цивилниархитектикојисуводилирачунадаобјектидобију
репрезентативанизглед.56Међутим,њиховарешењапоказу
јудасуизосталазнањазарешавањепроблемапројектова
њаобјекатаспецијалненамене.Оновременакритикаистиче
да су репрезенативност и естетска решења била науштрб
функционалности овакве врсте објеката. Тако је дрКарло
Берлони,управникпрвевојнеболнице,забележиоусвојим
Ме мо а ри ма:„Спољашњојсиметријисвисусанитарнипро
писижртвовани,понамериуправникатогапредузећаархи–
Славјанина,инжињераг.Неволекојијенамиправуневољу
направио,јерјеон,каоштојеказивао,хтеоурнекславенске
архитектурелиферовати.”57Чак јеондашњиминистарвој
ни,ИполитМоден,којијебиоинжињерскиофицир,морао
дасеукључиградећиподупирачезакровнуконструкцију.58

РепрезентативноствојнихобјектауцентралномделуБео
града је требала да укаже на важност војске као државне
институције. Јачање моралне спреме српске омладине за
новеборберадиконачногослобођењаиуједињењасрпског
народанаБалкану,постизанису,измеђуосталог,иистица
њемсврсисходностижртвекрозкултурупамћења.Такосу
ипојединивојниобјектидoбијалииспоменичкикарактер.
Например,назградиВојнеакадемије,поводомобележава
њаполавекаодоснивањавојнешколе,постављенакамена
плочасаименимадесетсрпскихофициракојисудалисвој
животуослободилачкимратовимаСрбије,59акојајенаведе
накаоважнаодликазградеВојнеакадемијеуделуФеликса
КаницаСр би ја, зе мља и ста нов ни штво од рим ског до ба до 
кра ја XIX ве ка.60 Због важности војске уСрбији, зграде у

55Čamo,М.(2005),Kul tu ra sta no va nja u Sa ra je vu, od nje go vog na stan ka do 
kra ja XIX vi je ka,Sarajevo:UGSemerkand,str.20.

56Такосу,например,крајем19.векауМинистарствувојномбилиангажо
ваниархитектеДимитријеТ.Леко,ДанилоЛ.Владисављевић,Драгутин
Ј.Ђорђевић,према:Несторовић,Н.нав.дело,стр.77,85.

57Станојевић,В.(1992)Исто ри ја срп ског вој ног са ни те та,Београд:Вој
ноиздавачкииновинскицентар,стр.180.

58ВуксановићАнић,Д.(1993)Ства ра ње мо дер не вој ске: фран цу ски ути
цај на ње но фор ми ра ње, Београд:Српска књижевна задруга:Војнои
здавчкииновинскицентар,стр.165.

59Аноним (16. децембар 1900) Педесетогодишњица Војне академије,
Нова искра,стр.383.

60„Војнаакадемија(...)импозантнастараграђевина,гдесунаједнојплочи
овековеченаименајунакапалихупоследњемратудабимладипитом
циималисталнопредочимапримернакојићесеугледати”Каниц,Ф.
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којима су сешколовали српскиофицирипредстављале су
важантопосиуполитичкојтопографијиБеограда.Такоје,
зградаАртиљеријскешколе(називанаиВојномакадемијом)
представљалаважнутачкусвечаногпутакнезаМилошаи
Михаилауефемерномспектаклуорганизованомучастпо
враткакнезаМилошауСрбију25.јануара1859.године.61

Сдруге стране,појединиобјектикоји су служили за сме
штај иобукувојскепредстављалисусметњужељиград
скихвластиистановникаБеоградадањиховграддобијере
презентативанизглед.Такоје још1891.годинепримећено
да „држава треба да подиже зграде наместима на којима
биулепшалаварош.Онаиматаквихплацева,нпр.гдејека
сарна,нарочитоонде,гдејекоњичкакасарнакојанетреба
даостанеусредвароши,већтоместотребадасеупотре
бизакаквадржавназдања.”62Овојеприметиокаоједанод
проблемаВрачарскогквартаиФеликсКаницизабележио
јеследеће:„Суседнакасарна,каоидвекоњичкедоње,но
си, насупрот модерним зградама павиљонског типа уНи
шу,Зајечару,Крагујевцу,ГорњемМилановцуидр.,облежја
Милошевогпримитивногстила.Требалобидаовезграде,
којепокривајутриогромнаквадратаинеодговарајуниса
нитарнимниграђевинскимстандардима,ишчезну,утолико
прешто архитектонски одударају од зграде Државног са
вета и Главне контроле подигнуте у непосредној близини
1890.године,одзградеМинистарствавојног,којатекшто
једовршенаузградипоредњих,изградеОфицирскогдома,
којујекраљнамениогарнизону,савеомауспеломфасадом
решеном премаИликићевом пројекту.”63 Због развоја гра
даиформирањаВрачаракаопрестижногстамбеногкварта,
опетсе,1905.године,појавиозахтевзадислоцирањемко
њушницаикоњичкихкасарниизцентраградауТопчидер
штојезбогбалканскихратоваиПрвогсветскогратареали
зованотектокомдвадесетихгодина20.века.64Када јепо
четком20.векапочелоизмештањевојнихобјектаизградске
зоне,ононијенимоглобитипланскоиускладусавојним

(1999)Ср би ја, зе мља и ста нов ни штво од рим ског до ба до кра ја XIX 
ве ка,Београд:БМГ,стр. 77.

61Timotijević,M.(1988/89)EfemernispektaklzavremevladavineknezaMi
lošaiMihailaObrenovića,Pe ri stilbr.3132,Zagreb:Društvopovijesničara
umjetnostiSRHrvatske,str.308;Борозан,И.(2013)Сли ка и моћ: пред
ста ва вла да ра у срп ској ви зу ел ној кул ту ри 19. и по чет ком 20. ве ка,док
торскирад,Филозофскифакултет,УниверзитетууБеограду,стр.264.

62Ванреднисастанакодбораопштинебеоградскедржан27.маја1891.год.
(28.јул1891),Бе о град ске оп штин ске но ви не,стр.170.

63Каниц,Ф.нав.дело,стр.77.
64Милановић,Х. (2005)ПаркМањеж,На сле ђе,бр.6,Београд:Заводза

заштитуспоменикакултуреградаБеограда,стр.175182.
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потребамајернијенипостојаоурбанистичкипланБеограда
којибипредвиђаовојнезоне.Таконапример,војниобјекти
наДедињусаграђенипочетком20.веканисубилииздвоје
никаопосебанкомплекс,тј.oбезбеђениидистанцираниод
приватнихобјекатаиземљишта.65

Поједини постори су имали дугу историју као војни про
стори, пре свега због свог стратешког значаја. На првом
месту,тосеодносинаБеоградскутврђаву,азатимТопчи
дерчија јестратешкаважностбилапрепознатау16.веку,
у време турске опсадеБеограда, а чију су позицију кори
стили и српски устаници почетком 19. века.66 Топчидер и
накончетрдесетихгодина19.века,кадагубионефункцијеи
значењаизвременапрвевладекнезаМилоша,остајеважан
просторсрпскевојске.Поредсмештајавојске,Топчидерје
током19.ипочетком20.векабиломестогдесуодржанипр
виманерви,67пољскирадови,68вежбеиз„употребљивеги
манстике”,69...ПоредБеоградскетврђавеиТопчидера,тује
иподручје„Војничкогпоља”којејепредстављалограницу
новогсрпскогБеограданаВрачаруанакојемћесекасније
подићикомплексиопштедржавнеивојнеболнице.70Први
јавни споменик у Београду посвећен ослободиоцима Бео
градаподигнутјенаВрачарскомплатоу,наместугдејебио
КарађорђевлогорприликомборбизаосвајањеБеограда,71а
ублизиниСпоменикакаснијејесмештенвојнисењак.72На
Врачарујеизвођенаиобукавојника.Такоје25.маја1851.
годиненаВрачаруизведенвеликиманевар.73Једноодпод
ручја Београда које и данас користи војска је Бањица.На

65Кара–Радовановић,П.(децембар1934)ЈедноурбанистичкопитањеДе
диња,проблемкогаваљахитнорешити,Бе о град ске оп штин ске но ви не,
стр.859860.

66Стојановић, Б. (1973)Путовања кроз историју и урбанизамБеограда,
Го ди шњак гра да Бе о гра да, књ. XX, Београд: Музеј града Београда,
стр.405.

67Ђукић, С. (2013) Стра ни ути ца ји на раз вој срп ске вој не док три не  
1878–1918. го ди не,докторскирад,Филозофскифакултет,Универзитет
уБеограду,стр.9.

68Исто,стр.311.
69Исто,стр.312.
70Максимовић,Б,нав.дело,стр.312.
71Група аутора (1954) При ча ња са вре ме ни ка о Пр вом срп ском устан ку. 

При ча ња Пе тра Јо ки ћа,Београд:Просвета,стр.141,премаТимотије
вић,М.(2004)МеморијалослободиоцимаБеограда1806,На сле ђе,бр.
5,Београд:ЗаводзазаштитуспоменикакултуреградаБеограда,стр.17,
18,23(фуснотабр.67).

72АС,МГ,ФI,1842–1883(Грађаиз1868)
73Ђукић,С.(2005)Ми ни стар ство вој но Кне же ви не Ср би је (1834–1878),

магистарски рад, Филозофски факултет, Универзитет у Београду,
стр.49.
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Бањичкомпољује,током19.и20.века,постојаовојнилогор
који јефункционисаонесамокаоместосмештајаиобуке
војске,већјебилоиважноместосусретаврховногкоман
дантаивојске74иместоодаклесеслаласликаујавномњење
ообученостииспремиодноснојачинисрпскевојске.

Упоследњимдеценијама19.векасрпскавојскакористила
јеоколинуБеоградазаполигоне,вежбесабојнимгађањи
ма,маневреидр.Тако је,например,осамдесетих година
19.века,МинистарствовојнокупилоимањетрговцаНиколе
Стефановића,кодданашњеАутокоманде,инањемуподи
гло потковичкушколу, полигон за артиљеријско вежбали
ште,објектезатоповскаоруђа,објектезасмештајвојскеи
шталезакоње.75Међутим,реткасубилаегзерцириштако
јасупланскинастала,каоштојебиослучајсаонимакоја
су се налазила у оквиру касарне уПожаревцу, Књажевцу
иПироту.76Чакникадасунекаодњих,попутполигонау
Рипњу,уређивана,нијеузиманауобзирњиховаоколинаи
чињеницадасеналазеублизининасељенихместа.77

***

УчествовањевојскеуразвојуБеограданијебилоудирект
нојвезисаизрадомурбанистичкихирегулационихплано
ва,већсепреможеговоритиоиндиректномучешћу.Утом
смислу,важнонаслеђезаисторијуурбанизмапредстављају
картографскирадовиофицираистручњакакојејеангажова
лавојска.78ИпрвисистематскипремерСрбије,изведенод
1882.до1892.године,којијезначајанзаисторијупростор
ногпланирањауСрбији,79реализованјеподруководством
српскевојске.Уразвојуграђевинскеиархитектонскестру
кепосебногзначајаимаојевојниобразовнисистем.Тако
је1859.годинезабележеноуСрпскимновинама:„Штосе
инџинираитехничаратиче,највишеихможемонаћиуВо
јенојшколи–изпоменутешколе,несамозавојенунегоиза

74Овојнимпросторимакаоместиманакојимајеизлаганавладарскаслика
видети:Борозан,И.нав.дело,стр.235.

75Ђурић–Замоло,Д.иНедић,С.нав.дело,стр.68.
76Магдаленић,М.М,нав.дело,стр.37,38.
77Иветић,В.(2013)По ли тич ка уло га ми ни ста ра вој них Кра ље ви не Ср би

је од 1903. до 1914. го ди не,докторскирад,Факултетполитичкихнаука,
УниверзитетууБеограду,стр.208.

78Шкаламера, Ж.(1967) Прилог проучавања картографских извора за
историјуБеоградаXIXвека,Го ди шњак гра да Бе о гра да,књ.XIV,Бео
град:МузејградаБеограда,стр.170.

79Вукотић, М.(2011) Ур ба ни стич ки раз вој Бе о гра да у XX ве ку,докторски
рад,Филозофскифакултет,УниверзитетууБеограду,стр.134.
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грађанскуинџинирскуструку–способниљудиизилазе.”80
Војна знања су била препорука за учествовање у првим
институцијама које су регулисале грађевинске и архитек
тонске подухвате уСрбији. Тако се у пројекту за оснива
ње „Управитељства јавни постројенија” из 1842. године
предвиђа„управниккојиморадаимаосимтехничкогтако
ипрактичногмилитарскогзнања(...)особитодасепотра
жи ако јемогуће такви који је од којему драгоЕвропске
Силе Генерал, са платом од 600 талира годишње”.81Први
управитељГлавнеуправеграђевинакојајеоснована1859.
године,акојајепредстављалапретечуМинистарстваграђе
вина,биојепуковникПавлеСтанишић.82Посебнозалагање
зарегулацијуварошипремаЈосимовићевомпланупоказао
јепуковникБели–Марковић,тадазаменикминистраграђе
вина.83ИкаснијеначелуМинистарстваграђевинаналазила
сусевојналица.84

Великакасарна,једнаодпрвихјавнихграђевинауБеограду,
подигнутаје,упркоспротивљењубеоградскихТурака,Ми
лошевомодлучношћудајеизгради„соружјемуруци“ако
будебилопотребно.85Њенапозицијауоквируновогуправ
но– административногцентра уСавамалибила је важна,
пресвега,заучвршћивањеправаСрбанановиБеоград,ван
шанца.Каснијесу,безобзираначињеницуштонирегулаци
онимпланомниГрађевинскимзакономнисубилапредвиђе
наместазајавнеграђевине,86касарнеуБеоградуизвремена
кнезаМилошапредстављалеподстицајзаизградњудругих
грађевиназапотребесрпскевојске.87Војниобјектикојису

80Несторовић,Б.нав.дело,стр.159,фуснота28.
81Несторовић,Б.нав.дело,стр.92,(фуснота204.)
82Исто,стр.169.
83Перуничић,Б.Упра ва ва ро ши Бе о гра да,стр.738739.
84ИполитМоден(22.септембар1861–2.април1865),МиливојеПетровић

Блазнавац(2.април1865–21.јун1868),ЈованБелимарковић(10.август
1872–23.март1873),КостаПротић(21.септембар1883–7.фебруар
1884),ЈованП.Петровић(4.јануар–21.септембар1883),ПетарМ.Топа
ловић(23.март1886–5.фебруар1887),ЈованЈ.Атанацковић(11.окто
бар1897–22.јануар1899,25.мај–децембар1899)према:Поповић,Љ.и
Милићевић,М.(1998)Ми ни стри вој ни Кне же ви не и Кра ље ви не Ср би је 
1862–1918,Београд:Војноиздавачкизавод,стр.3638,40,44,52,71,82,
110;Пореднапредпоменутихсрпскихофициракојисубилиминистри
грађевинајошсутобилииЉубомирИвановић,СтеванЗдравковић,Ми
лутинГарашанин,БоривојеНешић;према:ВуксановићАнић,Д.(1993)
Ства ра ње мо дер не вој ске: фран цу ски ути цај на ње но фор ми ра ње,Бео
град: Српска књижевна задруга: Војноиздавачки и новински центар,
стр.162,163.

85Марковић,Р.нав.дело,стр.174.
86Недић,С.нав.дело,стр.204.
87Каниц,Ф.нав.дело,стр.76.
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подизаниуновојварошинисубилииздвојениодграђевина
цивилненамене,тј.нисупредстављалиизолованецелинеу
градскомткиву.Многиодњихподигнутисукаорепрезента
цијаважностиулогесрпскевојскеуреализацијинационал
немисије.Војниобјектиималисуважанудеоујавномпро
сторуБеограда,којијепредстављаовеликивојнигарнизон
укојемсубилесмештенесвезначајневојнеустанове,заво
ди,надлештва,главнавојнауправаодносноМинистарство
војно,штабовисрпскевојске.Појединивојнипросториби
лисуодређенипозицијомвладаревогпросторауБеограду,
тј. настајали сукаодеокомплекса владареверезиденције:
касарнауСавамалиуздворкнезаМилоша,касарнауТоп
чидеруузконаккнезаМилоша,коњичкекасарнеимањеж
уздворкнезаАлександраКарађорђевића.

Наконстицањанезависности1878.године,увећањесрпске
војскеињенамодернизацијадовелисудоусложљавањање
нихфункција,повећањаобимањенихделатностиисамим
тимновепотребезавећимпросторимаразличитихнамена.
Војнипросторису,поредцентралнихзонаграда,свевише
заузималииоколинуБеограда,штојебилоусловљенораз
војемБеоградаиновимпотребамањегових становника, с
једнестране,асадругестране,истовременимувећањемвој
скетезахтевимадасемодернаобукаизводинаслободном
ненасељеномпростору.Тизахтевисурешаванистихијски.
Планизградње војних објеката и вежбалиштаније посто
јао,отомесеодлучивалоad hoc,премановонасталимпо
требамасрпскевојскештоједоводилодорешењакојанису
одговарала ни свим војним захтевима и потребама, а која
су била и на уштрбпотреба општинеБеоград.Без јасних
правацаурбанистичкогразвојаБеограда,нереткосусеврло
брзовојниобјектинашликаопрепрекаиморалидасепо
новоизмештају.Некадашњаважностдавојниобјекатибуду
окосницабеоградскогјавногпростораидасвојомрепрезен
тативношћу одређују важност одређених делова градског
рејона,данасјеумањенасастановиштасавременихпотреба
одбране88алиисастановиштадругачијеулогевојскеудр
жавнојполитициидруштву.
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ARMYANDURBANCITYSCAPEOFBELGRADE
DURING19thANDEARLY20thCENTURY

Abstract

RoleofthearmyinthedevelopmentofBelgradewasnotdirectlybut
rather indirectly linked to the development of urban and regulatory
planning. Namely, the cartographic work of armyhired officers and
expertsrepresentsanimportantlegacyintheurbanplanninghistory.In
additiontothisrole,militaryskillsweregreatlyappreciatedinthefirst
institutionsthatregulatedtheconstructionandarchitecturalprojectsin
Serbia.Military barracks inBelgrade from the time of PrinceMiloš
served as inspiration for the construction of other public buildings.
Militaryfacilities,whichwerenotseparatedfrombuildingsforcivilian
use,hadbeenbuiltinthevicinityoftheGreatBarrack.Therewasno
planforcreatingaseparatemilitarydistrictbut the ideawas tohave
militaryfacilitieslocatedclosetoeachother,soastoensureefficient
functioning of the army. Therefore, the locations chosen for certain
militaryfacilitieshadnotalwaysbeenoptimalsolutionswhenitcameto
theirfunctionandmeaning.Manyofthemwerebuiltasrepresentative
buildingsinordertoemphasizetheimportantroleoftheSerbianarmy
in the realization of the objectives of national policy.After gaining
independence in 1878, military facilities progressively occupied the
surroundingsofBelgradeinadditiontothecentralpartsofthecity.On
theonehand,thiscameasaresultofthedevelopmentofBelgradeand
thenewneedsofitsresidents,andalsoduetothegrowingarmyand
itssubsequentlyincreaseddemandsformoderntrainingwhichneeded
tobeconductedinafreeanduninhabitedarea.Thesechallengeswere
resolved spontaneously, leading to solutions that failed to fulfil all
militaryrequirementsandneedswhichwerealsoattheexpenseofthe

needsofthemunicipalityofBelgrade.

Keywords: Belgrade, Serbian Army, history of urbanism, 19th and 
early 20th century, social history
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За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да  
Бе о гра да, Бе о град
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оригиналан научни рад

ДВОР СКИ КОМ ПЛЕКС  
НА ТЕ РА ЗИ ЈА МА:  

ОД ВЛА ДАР СКОГ ДО МА ДО  
РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ТИВ НОГ  
ЈАВ НОГ ПРО СТО РА

Сажетак: Двор ски ком плекс на Те ра зи ја ма, је дан од нај вред ни јих 
ам би је на та исто риј ског је згра Бе о гра да, фор ми ран је у раз ма ку 
од сре ди не де вет на е стог до по чет ка тре ће де це ни је два де се тог 
ве ка. Етап ност у об ли ко ва њу ком плек са, осим што је по твр ди ла 
до след ност са иде ја ма ори ги нал ног про јек та из 1881, по ка за тељ 
је и сло же ног про це са у ко јем су се пре пли та ле умет нич ке и по
ли тич ке кон цеп ци је. На ме ра ра да је да ана ли зом фа за на стан ка 
ком плек са ра све тли кључ не чи ње ни це ње го вог ар хи тек тон ско
ур ба ни стич ког и пеј за жног уре ђе ња, ко ји са со бом но се и ва жне 
сим бо лич не, дру штве не и по ли тич ке ко но та ци је. Про ме не ко је 
ће обе ле жи ти раз вој ком плек са у пе ри о ду на кон Дру гог свет ског 
ра та у ци љу ње го вог пре тва ра ња у ре пре зен та тив ни јав ни ам
би јент и управ но сре ди ште На род не Ре пу бли ке Ср би је и ФНР / 
СФР Ју го сла ви је, раз ма тра не су у кон тек сту из ме ње них дру штве
нопо ли тич ких усло ва. Ак це нат ра да је на утвр ђи ва њу уде ла ко је 
је фор ми ра ње двор ског ком плек са на Те ра зи ја ма има ло у кре и ра њу 
то по гра фи је јав них про сто ра цен трал не град ске зо не Бе о гра да у 
ши рем исто риј скодру штве ном окви ру век и по уна зад.

Кључнеречи: Те ра зи је, двор, двор ска ба шта, Му зеј кне за Па вла, 
др жав ноуправ но се ди ште, јав ни парк
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ДворскикомплекснаТеразијаманајзначајнијијемикроам
бијентцентралнеградскезонеизкојегјезапочетопретвара
њеоријенталногБеоградаусавременупрестоницуновове
ковнесрпскедржаве.Насупротевропскимдворовимакоји
сунастајалинаместимаранијихрезиденцијалнихцелина,
формирањебеоградскогдворскогкомплексаје,збогспеци
фичнихисторијскихиполитичкихоколности,започетосре
диномдеветнаестогвеканалокацијинезависнојоднекада
шњегдворскогиуправногцентрауСавамали.Неоптереће
напрошлошћуовапозицијадавалајемогућностслободни
јегобликовањадворскецелине,алијеистовременоподста
клаинајавилаубрзаноширењеградаињеговопретварање
умодернуевропскуметрополу.

Си ми ће во зда ње – ну кле ус бу ду ћег  
двор ског ком плек са

СамодесетакгодинапреподизањаСимићевогздања(1840
1842)некокобислучајнопрошаобеоградскимТеразијама
небимогаонидазамислидаћенаместумочвареобрасле
трскомкојусунастањивалебројнебарскептице,изнићибу
дућиуправницентарКнежевинеСрбије.Читавпросторна
којем се данасналазеПионирскииДевојачкипарк купио
јеСтојанСимић, једна од најутицајнијих личностиСрби
је тог доба.Исушивањем и насипањем земљишта створе
нисуусловизаподизањепрверепрезентативнеграђевине
наТеразијама, коју јеСимић већ 1843. годинепродао др
жавизадворновогсрпскогкнезаАлександраКарађорђеви
ћа.1Потребазаличномбезбедношћувладараприморалаје
српскевластидазакнежевдомодаберуздањекојејебило
довољноудаљеноодседиштатурскихвластинаБеогадској
тврђави,алииодтопчидерскихпоседаОбреновићаидвор
скихобјеката које јеМилоштамоподигао крајемчетврте
децениједеветнаестогвека.ПретварањемСимићевогздања
укнежевскидвор,2каснијеназиванСтаримконаком,запо
чето је формирање дворског комплекса. Здање наглашене

1 АС,Државни савет, 1844195, према:Несторовић,Б. (2006)Ар хи тек
ту ра Ср би је у XIX ве ку,Београд:АртПрес,стр.173174.Детаљнијео
Симићевомздањувидети:ЂурићЗамоло,Д.(1991)СтариконакуБео
граду,Го ди шњак гра да Бе о гра дабр.38,Београд:МузејградаБеограда,
стр.113125;Митровић,К.ДворкнезаАлександраКарађорђевића,у:
При ват ни жи вот код Ср ба у де вет на е стом ве ку,уредилиСтолић,А.
иМакуљевић,Н.(2006),Београд:Clio,стр.302330;Борић,Т.И.(2014)
ДворовидинастијаОбреновићиКарађорђевићуСрбији,докторскади
сертација,Филозофскифакултет,УниверзитетуБеограду,Београд,стр.
121137,161165.

2 Симићевоздањејезапотребедворазнатнопроширенодоградњомдва
бочна корпуса којима је готово удвостручена основа објекта. Ђурић
Замоло,Д.нав.дело,стр.116.
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подужне основе због пада терена са улице се сагледавало
као спратна, а са дворишне стране каоприземна грађеви
на.Његовабогатодекорисанауличнафасадасаистакнутим
бочнимиулазнимризалитиманадвишениматикомсагрбом
КнежевинеСрбијеобликованајеудухунеоренесанснеар
хитектуресапримесамабарокнихелемената.Стариконакје
унареднихшездесетгодина,кадасууњемуборавиликне
жеви Александар Карађорђевић и Михаило Обреновић и
потомкраљевиМиланиАлександарОбреновић,биоместо
најзначајнијихдогађајасрпскедржавеињенихвладарских
династија.

Паралелносапреуређењемконака започето јеформирање
дворскецелинеизградњомприземнекућеполукружнеосно
весатоповимаикуломсасатом,којајеслужилазасмештај
страже кнежевске гарде, специјалних објеката за кухињу,
кнежевуканцеларијуикоњаничкугардијскукасарну,каои
култивисањемдворскебаштекоју јеодулицеделила гво
зденаоградасакаменимстубовимаисоклом.3Захваљујући
трудуиистанчаномукусукнегињеПерсидеКарађорђевић
баштајеубрзопретворенаурепрезентативноуређен„вер
накуларниврт”,окојемје,судећипремаархивскимизвори
ма,бригуводиопрофесионалнибаштован.Убрзо,око1845.
године,салевестранеСтарогконакаподигнутјеМалидво
рац, класицистички обликована грађевина са наглашеним
централнимризалитомнадвишенимтроугаонимфронтоном
са хералдичкиммотивом.4 Уређивање дворског комплекса
ипретварањеовог амбијента унајрепрезентативнијипро
сторкојијеСрбијатадаималаинициралојеширењеградау
правцунекадашњегКрагујевачкогдрума.Срединомдевет
наестогвекачитавуовузонукарактерисалајеортогонална
матрица са дијагоналном комуникацијом која спаја дана
шњетрговеТеразијеиСлавију,5узкојусувременомпооди
занисвезначајнијиираскошнијиобјекти,мењајућифизич
ку структуру и атмосферупростора и претварајући улицу
КраљаМиланауглавнуградскуосу.

3 Уоквирудворскогкомплексаподигнутјеинизпомоћнихобјекатамеђу
којимаиледерницаинеколикошупа;Исто,стр.122123.

4 Гро ма нов ал бум фо то гра фи ја 18761878, приредио Мијајловић, Ж.
(2003)Београд,стр.38,8.2.2016.,http://www.ncd.matf.bg.ac.rs/projects/
sr/groman.html;Маневић,З.(20022003)Класицизамусрпскојархитек
тури,Збор ник Ма ти це срп ске за кла сич не сту ди је бр.45,НовиСад:
МатицаСрпска,стр.123127;Кадијевић,А.(2009)Погледнакласици
замуновијојсрпскојархитектури,Ра чан ски збор никбр.14,БајинаБа
шта:ФондацијаРачанскабаштина,МанастирРача,стр.115122.

5 DokumentacijaZZSKGB,Konzervatorskiuslovizarekonstrukcijuzaštićene
zoneAndrićevogvenca,KU16;Марловић,С.(2005)Трагањезаизгубље
номцеловитошћудворскогкомплексауБеограду,Го ди шњак гра да Бе о
гра дабр.52,Београд:МузејградаБеограда,стр.198201.
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Значајнијепроменеуоквирукомплексадесилесусетоком
друге половине деветнаестог века, по повратку династије
Обреновићнасрпскивладарскипресто1859.године.Иако
јеостареликнезМилошодабраодаборавиусвомтопчи
дерскомконаку,акнезМихаилоуМаломдворцу,Симићево
здање јеидаљебилозваничнакнежевскарезиденција.Уз
његајекаопанданМаломдворцу,садеснестранезапочета
изградњадвораПрестолонаследникаМихаила(1858).Ова
квимпозиционирањемобјектауочавасетежњадасецели
надворскогкомплексаорганизујекаотрочланакомпозиција
(слика1).Конципиранаувидуједноспратнеграђевинераз
уђенесиметричнеоснове,чијајеглавнауличнафасадано
сила свеодликеромантичарске архитектуре средњоевроп
скогпорекла,овазградаје,узистовременограђеноКапетан
Мишино здање, била најрепрезентативнија грађевина тог
добауБеоградуиједаноднајлепшихпримераархитектуре
романтизмауСрбији.Плановепокојимајереализованаиз
радилисуводећиархитектиГлавнеуправеграђевинаЈован
ФренцлиЈосифКасано,докјеархитектаКостаШрепловић,
којиједугосматранауторомобјекта,највероватнијевршио
надзорпри завршнојфазирадова.6Изградњаовогобјекта
утицалајенаначинуређењачитавогоколногпростора,чији
сутадаформираниблоковисачуваниунеизмењеномобли
кудоданас.Позавршеткуградње,уместокнезаМихаила
којисеуселиоуСтариконак,уновоздањејеусељеноМи
нистарствоиностранихиунутрашњихпослова,којесеовде
налазилосведо1911.године.

Пунупажњууздизањуугледадвораињеговеулогеурепре
зентацијивладара,династијеимонархијепосветиојекнез
МихаилоОбреновићтокомсвоједругевладавине.Простор,
око дворских објеката је подељен на врт, репрезентатив
ни сегмент полујавног карактера у предњем делу, и парк 
увидуслободнијеуређенебаштеузадњемделукомплек
са. Врт је структурисан по принципима геометризованог
францускогформализмаи ограђенпрема улициметалном
оградомсапозлаћенимшипкама.Уређењупаркаињеговом

6 Несторовић,Б.нав.дело,стр.182;Борић,Т.И.нав.дело,стр.151.

Слика1Изглед дворског комплекса крајем 19. века
(ФеликсКаниц,Србија, земља и становништво)
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симболичномтумачењупосвећиванојевишепажње,асам
простор јепостепенодобиоинтимнијикарактер,намењен
шетњииодморувладарскепородице.Уњеговомсредишту
изграђенјебазенсакаменимузвишењемнакојемјепоста
вљенабронзанаскулптурадевојкесакрчагомуруциимпор
тованаизБеча, једнаоднајлепшихуметничкихскулптура
Београдатогвремена.

Ситуацијачитавогдворскогкомплексауњеномданашњем
изгледу,сајаснодефинисаномграницомблока,парцелаци
јомиосновамапостојећихобјекатапрвипутјеприказанана
Зарићевомплануиз1878.године.УпозадиниСтарогконака
уцртана је зградастраже,упредњемделууређенврт,док
сеизаМалогдворцауочавајуконтурешталазакоњеима
гацина.НапросторукојиобухватајуулицаКнезаМилоша
иКрунсканалазиласегрупаобјеката,међукојимаиједно
спратнаграђевинаобележенакаоМинистарствовојске,које
сеуовомобјектуналазилодопресељењауновузградуна
углуНемањинеиулицеКнезаМилоша.7Просторпремада
нашњемБулеварукнезаАлександраозначен јекаобашта.
Напланусејасноистичуосновесветрипрвобитнерепре
зентативнеграђевинекомплекса:Стариконак,Малидворац
иМинистарствоиностранихиунутрашњихпослова,чијим
семеђусобнимодносомјасноуочаватрочланакомпозиција
целине,штоћеубрзопостатикључнаидејановогпројекта
краљевскогдвора.

Ста ри и Но ви двор – кра љев ске па ла те

Идејаопретварањудворскогкомплексаурепрезентативну
резиденцијалнуцелинуподизањемНовогвладарскогдома
јавиласеувреместицањадржавнесамосталностиитери
торијалног проширењаСрбије послеБерлинског конгреса
1878,адодатнојеподстакнутаприпремамазапроглашење
Србије за краљевину неколико година касније.8 Пројекат
новог владарског двора архитекте Александра Бугарског
(18351891), једног од најзначајнијих српских градитеља
друге половине деветнаестог века, заснован је на трипар
титној репрезентативној структури, осмишљеној са наме
ромдапревазиђесведотадазваничнерезиденцијесрпских
владара.Концепцијакомплексадефинисана јепоузоруна
средњоевропскедворскепалатекојејеархитектаимаопри
ликудавидииупознатокомстудирањаирадауПештии

7 ЂурићЗамоло,Д.нав.дело,стр.124.
8 Мишић,Б.(2005)Ефемерниспектакл–проглашењеСрбијезакраљеви

ну1882.године,На сле ђебр.6,Београд:ЗЗСКГБ,стр.8687.
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Мађарској,9 али и под утицајем италијанске класичне ар
хитектуречијејепостулатепримениоинапретходномзна
чајномпројектууБеограду– зградиНародногпозоришта
(18671869). Према овој замисли,10 у којој је удео имао и
лични афинитет и укус краља Милана Обреновића, ком
плексбичинилицентралнопостављенкраљевдвор, двор
престолонаследника са југоисточне (десне) стране и обје
катпротоколарненамененасеверозападној (левој) страни
композиције.Предвиђенојеиформирањепроспектаувиду
терасенаместуданашњегДевојачкогпарка,којибиобез
бедиоквалитетно сагледавањецелине, докби сеиз двора
пружалеширокевизуренаделовеградапремарециСави.
Међутим, како се често дешавало у српској прошлости,
историјскидогађајипредухитрилисуархитектонскеподу
хвате. Од целокупне амбициозно замишљене концепције
Бугарскогреализованојесамолевокрилокомплексаориги
налнонамењенојавнимскуповимаидипломатскимприје
мима–данаспознатокаоСтаридвор.11

Репрезентативнаакадемскиобликованаграђевинаизграђе
на18811884.12наместунекадашњегМалогдворца,даби
серазликовалаодсуседногСтарогконака,добилајеназив

9 Покрајац,М.(2013)АлександарБугарски:пиониракадемизмауБеогра
ду,Го ди шњак гра да Бе о гра дабр.60,Београд:МузејградаБеограда,стр.
7475.

10КакооригиналниплановиархитектеБугарскогнисусачувани,оновим
плановимаиидејамасазнајемоискључивонаоснову записасавреме
никаионовременештампе.Каниц,Ф.(1985)Ср би ја, зе мља и ста нов
ни штво: од рим ског до ба до кра ја XIX ве ка,књига1,Београд:Српска
књижевна задруга, стр. 71;Nikić, Lј. (1978) Iz arhitektonske delatnosti
AleksandraBugarskoguBeogradu,u:Ur ba ni zam Be o gra da br.46,Beograd:
Urbanističkizavod,str.64.

11ЗапројекатпокојемјереализованоовоздањеархитектаБугарскина
грађенје1889.орденомСветогСаве.Нисупознатиразлозизбогкојих
његоваоригиналназамисаонијереализована.ПодатаккојинаводеКа
нициСтојановићдајеизградњуСтарогдворадовршиоархитектаЈован
ИлкићнекиисториографидоводеупитањезбогчињеницедајеБугар
скисведо1890.биоангажовануслужбиМинистарстваграђевина.Сто
јановић,С.(1912)Срп ски не и мар,Београд,1912,стр.101102;Ђурић
Замоло,Д.(2009)Гра ди те љи Бе о гра да 18151914,Београд:Музејграда
Београда,стр.55;Недић,С.В.(1999)ИзисторијеСтарогдвора,На сле ђе 
бр.2,Београд:ЗЗСКГБ,стр.11.

12Au to graf Alek san dra Bu gar skog od 27. januara 1887.Arhiv SANU, sign.
br.7553.Према:Покрајац,М.нав.дело, стр.93.ДетаљнијеоСтаром
двору:DokumentacijaZZSKGB,dosije spomenika kultureZgradaStarog
dvora,SK159;Недић,С.В.нав.дело,стр.1122;Столић,А.Приватност
услужбирепрезентације–дворпоследњихОбреновића,у:При ват ни 
жи вот код Ср ба у де вет на е стом ве ку,уредилиСтолић,А.иМакуље
вић,Н.(2006)Београд:Clio,стр.331353;Мишић,Б.(2013)Згра да Ста
рог дво ра,Београд:ЗЗСКГБ;Борић,Т.И.нав.дело,стр.173188.
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Новидвор.13Грађенсанамеромдабудедеотроделнецели
недворједобиоспецифичнуоријентацијусаглавномфаса
домпремадворскомвртубезнаглашеногрепрезентативног
приступа(слика2).Њенаскладностостваренајеуравноте
женим распоредом архитектонских елемената – балкона,
стубова са јонским и коринтским капителима, паровима
каријатида,декоративнефасаднепластикеидвемакупола
ма на угловима украшеним краљевским крунама. Сличну
раскошност пратила је фасада према улици КраљаМила
на,чијијеугаонидеопремаулициДрагославаЈовановића
обликован у виду осмостране куле са куполом коју краси
високишиљак садвоглавиморломна врху.14Постављање
краљевскогсимболананајистакнутијимделовимаархитек
тонскекомпозиције–врховимасветрикуполе,тимпанону
спратабочногризалитафасадепремаулициКраљаМилана
ифигурамагрифонанаглавнојфасадипремабашти,потвр
ђује директну везуизмеђу грађењадвораичинауспоста
вљањакраљевине.15Једноставнијеобрађеномфасадомпре
мабаштидоминираојебочниризалитсатространомапси
домдворскекапеленаспратуиједноставнообликованулаз
подтремом.Посвимсвојимобликовнимкарактеристикама,
складнимодносомизмеђу симетричнеформеи разуђених
фасадасабогатомдекорацијомантичког,ренесансногиба
рокногпорекла,Старидворупотпуностиодражавастилске
и архитектонске тенденције епохе којој припада.16 О уну
трашњем уређењу двора, опремљеном у бечким уметнич
кимрадионицама,бринулајекомисијакојусупоредархи
тектеБугарског,чинилипрофесорВеликешколеМихаило
ВалтровићидекоративнисликарДоменикод’Андреа.17

13ОвајназивјебиоуупотребисведорушењаСтарогконака1903.године.
СтаридворсекаоназивусталиопослезавршеткаизградњеНовогдвора
1914.икаотакавсеочуваододанас.

14Аноним (5.VI 1883)СрпскокраљевскиораонаКраљевомдвору,Ви
де ло, стр. 3;Поповић,М. (1997)Хе рал дич ки сим бо ли на бе о град ским 
јав ним зда њи ма,Београд:БМГ,стр.52.

15Какојепројектовањедворазапочето1881.првобитнихералдичкипро
грамфасада није обухватао краљевска знамења, већ су она накнадно
придодатапројектунаконпроглашењаСрбијезаКраљевину22.фебру
ара1882године.ОхералдичкимпредставаманафасадамаСтарогдвора
видетиу:Поповић,М.нав.дело, стр.52;Pokrajac,M.(2015)Heraldički
dekoruslužbivladarskeideologijenafasadamaStarogdvora,Ar tum br.2,
Beograd:OdeljenjezaistorijuumetnostiFilozofskogfakultetauBeogradu,
str.5261.

16О слојевитости академски обликованих фасада Старог двора видети:
Кадијевић,A.(2005)Естетикаархитектуреакадемизма(XIXXXвека),
Београд:Грађевинскакњига,стр.339340.

17Стојановић,С.нав.дело,стр.2122,101102;Недић,С.В.нав.дело,стр.
15,18.
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Уоквирутрансформациједворскогкомплексазавремеди
настијеОбреновићзнатнапажњапосвећенајеартифицира
њу амбијента постављањем нове металне ограде са деко
ративно изведеним капијама према улициКраљаМилана.
Сдругестране,приватнидеокомплексасабаштомбио је
ограђензиданомоградомвисинепреко3m,уоквирукојесу
сеналазилестражареиулазиизданашњихулицаДрагосла
ваЈовановићаиБулеваракраљаАлександра.Изгледудвор
скебаштеињеномпретварањуудворскипаркпосебноје
допринелатрадицијасађењареткихиплеменитихстабала,
карактеристичназаевропскедворове,каоиличнозалагање
краљаМилана, док јеидеологијапатриотизмаподстицала
изборсадницакарактеристичнихзанационалнутериторију.
Природнифондпаркаобогаћен јемладицамаизПанчиће
веботаничкебаште,али јењеговаспецифичностостваре
насадњомврстакарактеристичнихзанашеподнебље,међу
којимапосебноместоимаТаковски грмиз временакнеза
Милоша,пренет1900.усредиштедворскогпаркагдесеи
данасналази.18

Нова етапа у развоју дворског комплекса наступила је са
династичкомпроменомнасрпскомпрестолу.Дворскиком
плекссенашаоусредиштуМајскогпреврата1903,догађаја
који је читаваЕвропа осудила као варварски и нецивили
зацијски.ЧинубиствакраљаАлександраикраљицеДраге
ОбреновићуСтаромконакузапечатиојесудбинуовогздања
којејепорушенонареднегодине,19алијеозначиоинаставак
ширења комплекса са циљем да се поврати пољуљани
угледсрпскекраљевинемеђуевропскиммонархијама.Ста
ри двор је прихваћен као званична резиденција династије

18Тимотијевић,М. (2009)Престоничкаурбанамеморијаифлексибилна
националнагеографија:сађењемладицеТаковскоггрмаубеоградском
дворскомпарку,На сле ђебр.10,Београд:ЗЗСКГБ,стр.31.

19Аноним(1.VIII1904),РушењеСтарогдворца,По ли ти ка,стр.3.

Слика2АлександарБугарски,Стари двор,
Главнафасада,почетак20.века(Извор:ЗЗСКГБ)
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Карађорђевић(19031914),алисевеомаранопоказалодаје
неподесанзасталнибораваккраљевскепородицеипрото
коларнесвечаности,паседеодипломатскихпријемаодви
јаоуоближњојкућиАлексеКрсмановићауулициТеразије
број34.20Такванеадекватнаситуацијазарепрезентацијуно
весрпскединастијеубрзалајеприпремезаподизањеНовог
двора.

Најранијиматеријалнитраговиоплановимадасеподигне
новарезиденција, којидатирајуиз јула1906, говореона
меридворскихвластидапројекатбудеодабраннаоснову
конкурса.21Ипак,дорасписивањајавногконкурсаниједо
шло,аизградњајеодложенадо1910.годинекадајезапро
јектантаименованСтојанТителбах(1877–1916),архитекта
Министарстваграђевина.Програмскизадатакобухватаоје
пројектовање двора заАлександраКарађорђевића, који је
годинуданаранијепроглашензанаследникапрестола.22Не
реализованидеоидејногпројектаБугарског, старвишеод
дведеценије,биојенапуштен,алијезадржанаидејаотро
чланој резиденцијалнојцелини.У тој одлуци, која јепод
разумевала да се дворски комплекс заокружи изградњом
НовогдворанаместузградеМинистарстваспољнихиуну
трашњихпословамогуће јепрочитатипотребуноведина
стијезаостваривањемконтинуитетасавладавиномсвојих
претходникаиздинастијеОбреновић.Помирљивоуверење
дасуобесрпскенововековнединастијеподједнакодопри
нелестварањумодернесрпскедржавеовдејеисказаноар
хитектонскимјезиком.

СудбинуНовог двора грађеног од 1911. до средине 1914.
године, као и читаве државе, одредило је избијањеПрвог
светскограта.Ратнивихорјеграђевинуоставиоурушеви

20КрсмановићевакућанаТеразијамаималајеикаснијезначајнуулогуу
дворскимидржавнимзваничнимсвечаностима.НаконПрвогсветског
рата,збогнефункционалностидворскихзградауследоштећењатоком
ратнихбомбардовања,уовојкућипотписанје1.децембра1918.доку
ментоформирањуКраљевинеСрба,ХрватаиСловенаца.Детаљније:
DokumentacijaZZSKGB,dosijespomenikakultureKrsmanovićevakućana
Terazijama,SK36;ДимитријевићМарковић,С. (2012)Кр сма но ви ће ва 
ку ћа на Те ра зи ја ма, Београд:ЗЗСКГБ.

21Аноним(11.VII1906)Грађењеновогдворца,Штам па;Аноним(24.VII
1906)Грађењеновогдворца,Штам па.

22ДетаљнијеоНовомдворувидети:DokumentacijaZZSKGB,dosijespo
menikakultureZgradaNovogdvora,SK160;Недић,С.В. (2001)Оне
кимпитањимаизворне архитектуреНовог двора,На сле ђе бр. 3, Бео
град:ЗЗСКГБ,стр.5766;Вујовић,С.Градскостановањеиприватност
уСрбијитоком20.века,у:При ва тан жи вот код Ср ба у два де се том 
ве ку,уредиоРистовић,М.(2007),Београд:Clio,стр.275291;Михајлов,
С.(2013)Згра да Но вог дво ра,Београд:ЗЗСКГБ;Борић,Т.И.нав.дело,
стр.196203.
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нама,алисуубрзо,времестрадањаипатњизаменилисрећ
ни догађаји који су подстакли обнову здања како би оно
посталоновидомкраљевскогпараиседиштеМаршалата.23
Сведо8.јуна1922,кадасеудворуселиокраљАлександарI
КарађорђевићнаданвенчањасарумунскомпринцезомМа
ријом,оњеговомуређењујебригуводилакомисијакојусу
чинилисликарУрошПредићиархитектеПетарПоповићи
МомирКоруновић,којијебиоиглавнинадзорникрадова.

ЗамишљенакаопанданздањуБугарског,архитектураНовог
двораистицалајеидејуисторијскогзаокруживањадворског
комплекса.Тојетемељноодредилоархитектонскиликове
зграде,одњенеопштеоријентациједосистемарашчлања
вања фасада и стилске обраде. Огледалском симетријом
поновљенисуелементиобликовањаСтарогдвора:оријен
тацијанајрепрезентативнијефасадепремаврту,угаонири
залитувидукуле сакуполом,доследноспроведенопшти
принцип симетрије ушеми организације основе и компо
зицијиакадемскиобликованихфасадасастилскимелемен
тимапреузетимизренесанснеибарокнеархитектуре,каои
истицањехералдичкихсимболауоквирудекоративногпро
грамаспољашњости.Симетричностглавнефасадеовогре
презентативногдвоспратногздањапостигнута јенаглаша
вањембочнихицентралногризалитаучијем јесредишту
позициониран главни улаз са овалним тремом.Хералдич
кипрограм,исказанмонументалнообликованимпотпуним
грбомкраљевскединастијеКарађорђевићулунети среди
шњегризалита,употпуњенјепостављањембронзанефигу
редвоглавогорлауполетунанајдоминантнијемделузда
ња–куполисашиљкомсмештенојнаспојуфасадапрема

23Маршалатјебиосмештенудесномкрилуприземља.Игњатовић,А.Ар
хитектураНовогдвораиМузејакнезаПавла,у:Му зеј кне за Па вла,уре
дилаЦветићанин,Т.(2009)Београд:Народнимузеј,стр.86.

Слика3СтојанТителбах,Нови двор,изгледнаконПрвогсветског
рата(Извор:ЗЗСКГБ,ЗбиркаСергејаДимитријевића)
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улицамаКраљаМиланаиАндрићеввенац(слика3).24Овим
решењемоктогоналногугаоногсегмента,којиодговараза
мишљенојосисиметријецелине,стављенјезавршниакце
натувизуелномисимболичкомповезивањуСтарогиНовог
двораујединственархитектонскиансамбл.

Други значајан елемент архитектуреНовог двора, у којем
може да се препозна покушај симболичког указивања на
конструисање демократског идентитета државе под дина
стијомКарађорђевић,биојецентралниризалитфасадепре
маулициАндрићеввенац,решенувидуекседреобликоване
каоархитектонскицитатпреузетсабочнихфасадаДомаНа
роднескупштине(190736)архитектеЈованаИлкића.Овим
градитељскимпоступкомдодатнојенаглашенаповезаност
владарскогдомаипарламента,штојеупренесеномзначе
њутребалодаучврстијединствонацијеисуверена.Оваква
идеолошкамотивисаностархитектуреНовогдвора,узнат
ноширемдруштвеномикултурномконтексту, добићепо
себноместоупројектимапреобликовањачитавецелинеу
периодунаконДругогсветскограта.

Старидворјестрадаоубомбардовању1914.и1915.године
алиједеломобновљенодстранеаустроугарскихвластикоје
сугакористилекаоседиштесвојепривременеуправеБео
градом.УсвечанојСалидворасусенаконПрвогсветског
рататоком19191920.одржавалеседницепривременеНа
роднескупштине.25Рестаурацијомизведеном1921.године
поднадзоромкомисијекојујепредводиосликарУрошПре
дић, свепросторијеуприземљудобиле су својупрвобит
нунаменуиоригиналанизглед.Уређењејеповеренодвема
иностранимфирмама–бечкојрадионициБернардаЛудвига
(BernhardLudwig),којајеопремалапросторијеуприземљу
и париској кући Безије (Bézier) која је обликовала изглед
просторијанаспрату.Каоипрератанамештајјебиоусти
луфранцускихЛујеваиренесансе,алисесвојимисточњач
кимизгледомпосебноиздвајаоокруглисалонуприземљу.
СличносубилеопремљенеишездесетдвепросторијеНовог
двора,чијејеуређењеизвелакућаБезијеусарадњисабео
градскимуметничкимстоларима.Међупросторијамаовог
здања опремљеним у стилу Лујева и директоријумнаме
штајаиздвајаласебосанскасоба,којаје,уређенапоугледу
наентеријеребалканскооријенталнеархитектуре,сматрана
најлепшимпримеромпрестоничкепримењенеуметности.26

24Поповић,М.нав.дело,стр.7579,138139.
25Аноним(6.V1922),Старидвор,По ли ти ка,стр.34.
26Popović, B. (2011)Pri me nje na umet nost i Be o grad 19181941, Beograd:

Muzejprimenjeneumetnosti,str.8889,95;Oархитектурибосанскесобе
погледатии:Ignjatović,А.(2007)Ju go slo ven stvo u ar hi tek tu ri 19041941,
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Репрезентативнедворскепросторијесу,дакле,осимоути
цају средњоевропских ентеријера у нашој средини током
међуратног периода, јасно указивале на моду „босанских
соба”,накојусусеугледалимногиимућнијиБеограђани.

Истовремено са обновомСтарог и подизањемНовог дво
ратоком19191920.архитектаМомирКоруновићспровеоје
темељнопреобликовањеидоградњу„потковичасте”зграде
дворске страже,чији јеположајнаконрушењаСтарогко
накапостаопресудануповезивањудворскихобјеката.Ово
некаданенаметљивоздањесада јепрепројектованоудво
спратну структуру са нижим полукружно извијеним кри
лима,употпуностиподређенуархитектонскомстилуиур
банистичкојпозицијидворова.Накрајевимабочнихкрила,
каопанданцентралномризалитуглавнефасадеНовогдво
ра,изведенисулучнизабатиукрашенихералдичкимзнаме
њемКраљевинеСХС.27УзНовидворпремаулициАндри
ћеввенацналазиласешумадијскакућицаукојујесмештена
доврскакухиња,функционалноповезанаподземнимходни
комсасутереномдвора.28Оградаизмеђудворовадобилаје
репрезентативанизгледсатријумфалнообликованимкапи
јамабогатоукрашенимпластичномдекорацијомистражар
скимместимапремаулици(слика4).Осимштоједоприно
сила повезивању дворских објеката, ограда је употпунила
изгледзнатнопроширеногдворскогврта,којиједобиоде
финисанијиизгледпреобликовањемзградестражеуњего
вомзалеђуиновимгеометријскимпартернимуређењемса

Beograd:Građevinska knjiga, str. 246;Путник, В. (2012)Прилог проу
чавању развојних токова међуратне стамбене архитектуре Београда,
Насле ђебр.13,Београд:ЗЗСКГБ,стр.159.

27Кадијевић,A. (1996)Мо мир Ко ру но вић,Београд:Републичкизаводза
заштитуспоменикакултуре,стр.4143.

28Недић,С.Онекимпитањима,стр.59.

Слика4Дворски врт и део амбијента улице Краља Милана,
19301935.година(Извор:КолекцијаМилошаЈуришића)
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фонтаномусредишту.Овимпоступкомјошјенаглашеније
исказанаранијаподеладворскогкомплексанавртипарк,
односнонајавнииприватнидеокомплекса(слика5).

Стари двор је током готово читавог међуратног периода
служио својој оригиналној намени – дворским скуповима
и пријему високих страних гостију. Темељна обнова зда
њауследила је19301931.поднадзоромархитектеУправе
двораДрагомираТадића,којомсусвефасадеидекоратив
напластика,првобитноизведениумалтеру, замењенили
корезачким и украсним радовима у вештачком камену по
замисли архитекте Светомира Лазића.29 Нови двор је као
званичнавладарскарезиденцијаслужиосведопресељења
краљевске породице у новоизграђени дедињски комплекс
1934, када је пожељи самог краљаАлександра уступљен
заКраљевскимузеј,убрзопреименовануМузејкнезаПа
вла.30Адаптацијомспроведеном193435,којајеобухватала
побољшањефункционалностиентеријера,његовеосветље
ностиикомуникацијекрозпоставку,руководилајекомисија
којусучинилидиректормузејаМиланКашаниниархитек
теИванЗдравковићиДрагишаБрашован.Модернимуре
ђењемграђевине,чијеопремањејеизвеоархитектаМилан
Секулић,створенисуусловизарадсавременемузејскеин
ституцијечијејесвечаноотварањеуприличено18.јануара
1936. године.Сдругестране,самапоставкакојусучини
липредметиизпраисторије, антикеисредњегвека,каои
из националне историје, југословенске уметности 19. ве
каи савремене европскеуметности, обезбедили сумузеју

29Дамљановић,Т. (1997)АрхитектаСветомирЛазић (18941985),Са оп
ште њабр.29,Београд:Републичкизаводзазаштитуспоменикакулту
ре,стр.250.

30ОпреуређењуНовогдворазапотребесавременемузејскеинституције
видети:Игњатовић,А.нав.дело,стр.5889.

Слика5Дворски комплекс на Теразијама и Дом Народне 
скупштине у изградњи,авиоснимак,око1925.године

(Извор:Музејваздухопловства)
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статуснајзначајнијеустановекултуреуКраљевинииједне
однајсавременијихуевропскимоквирима.31Осимеманци
паторске, естетске и просветитељске улоге коју је по сво
јојсуштининосилаинституцијамузеја,МузејкнезаПавла
биојеконкретанизразприпадностиевропскомкултурноми
уметничкоммиљеу.

Већсрединомдвадесетихгодинакадасуобадворскаобјек
тареконструисанаиизграђена,посталојејаснодаонинеће
битидомкраљевскепородице,закојујевећпочелозидање
новезваничнепородичнерезиденцијенаДедињу.Теразиј
скидворскикомплекстребалоједапреузмејавнуфункци
јукраљевскеканцеларије,штојевећтаданајавилоправац
променаукојемћесеодвијатиразвојовогпросторауна
редномпериоду.ПренаменомипретварањемНовог двора
у музејски и репрезентативни јавни простор остварено је
својеврсносимболичкопреклапањекојимјеисказанаидеја
културне,друштвенеиполитичкекохеренције,алијеисто
временоантиципираноисвеобухватнопреиначавањетера
зијског комплекса деценију касније, у новим друштвено
политичкимусловима.

Кра љев ски дво ро ви –  
се ди шта но вих со ци ја ли стич ких вла сти

Старидворјезначајнооштећентокомшестоаприлскогбом
бардовања Београда 1941, док је Нови двор захваљујући
знатномањемстрадању,убрзообновљениоспособљенза
наставак рада музеја.32Међутим, након ослобођења 1944.
новадржаваиновавластималисудругачијеплановеувези
сабудућомнаменомдворскихобјеката.Реконструкцијакоја
јеуследила194748.засниваласенаширемзахватупретва
рањанекадашњегдворскогкомплексаууправносредиште
НароднерепубликеСрбијеиновоформиранејугословенске
државе. Стари двор је претворен у седиште Президијума

31О активностимаМузеја кнезаПавлапогледати:У. (1937)Музеј кнеза
Павла:Изложбапољскеуметности–откопавањауСтобима”,Умет нич
ки пре глед бр.2,стр.62;М.К.(1937)Женскипортрет,одТулузЛотрека,
Умет нич ки пре глед бр.3,стр.95;Васић,П. (1938)НиколаПусенкод
нас,Умет нич ки пре глед бр.5,стр.129134;П.В.(1938)Изложбаита
лијанскогпортрета,Умет нич ки пре глед бр.67,стр.221223;Аноним
(1939)ФранцускаизложбауМузејукнезаПавла,Умет нич ки пре гледбр. 
2,стр.63;Аноним(1939)МузејкнезаПавла–Изложбанемачкихслика,
Умет нич ки пре гледбр.10,стр.319;У.(1940)ВалонскадворанауМузеју
кнезаПавла,Умет нич ки пре гледбр.12,стр.61.

32МузејкнезаПавларадиојеуНовомдворусанеколикопрекидатоком
периода19361948.Удецембру1944.задиректорајепостављенВељко
Петровић,аМузејјепоновоотворен8.фебруара1946.годинеподиме
номУметничкимузеј.
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скупштинеФНРЈ,добившипотпуноновиизгледипростор
нираспоред.33КаоштојенекадкраљМиланучествоваоу
обликовању замисли свог двора, тако је сада председник
ПрезидијумаМоша Пијаде предложио измене које су ар
хитектонски обликовали архитекте АлександарЂорђевић,
Драгиша Брашован иМиланМинић.34 Према Брашовано
вомрешењуСтаридвордобиојеновопрочељесасеверо
источне стране, употпуњено репрезентативним прилазом
и уређеним партером на простору некадашњих помоћних
дворскихзграда(слика6).Суштинскоидеолошкопреинача
вањеостваренојеуклањањемкраљевскихсимболаизпро
грамавајаногукрасанафасадамаздања,двоглавогорлана
великојкуполиидвемањекуполесакраљевскимкрунама,
иместомновогдржавног знамења.Обрада ентеријераиз
ведена јена знатно скромнијиначин, који се као такавуз
незнатнеизменезадржаододанас.

33ОсимПрезидијумаНароднескупштине,уСтаромдворусенаконДругог
светскогратаналазилоиседиштеВладеФНРЈ,Савезноизвршновеће,а
од1961.доданасуњемујесмештенаСкупштинаградаБеограда.

34Dokumentacija ZZSKGB, dosije spomenika kulture Zgrada Starog dvora,
SK159;Кадијевић,А.(1990)ЖивотиделоархитектеДрагишеБрашо
вана18871965,Го ди шњак гра да Бе о гра дабр.37,Београд:Музејграда
Београда,стр.165,Кадијевић,А.(1996)БеоградскиопусархитектеМи
ланаМинића (18891961),Го ди шњак гра да Бе о гра да бр. 43, Београд:
МузејградаБеограда,стр.145;Михајлов,С.(20002001)Прилогпро
учавању архитектонског делаМиланаМинића у Београду,Го ди шњак 
гра да Бе о гра да бр.4748,Београд:МузејградаБеограда,стр.235;Ка
дијевић,А.иМарковић,С. (2003)Ми лан Ми нић: ар хи тект и сли кар,
Пријепоље:Музеј,стр.84.

Слика6ДрагишаБрашован,Стари двор,изгледглавнефасаде
наконреконструкције1948,фотографијаоко1950.године

(Извор:ЗЗСКГБ)
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РеконструкцијаНовогдворазапотребепредседништваВла
деНРСрбије35изведенаје194852.премапројектуархитек
теМиланаМинића,36којимјеизвршенознатнопроширење
објектауделупремаСтаромдвору,доградњомвеликесве
чанесалесаприступнимвестибилом,каоипотпуноремо
деловањеглавнефасаде,којаједобилановоархитектонско
решењесакарактеристичномколонадомјонскихстубова.У
складу са изменама наСтаром двору, нови прилаз згради
Новогдвораобликован јенасевероисточнојстранипрема
данашњемПионирскомпарку.Краљевсказнамењазамење
насуамблемимановогдржавногуређења,одкојихсепо
себноиздваја хералдичкакомпозицијанадновим главним
порталом.У унутрашњем уређењу посебна пажња посве
ћенајеуређењувестибилакојијеукрашенделимаТомеРо
сандића–двемаалегоријскимрељефнимкомпозицијамау
нишамаи композицијому високомрељефу која приказује
обнову и изградњу земље. Свечана сала украшена је мо
нументалним композицијамаКо сов ски бој Петра Лубарде
и 27. март 1941.МилаМилуновића, изведеним у форми
триптиха.

Узреконструкцијуипренаменурепрезентативнихкраљев
скихрезиденција,послератнаобноваобухватила јеипре
тварањедворскебаштеујавнипарксациљемдасечитав
просторнекадашњегдворскогкомплексавизуелноифунк
ционално повеже са оближњим монументалним здањем
Народнескупштине.Прваидејаопреуређењуовогпросто
разабележенајеунаписуархитектеНиколеДобровићаиз
1946,37којисезалагаозаповезивањеулицеКраљаМиланаи
БулеваракраљаАлександраиформирањепешачкекомуни
кацијекојабизнатнодопринеласагледивостииприступач
ностичитавогкомплекса.ГенералнимпланомБеоградаиз
1950.годинеоваидејајеразрађенаформирањемманифеста
ционогтргаизмеђуДечанскеулицеиБулеваракраљаАлек
сандра,којаћепотомбитиформалноипросторнодефини
сана изградњом Дома Синдиката (194755). Истовремено
сауређењемтргазапочетојерушењеблоказграданауглу
са Влајковићевом улицом, уклањање ограда око Народне

35ОсимПредседништваВладеНРСуНовомдворусенаконДругогсвет
скогратаналазилоиИзвршновећеНРС,СкупштинаНРС,Председни
штвоСРС,каоиседиштеПредседникаСрбије,којејеуњемудоданас.

36Dokumentacija ZZSKGB, dosije spomenika kulture Zgrada Novog dvo
ra,SK160;Кадијевић,А.БеоградскиопусархитектеМиланаМинића
(18891961),стр.145;Михајлов,С.Прилогпроучавањуархитектонског
делаМиланаМинићауБеограду,стр.235;Кадијевић,А.иМарковић,С.
нав.дело,стр.84.

37Добровић,Н. (1947)Об но ва и из град ња Бе о гра да – Кон ту ре бу ду ћег 
гра да,Београд:Урбанистичкиинститут,стр.12.
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скупштинеидворскебаште,каоипретварањебаштеујавни
паркрезиденцијалногтипа.Сациљембољегвизуелногпо
везивањатеразијскихобјекатаиДоманароднескупштине,
узобразложење„стилскеикомпозиционенеусклађености“
сапреосталимделомкомплекса,1953.јеуклоњенипослед
њиобјекатнекадашњедворскебаште–зградастраже,уко
јојсеодзавршеткаратаналазиоЕтнографскимузеј.38Овим
захватомостваренисусвиусловизаобликовањејединстве
ногградскогзеленогпростора,Пионирскогпарка.

Преуређење дворске баште у парк је започето према про
јектуархитектеАлександраЂорђевића,који једеломреа
лизован,апотомнастављенопремарешењуинжењерашу
марстваВладетеЂорђевићаипројектупартерногуређења
према улици Краља Милана архитекте Николе Гаврило
вића.Паркје197576.проширенпјацетомувидупешачке
комуникацијесакаскадномфонтаномдужулицеАндрићев
венац, реализованом према пројекту архитекте Олге Ми
личевићНиколић.39Данассепросторпаркасастојиизтри
концепцијске целине: свечаног прилаза Скупштини града
Београда,уређенеповршинеизмеђудворовасафонтаному
средиштуипарковскогделаобликованогуслободномсти
лу.Поредшетачкихстазасадржајпаркачинедечијеигра
лиште(инж.БраниславПрошић,1957),фонтанаибазенса
бронзаном фигуром „Девојка са крчагом”, споменчесма
посвећенапионирима(1967),каоибројнеуметничкескулп
туре:Пре ки ну та игра (Мира Сандић, 1967),Сре ћа (Иван
Саболић, 1985),Спо ме ник На де жди Пе тро вић (Ангелина
Гаталица,1989),Јеж(МиодрагРоган,1990),обележјеПр
вогсветскогратаувидупирамидеодкамењаујугоисточ
номуглупаркакаоиспо ме ник Иви Ан дри ћу(МиланкоМан
дић,1992)постављенуосовинифонтанеуулициАндрићев
венац. Посебну вредност парка представља његов биљни
фонд,међукојимјеиосамстабаласастатусомзаштићеног
природногдобра.

Епи лог – вра ћа ње кра љев ског зна ме ња

Послератнимреконструкцијаманекадашњихдворскихзда
ња,разграђивањемиповезивањемдворскебаштеипросто
раокоДомаНароднескупштине,остваренајеидејаофор
мирању репрезентативног центра државне и престоничке

38Добровићевпредлогуређењапредвиђаојезадржавањеовезграде;Исто,
стр.12.Етнографскимузејсеуовомобјектуналазиоод1945.до1948.
године.З.М. (1954)ЕтнографскимузејуБеограду,Го ди шњак Му зе ја 
гра да Бе о гра да бр.1,Београд:МузејградаБеограда,стр.320.

39Đorđević,V. (1980) Jošneštoodvemavelikimbaštama starogBeograda,
Ur ba ni zam Be o gra dabr.5960,Beograd:Urbanističkizavod,str.2730.
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власти.Иакоинициранопотпунодругачијим,пресвегаиде
олошким разлозима, ово визуелно преиначавање централ
ног градског амбијента прати линију првобитне замисли
извременаформирањатеразијскогкомплексаимеђуратне
идеје о претварањуприватне дворске резиденције у јавни
простордоступансвима.

Ускаповезаностдворскогкомплексасаисторијскимипо
литичкимдогађајимакојагајепратилаодсамогформира
ња,јошједномједошладоизражајакрајемпрошлогвека.
Променомполитичке климе срединомдеведесетих година
актуелизована јеобновасимболавластина здањиманека
дашњих дворова. Петокрака са врха куполе Старог двора
замењенаје1997.позлаћеномскулптуромдвоглавогорла,40
некадашњимсимболомКраљевинеСрбијеиданасРепубли
кеСрбије.РестаурацијомфасадаСтарогдвора2005.враће
нисуиоригиналнигрбовинаштитовимагрифонанање
говој главној фасади.41 Истовремено са израдом пројеката
рестаурацијеглавнефасадеСтарогдвораурађенјеипроје
катвраћањаскулптуредвоглавогорланаврхкуполеНовог
двора,42 док је пројектом рестаурације фасада предвиђено
враћањехералдичкогзнамењаинаоводворскоздање.43

Уистомпериодујавилесусеиницијативедаседелупарка,
некадашњемдворскомврту,вратиоригиналниизгледкојије
нестаотокомизменапросторанаконДругогсветскограта.
Радовиманареконструкцијиизведеним2004.успостављен
јеоригиналанизгледвртасаводоскокомицветнимпарте
ром према улициКраљаМилана,44 док је након изградње
подземнегаражеуделуиспредСтарогдвораиовајпростор

40ПозлаћенаскулптурадвоглавогорларадјеакадемскогвајараМирољу
баСтаменковића,ауторпројектавраћањаскулптурејеархитектаЗоран
Јаковљевић;DokumentacijaZZSKGB,Projekatpostavljanjaskulpturedvo
glavogorlanaobeliskStarogdvora,1997.godine.

41ДокументацијаЗЗСКГБ,Пројекатсанацијеирестаурацијеглавнефаса
деисвечанетерасе,2003;АуторипројектасуархитектеТатјанаВиде
новићиЗоранЈаковљевић;ПројекатрестаурацијефасадеСтарогдвора
оријентисанекаНовомдвору,2004;ПројекатрестаурацијефасадеСта
рогдвора,IIфаза–фасадаоријентисанакаулициКраљаМилана,2006.
АуторпројектаархитектаТатјанаВиденовић.

42ДокументацијаЗЗСКГБ,Пројекатпостављањаскулптуредвоглавогор
ланаобелискНовогдвора,2003.АуторипројектасуархитектеТатјана
ВиденовићиЗоранЈаковљевић.

43ДокументацијаЗЗСКГБ,ПројекатревитализацијафасадаНовогдвора,
20072008.АуториархитектеТатјанаВиденовићиСветланаМарковић.

44ДокументацијаЈКП„ЗеленилоБеоград”.Пројекатобновеводоскокаи
реконструкцијезеленихповршинанапросторуСтарогиНовогдворау
Пионирскомпарку,2004.АуторисуархитектаЈанкоКрстић,Драгутин
АлексићиТатјанаУрсић.
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партерноуређенцветниморнаментима.45Овиминтервенци
јамадодатнојеистакнутарепрезентативностнајзначајнијих
престоничкихпалата(слика7).

ДворскикомплекснаТеразијамајепрвапланскиосмишље
наиреализованавладарскарезиденцијауСрбији.Захваљу
јућиукључивањунајзначајнијихпредставникасрпскоггра
дитељства, уметности и занатства уњихово пројектовање
иобликовањедворскиобјектипредстављајунајраскошније
грађевине,докњиховацелиначиниједаноднајзначајнијих
архитектонскоурбанистичких ансамбала у београдском и
српскомградитељству.46Сталнимизменама,доградњамаи
уређењемовогпросторатокомвишеодстошездесетгоди
на његовог постојања, посебно успостављањем складног
односаизмеђуизграђенихструктураињиховогприродног
и урбаног окружења, стављене су у први план специфич
невредностиамбијентазаснованенаприступачностиидо
ступности јавности. Дворски комплекс на Теразијама као
прворазредни показатељ развоја уметничког стваралаштва
уСрбији,алииодразполитичкихиисторијскихоколности
укојимајеформиран,својомвишезначношћуивизуелном

45Милановић,Х. (2006)Зе ле ни ло Бе о гра да, Београд: ЗеленилоБеоград,
стр. 150163. Аутор уређења партера је Вера Грбић. Током изградње
подземнегаражеуПионирскомпаркуприликомархеолошкихистражи
вањаоткривеноје15римскихгробова,четирислободноукопанагроба
безмогућностидатовањаиједанкаменисаркофаг.Налазимајепотвр
ђенодајеовајлокалитетдеојугоисточненекрополеАнтичкогСинги
дунума,накојемсесахрањивањеобављалотоком3.и4.веканашеере.
Током2011.покретниналазисалокалитетаПионирскипаркпрезенто
ванисууентеријеругараже,каопрвапоставкаархеолошкогматеријала
уБеограду,наместунакомејеоткривен.Мићовић,Н.(2011)Ар хе о ло
шки ло ка ли тет Пи о нир ски парк,Београд:ЗЗСКГБ.

46ЗградаСтарогдвораизградаНовогдворауживајузаштитуускладуса
Закономокултурнимдобримаод1983.Пионирскипарк је2007.про
глашензазаштићеноподручјекаоспоменикприродеикатегорисанкао
значајноприроднодобро.

Слика7ДворскикомплексиДомНароднескупштине,
2007.године(Извор:ЗЗСКГБ)
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репрезентативношћуоствариојеснажандоприносивише
струкиутицајнаархитектонски,урбанистичкииуметнички
развојБеоградакаопрестонице.
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THEPALACECOMPLEXATTERAZIJE:FROMAROYAL
RESIDENCETOAREPRESENTATIVEPUBLICSPACE

Abstract

The Palace Complex at Terazije was established between mid
nineteenth century, and the beginning of the third decade of the
twentieth century as the first royal residence in Serbia designed and
built inaccordancewithanurbanplan.Itformedthemostimportant
microambianceofthecentralurbanzonethatstartedatransitionfrom
orientalBelgradetoamoderncapitalwithaEuropeancharacter.The
developmentstagesintheformationofthecomplex,startingfromthe
initial constructionof theSimićbuilding (TheOldResidence,1840
42),throughthedecorationofthePalacegardenandyard,construction
oftheLittlePalace(around1845),followedbythePalaceoftheCrown
PrinceMihailo(MinistriesofForeignAffairsand theInterior,1858),
andconstructionoftheOld(188184)andtheNewRoyalPalace(1911
1922),indicatecomplexityofthesociopoliticalcircumstancesofthis
periodinSerbianhistory,butalsoofthedevelopmentofarchitectural,
stylistic and artistic characteristics of the capital’s architecture.
Engagementofleadingarchitects,artists,decoratorsandcraftsmenin
designing, decoration and furnishing of the edifice and the premises
of the palace complex reflects a general picture of the transforming
Belgrade’sspiritualandculturalclimate,throughchangingitsdailylife
habits, inwhich the royal residencesoftenservedasamodelandan
initiatorofchange.Gradually,acomplexmosaicwasbuiltintertwining
the artistic and the political concepts: from the original idea of the
architect, Aleksandar Bugarski, for a tripartite composition of the
complex, fromwhichonly theOldPalaceofKingMilanObrenović
was realized, to thecompletingof thecomplexwith theNewPalace
accordingtothedesignofthearchitectStojanTitelbah,toconverting
theNewPalace into amuseum institution (TheCrownPrincePavle
Museum,19341936),andafterwardstoreconstructingbothstructures
and the entire area (194753) into a seat of new state authorities.
Establishingaharmoniousrelationshipbetweenthestructuresandtheir
naturalandurbanenvironmentemphasizedspecificvaluesofthearea

basedonitsaccessibilityandavailability.

Keywords: Terazije, palace, palace gardens, Museum of the Crown 
Prince Pavle, seat of state authorities, public park
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оригиналан научни рад

ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ  
ДА НИ ЛА  

ВЛА ДИ СА ВЉЕ ВИ ЋА У  
ТРАН СФОР МА ЦИ ЈИ ЈАВ НИХ 

ПРО СТО РА БЕ О ГРА ДА  
КРА ЈЕМ XIX И ПО ЧЕТ КОМ XX 

ВЕ КА
Сажетак: Да ни ло Вла ди са вље вић при па да ге не ра ци ји ар хи те ка та 
ко ји су на пре ла зу XIX у XX век, оста ви ли зна ча јан пе чат у срп
ској ар хи тек ту ри. Ис так нут до при нос у тран сфор ма ци ји јав ног 
про сто ра у Бе о гра ду, ар хи тек та Вла ди са вље вић је пру жио кроз 
пи о нир ски, ур ба ни стич ки по ду хват у ви ду ком плек са Вој не бол ни
це на Вра ча ру, а по себ но кроз пло до твор ну са рад њу са ин же ње
ром Ми ло шем Сав чи ћем при ли ком из град ње ком плек са бе о град ске 
кла ни це, на ко је ће овом при ли ком би ти ста вљен по се бан ак це
нат. По треб но је спо ме ну ти и да је ар хи тек та Вла ди са вље вић 
са ин же ње ром Сав чи ћем ре а ли зо вао и ви ше спрат не по слов ни це 
Про мет ну, Из во зну бан ку и Вра чар ску ште ди о ни цу, а кад је реч 
о оста лим гра ђе ви на ма јав не на ме не још и са рад њу ар хи тек
те Вла ди са вље ви ћа са ар хи тек том Све то за рем Јо ва но ви ћем на 
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изградњи Официр ске за дру ге, као и са мо стал ну ре а ли за ци ју хо
тела Сплен дид и Уни он. Ар хи тек та Да ни ло Вла ди са вље вић је сво
јим стил ским плу ра ли змом зна чај но до при нео ре пре зен та тив но
сти град ског је згра, ко је је кра јем XIX и по чет ком XX ве ка све ви ше 
по при ма ло од ли ке ве ли ких европ ских цен та ра.

Кључне речи: ар хи тек ту ра на по чет ку два де се тог ве ка, Вој на 
бол ни ца, Бе о град ска кла ни ца

Увод

Данило Владисављевић1 припада архитектима који су на
прелазуизXIXуXXвекуСрбијиуспелидаусвојрадин
корпорирају разне европске стилове, и да заузму значајно
местоусрпскојархитектури,којајеутовремебиланавели
којстилскојпрекретници.ОпусархитектеВладисављевића
подразумеваподједнакокоришћењеелеменатаакадемизма2,
сецесије3 и романтизма4,што је биоутицај ЗападнеЕвро
пеукојојјешколован.КакоживотуистваралаштвуДанила
Владисављевића,досада,уархитектонскојисториографији
нијепоклањанопревишепажње,започетакћекраткобити
речиоњеговомживотномпуту,апотомодваурбанистичка
пројекта,којасузначајноутицалинатрансформацијујавног
простораБеограда,аречјеокомплексубеоградкекланице
икомплексуВојнеболнице.

Крат ка би о гра фи ја ар хи тек те  
Да ни ла Вла ди са вље ви ћа
Породица Владисављевић води порекло са острва Пореч
наДунаву,гдејеДанилоВладисављевићзавршиоосновну
школу,одтогадваразредауПанчеву,докјеРеалкузавршио

1 Несторовић,Н.(1937)Гра ђе ви не и ар хи тек ти у Бе о гра ду про шлог сто
ле ћа,БеоградУдружењејугословенскихинжењераиархитеката–Клуб
архитеката; Nestorović, B. (1966) Vladisavljević Danilo, En ci klo pe di ja 
li kov nih umet no sti br.4,Zagreb:Jugoslovenski leksikografskizavod;Gor
dić, G. (1972) Biografije, Srpska arhitektura 19001970, Beograd: MSU;
Трговчевић,Љ. (2003)Пла ни ра на ели та: о сту ден ти ма из Ср би је на 
евр оп ским уни вер зи те ти ма у 19. ве ку,Београд:Историјскиинститут;
Bogunović,S.(2005)ArhitektonskaenciklopedijaBeogradaXIXiXXveka
br.2,Beograd:Beogradskaknjiga;Маневић,З.(2008)Лек си кон не и ма ра,
Београд:Грађевинскакњига;ЂурићЗамоло,Д.(2011)Гра ди те љи Бе о
гра да 1815–1914,Београд:МузејградаБеограда.

2 Кадијевић, А. (2005) Есте ти ка ар хи тек ту ре ака де ми зма, Београд:
Грађевинскакњига.

3 Шкаламера,Ж.(1985)Сецесијаусрпскојархитектури,Збор ник На род
ног му зе ја 122,Београд:Народнимузеј,стр.10;Кадијевић,А.(2004)
ДватокасрпскогархитектонскогАрНувоа:Интернационалниинацио
нални,На сле ђе бр.5,стр.5370;

4 Кљајевић, Ј. (2015)Про фа на и са крал на ар хи тек ту ра ро ман ти зма у 
Ср би ји,Мастеррад,ФилозофскифакултетУниверзитетауБеограду.
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уБеограду1889.године.5ПотомодлазиуМинхен,6гдесе
1889/90. годинеуписаонаодељењеизградње,и закључно
салетњимсеместром,1894.годинебиојестудентТехнич
когуниверзитета.7ПоповраткууБеоград, започињесвоју
сарадњусаинжењеромМилошемСавчићем,а1898.сеза
пошљавакаоинжењеруМинистарствувојном.Истегоди
непостаје чланУдружења српскихуметника,8 а већ1902.
годинејеодликованОрденомСветогСавепетогреда.9Био
јечланДомаудружењајугословенскихинжењераиархите
ката,предавачнаВеликојшколи10иједанодучесника„Че
твртеуметничкеизложбе“,организованеуБеограду1912.
године,гдејепредставиопројекатНовевојнеболницеуБе
ограду,скицуједнекасарнеипројекатХируршкогпавиљо
на.11НаконпреживљенеголготепреласкапрекоАлбаније,
придружујесепородициипроводивремеуСолуну,потом
наКрфу,НицииуПаризу12,а1921.године,пензионисанје
изМинистарствавојног.13ДанилоВладисављевићјепреми
нуоусвојојпедесетитрећојгодини18.01.1923.године14,
оставившиизасебевеликибројјавнихиприватнихобјеката
какоуБеоградутакоиудругимградовимаСрбије.

Са рад ња са ин же ње ром  
Ми ло шем Сав чи ћем (1865–1941)
СарадњаДанилаВладисављевићаиМилошаСавчићасеу
почеткуодвијалаподокриљем„Инжењерскоархитектонске
канцеларије”МилошаСавчића,основане1891.гдесупоред
Владисављевића,којијеуовомбироубиодо1898.године,

5 МузејградаБеограда,Ур_14744.
6 ЂурићЗамоло,Д.нав.дело,стр.83;Маневић,З.нав.дело,стр.69.
7 ПреманаводимаОсганианВанесе(OsganianVanessa)изархиваТехнич

когуниверзитетауМинхену.
8 Аноним, (01.XII 1898)Удружење српских уметника,Про свет ни гла

сник,стр.676.
9 Аноним,(22.II1902)НашимОрденомСветогаСавепетимредом,Слу

жбе ни вој ни лист,стр.131.
10Maldini,S.ArhitekturaSrbijeuXXvekuArchitectureinSerbiainXXc,

10.Децембар2007,25.Maj2016.,http://maldinis.blogspot.rs/2007/12/arhi
tekturasrbijeuxxveku.html.

11Петковић,В.(1912)ЧетвртаЈугословенскаизложба,Де ло лист за на у
ку, књи жев ност и дру штве ни жи вот бр.63,Београд:Парнарадикална
штампарија,стр.452.

12МузејградаБеограда,Ур_14744.
13Аноним (19. III1921)Министарствовојно,Слу жбе ни вој ни лист, стр.

601.
14Аноним(20.I1923)Читуља,По ли ти ка,стр.5;Премасаопштењуисто

ричарауметностинаНовомгробљууБеограду,ВиолетеОбреновић.
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радилимногиистакнутиархитекти.15Кадјеречоделатно
стимаканцеларије,Савчићјеимаотутенденцијудапристу
панабавциштојефтинијегматеријалазаизградњу.16Ино
вацијакоја севезује заСавчићевуканцеларију јесте упо
треба „Хербст система”од армираногбетона,17 премаком
сумногиинжењеритогвременабилискептичнијерсусум
њалиуњеговуиздржљивост.РадИнжењерскеканцеларије
припадапериодупреПрвогсветскограта,послекогајењен
архивготовопотпуноуништен.18 Једанодпрвихинајзна
чајнијихпредратнихподухватаСавчићаиВладисављевића
јесте изградња комплекса београдске кланице, који данас
представљазначајандеоиндустријскогнаслеђаБеограда,19
икојимјеизвршенопреиначавањедотадапразногпростора
надеснојобалиДунава.

Бе о град ска кла ни ца (1898)
СрбијајекрајемXIXвекабилаприморанадаизвозиробуу
АустроУгарску,којајојјечестоупућивалаоптужбедаиз
возизараженустоку.Дабисеизбеглапропастдомаћееко
номије,уСрбијисепокрећепитањеоизвозузакланестоке.
Кад је1895. годинеобразовано„Српскоакционарскодру
штво за клањеипрераду стоке”,20 питањеподизања једне
модернекланицеуБеоградудошлојеупрвиплан.Инже
њерскаканцеларијаМилошаСавчићајеизабраназасаста
вљањепрограмаовеличиниикапацитетуобјекта.Проблем
просторазаизградњујетакођебиоразматран,апосебносе
атрактивномчиниладеснаобалаДунава,којаобухватаде
ловеДунавскепадине,деоПалилуле,ВилиневодеиКара
бурме,икоја  јесведокрајаXIXвекабилапразантерен.

15Кадијевић,A. (2016) ПалатаМилоша Савчића (1924–1926) нетипична
београдскаугаоназграда,На сле ђе бр.17,Београд:Заводзазаштитуспо
меникакултуреградаБеограда,стр.38.

16Аноним(1940)50 го ди на ра да ин же ње ра Ми ло ша Сав чи ћа 1889–1939, 
Београд:Минерва,стр.18;Кадијевић,A.нав.дело,стр.38.

17Хербстсистемподразумевабетонскеносачеуобликукраћихилидужих
пљоснатихгредакојеседоносеготовенаграђевину,апрекоњихсебе
тонирају,једнообразноиконтинуирано,бетонскисводићинаоплатиод
лименихтаблица.

18Аноним(1940)50 го ди на ра да ин же ње ра Ми ло ша Сав чи ћа 1889–1939,
Београд:Минерва,стр.17.

19Куленовић, Р. (20002001) Индустријско наслеђе Београда,Го ди шњак 
гра да Бе о гра да бр.4748,Београд:МузејградаБеограда,стр.142.

20Друштвозаклањеипрерадустоке,односноКланичкодруштвоилиБе
оградскакланица,какојебилапознатијаусвестиБеограђана,основано
јеиподигнуто1895–1898.године.Тада јеоснованои„Српскоакцио
нарскодруштвозасточнитрг”саседиштемуБеограду(Видетиу:Ми
хајлов,С.(2011)Настанакиразвојиндустријскезоненадеснојобали
ДунавауБеограду,На сле ђе бр.12,Београд:Заводзазаштитуспоменика
културеградаБеограда,стр.96).
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Атрактивностовогпросторазасниваласенаповољнимсао
браћајнимкомуникацијама,иусловимазаснабдевањевели
кимколичинамаводе,намогућностииспуштањаотпадних
водананеизграђенимтеренима,каоинаблизиниопштин
скеелектричнецентрале,подигнуте1892.годинеузалеђу
Дунава.21НаконСавчићевогпроучавањамодернихкланица
уНемачкојиАустрији22,1897.годинепочињеизградњабе
оградскекланице.РаспоредзградакојијеСавчићизабрао,
налазиосеизмеђупавиљонскогсистемарадаиманипула
цијеконцентрисанеуједнојзгради.Предрачунод1,148.000
динаразаподизањекланице,предвиђаојевеликикомплекс
са свиммашинама, којибиподразумевао: зграде заберзу,
пошту,телеграф,канцеларије,радничкестанове,пушницу,
обореишупе,канализацију,водовод,калдрмисање,хладња
чу,рампе,сапунџиницеиосталепотребнепросторијекоје
задовољавајупотребемодернекланицетогавремена.23По
саоизградњеуспешнојезавршен1898.године.Упоредоса
изградњомКланице,назахтевКланичкогдруштвазапочела
јеиизградњажелезничкепруге,којајеповезивалаКланицу
саГлавномжелезничкомстаницом.24Укомплексурадилоје
око130радника,закојеје,узограду,наисточномкрајукла
ничкогкомплекса,изграђенастамбеназградамањихкапа
цитета,којајечинилацелинусаканцеларијскимзградама,
хотелом са дванаест соба, кафаномимањиммагацином.25
МилошСавчићвероватнонијеучествоваоуразрадифаса
да, нити у детаљној разради основа, већ је давао почетну
скицуибиоидејнитворацпројекта.Великавероватноћаје
дасуизгледсвојихфасада,каоиразрадуоснова,зградебео
градскекланицедуговалеДанилуВладисављевићу.Речјео
зградамаразличитихгабаритаиповршинаоснове,кодкојих
јеобрадифасадапосвећенавеликапажња.Уличнефасаде,
Владисављевићјеуглавномрешаваосиметрично,санагла
шенимсредњимделомузпомоћтимпанонаувисиникрова,
докјепојединеелементе,каоштосуједноставнипиластри,
који се протежу дуж приземља и спрата, подеоне венце,
оквиреокопрозораиврата,наглашаваобојом.Читавсклоп
јеодисаоскладношћуиакадемскомпропорционалношћу.26

21Михајлов,С.нав.дело,стр.92.
22ЂурићЗамоло,Д.нав.дело,стр.290;Аноним,нав.дело,стр.25;Михај

лов,С.нав.дело,стр.97.
23Аноним,нав.дело,стр.2531.
24Груђински, А.В.(1984)При ло зи за исто ри ју бе о град ског же ле знич ког 

чво ра,Београд:СлужбазаинформисањерадникаООУРСТД,стр.44.
25ВуксановићМацура,З.(2011)СоцијалнистановиБеоградаупрвојпо

ловини20.века,На сле ђе бр.12,Београд:Завод за заштитуспоменика
културеградаБеограда,стр.7577.

26ЂурићЗамоло,Д.нав.дело,стр.290.
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УПрвомсветскомрату,токомбомбардовањаграда,Клани
ца је знатно оштећена, поготовоштале, друштвени хотел,
стамбенезграде,великиамбариикрововисвихобјеката,а
целокупна архивска документација Кланичког друштва је
уништена.Одмахнаконратаприступилосеобновиузпо
моћкредитаМинистарствафинансија,пајекланицапоново
отпочеларадвећ1919.године.27НаконДругогсветскогра
та,кланицајекаотаквапресталадапостоји.Какосеинду
стријскојархитектуриуСрбијичестооспоравауметничка
компонента,исастановиштазаштитејојсеумањујевред
ност, потребно је кроз значајније историографске осврте
утврдити квалитет индустријских комплекса у Србији, и
потомприступитиозбиљнијојвалоризацији.28Кадјеречо
комплексу београдске кланице, два очувана објекта уње
номпрвобитномјезгру,вишеспратнаглавнакланичказгра
даиканцеларијсказградаоријентисанакаБулеварудеспота
Стефана,материјалносусведочанствоњеногпостојања,и
уживају статусдобра сапретходном заштитом.29Данас су
ови објекти преуређени у магацине и не садрже ниједан
засебанпростор који указује нањену претходну намену.30
Радиочувањацеловитостикомплексапотребно јепристу
питипроцесуревитализације,јерсвиовиобјектипредста
вљајусведочанствоиндустријскогполетауБеоградукрајем
19.ипочетком20. века, алии значајандеоиндустријског
архитектонскогнаслеђаБеограда.

Вој на бол ни ца
Кад је реч о објектима релизованим под покровитељстом
Министраства војног, Данило Владисављевић је инспира
цијутражиоуепохиромантизма.Загледаноступрошлост
иугледањенасредњевековнеспоменике,обележилојесле
дећи значајни пројекат којим је Данило Владисављевић
допринео трансформацији једног дела Београда. Реч је о
комплексуВојнеболниценаЗападномВрачару.Регулацију
простораЗападногВрачаразапочeојејошКнезМилошпри
ликомоснивањановихвароши,желећидаспроведемодер
низацијуиурбанизацијупоугледунаварошиуАустрији.31

27Вучо,Н.(1974)Привредниразвојградаод1919.до1941.године,Исто
ри ја Бе о гра да бр.3,Београд:Просвета,стр.225226ВуксановићМацу
ра,З.нав.дело,стр.85;Михајлов,С.нав.дело,стр.97

28Кадијевић,А.(2012)ИндустријскаархитектураБеоградаиСрбије:Про
блемиистраживањаитумачења,ГодишњагГрадаБеоградабр.59,Бео
град:МузејградаБеограда,стр.26.

29Михајлов,С.нав.дело,стр.99.
30Куленовић,Р.нав.дело,стр.143.
31Станојевић,В.(1960)НајстаријеболницеуБеограду,Го ди шњак гра да 

Бе о гра да бр.7,Београд:МузејградаБеограда,стр.192;Maksimović,B.
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МеђутимтајпроцесјетокомцелогXIXвекабиоуспораван
честимратовима.У време кнезаАлександра IКарађорђе
вићаиУставобранитеља, долазидо значајнихполитичких
промена,друштвенихреформииекономскогнапретка,што
јеусловљенофинансијским јачањемдржаве.Донет јениз
уредбинапољуздравства,какобисепревазишлечестепо
јавеепидемијазаразнихболести.Ипоредтогаизграђенје
малибројдржавнихздравственихустанова.Условизапо
дизање  нових  зграда за квалитетније лечење и смештај
војнихболесникапобољшалисусесафинансијскомситу
ацијомудржави1903.године,што јеомогућилоподизање
ГлавневојнеболниценаЗападномВрачару,између1905.и
1909.године.32

ПремаплановимаДанилаВладисављевића, комплексбол
ницезаузимаповршинуодокоосамхектараипредставља
првимодеранболничкикомплексуСрбији,структуиранпо
павиљонскомсистему,попутграђевинаистенаменеувећим
европскимградовима.Свихдванаестзградакомплексасу
једноспратницекојесусесастојалеодподрума,приземља
и првог спрата, окружене зеленилом,што је доприносило
и промени микроклиме овог простора.33 Посебан акценат
јебионапетзградаоријентисанихкаРесавскојулици,које
формирају уравнотежену симетричну аксијалну компози
цију. Главни улаз са управном зградом налази се са стра
не улицеСветозараМарковића, а централна кула управне
зградечинизначајанреперовогделаграда.34Правоугаони
комплекспарцелесаоријентацијомкоординатауправцима
југоистоксеверозападијугозападсевероисток,условљавао
је и оријентацију болничких зграда саширокиммеђусоб
нимрастојањима,штоједоприносилобољемпроветравању
просторија. Тадашње схватање о болницама по павиљон
скомсистему,упућивалојеархитектунапланскиразмештај
вишепосебнихобјекатакојићестајатиумеђусобносклад
номпросторномодносу.Болничкипавиљонисуразличитих

(1976)Isto ri ja ur ba ni zmano vi vek,Beograd:Izdavačkoinformativnicentar
studenata,str.160.

32RoterBlagojević,M.(2014)Nastanakprvihzdravstvenihkompleksaizgra
dauBeograduuXIXipočetkomXXveka,Ac ta hi sto ri ae me di ci nae, sto
ma to lo gi ae, phar ma ci ae, me di ci nae ve te ri na ri ae br. 33, Beograd:Naučno
društvozaistorijuzdravstvenekulture,str.80.

33ЂурићЗамоло,Д.нав.дело,стр.84;РотерБлагојевић,М.(2006)Стам
бе на ар хи тек ту ра Бе о гра да у 19. и по чет ком 20. ве ка,Београд:Орион
Арт,стр.89;Несторовић,Б.(1954)РазвојархитектуреБеограда:одкне
заМилошадоПрвогсветскограта(1815–1914)Го ди шњак гра да Бе о гра
да  бр.1,Београд:МузејградаБеограда,стр.73.

34Максимовић,Б.(1967)Естетичкасхватањакомпозиијеградскихцена
тараБеоградапочетком20.века,Го ди шњак гра да Бе о гра да бр.14,Бео
град:МузејградаБеограда,стр.88.
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габаритаиоблика,одкомпактнихподужнихсанаглашеним
централнимилибочнимризалитима,досложенијих,разви
јенихгабаритасаизбаченимцентралнимулазнимделови
маибочнимкрилима.Користећичетириразличитаоблика
габаритаидвемеђусобноортогоналнеоријентацијезграда,
аутор јеоствариоивизуелнууоквиреностслободнихпро
стора,узритмичкосмењивањедужихикраћихархитектон
ских тела павиљона. Кад је реч о фасадама, најрепрезен
тативнији мотив композиције је сам прилаз комплексу, са
троделномулазномкапијом,фланкираномсадвеприземне
портирнице, украшене елементима у виду плитких угао
нихлезена,повезанихфризомслепихаркадицаизупчастом
кровноматикомсакулицама.Карактеристичнајеиупотре
басегментнихлукованапрозорскимотворима,неоготичких
профилисанихоквираинадпрозорнихвенаца.35Премако
пијитекстаповељестављенеутемељ,којасечувауМузеју
градаБеограда,каментемељацзаизградњуВојнеболнице
освећен је15.августа1904.године.36Крајем1914.итоком
1915. године, у току рата, болница је збрињавала велики
бројсрпскихалиизаробљенихрањеникаиболесниказара
женихпегавимтифусомкојијеутовремевладао.Болница
је задржала својуфункцију, прво као стална војна болни
цапрвеАрмијскеобластиод1922.до1930.године,аонда
долазиподуправусанитетскогодељењаМинистарствавој
ске,идобијаназивГлавнавојнаболница.ПредДругисвет
скиратималаједваинтерна,двахируршкаодељења,каои
одељењазазаразне,нервне,душевнеболести,болестиока,
рендгенологију, физикалну терапију, војнохигијенски за
вод,болничкуиђачкучету.37Данаскомплексвојнеболнице
уважава рангМедицинскогфакултета.Нафасадиуправне
зграде налази иСпомен плоча лекарима, фармацеутима и
студентимамедицине ифармације, палим у народноосло
бодилачкојборбиод1941.до1945.године.Зградесуупри
личнолошемстању,акакојекомплексподзаштитомзакона
каокултурнодобро,требалобиспровестипроцесревитали
зацијеирестаурације,пресвегакадјеречофасадама.Ком
плексВојнеболницејеимаовеликизначајумодернизацији
градапремаевропскимстандардима.Такође,Војнаболница
каоинституцијаодигралајезначајнуулогууразвојумеди
цинскеструкеуСрбији,апресвегауратнимгодинамакад
јеБеоградпреживеонајгорегубитке.

35RoterBlagojević,M.nav.delo,str.89;Максимовић,Б.нав.дело,стр.89.
36Максимовић,Б.нав.дело,стр.89.
37TiraniŽužul(1975)Vojnomedicinskaakademija,Voj na en ci klo pe di jabr.10,

Beograd:VojnoizdavačkizavodBeograd,str.581.
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За кљу чак

ДанилоВладисављевићприпадаструјиархитекатакојису
напрелазуизXIXуXXвексвојимделомдопринелиевро
пеизацијиБеоградаалиимодернизацијидругихградовау
Србији.Опусовогархитектеодликујеизразитплурализам,
како у погледу стилова тако и у погледу намене грађеви
на.АрхивскаграђавезаназаживотистваралаштвоДанила
Владисављевићаниједовољноистражена,авеликидеоје
изгубљенилиуништен.Уциљудопуне,неопходнојезапо
четакистражитидокументацијувезанузањеговестудент
скедане,којабитребалодасеналазиуМинхенуиАхену.
Потомјепотребноприкупитисвупројектнудокументацију,
архивалије,фототечкуихемеротечкуграђуиосноватипо
себанфондвезанзаархитектуДанилаВладисављевића.На
тајначинбиистраживачимабиоомогућеннеометанувиду
податкекојисузначајнидабисеизнедрилиприлозипроу
чавањуживотаиделаовогархитекте.Каоједанодархите
катакојијенапрелазуизXIXуXXвекуСрбији,успеодау
својрадинкорпорираразнеевропскестилове,однеокласи
цизма,неоренесеансе,необарокапрекосецесиједонеоро
мантизма,идазаузмезначајноместоусрпскојархитекту
ри,којајеутовремебиланавеликојстилскојпрекретници,
ДанилоВладисављевићзаслужуједасекрозмонографски
приступњеговостваралаштоконтекстуализујеанатајна
чин актуализује у српској архитектонској историографији.
Натајначинбисепробудиласвестозначајувалоризације
његових дела, пре свега као вредних историјскоуметнич
кихостварења,исходнотоме,сепробудиласвестозначају
њиховезаштите.Иакосунаведеникомплексизградакојеје
пројектоваоДанилоВладисављевићзначајноутицалина
трансформацијујавнихпростораБеограда,пресвегaјер
јеречопионирскимпројектима,којисууиспуњавалипо
требетадашњегдруштва,ииакосуобакомплексаподза
штитомзакона,састановиштазаштитенијеимпоклоњено
довољнопажње.

ЛИТЕРАТУРА:
Аноним,(01.XII1898)Удружењесрпскихуметника,Про свет ни 
гла сник.

Аноним,(22.II1902)НашимОрденомСветогаСавепетимредом,
Слу жбе ни вој ни лист.

Аноним(19.III1921)Министарствовојно,Слу жбе ни вој ни лист.

Аноним(20.I1923)Читуља,По ли ти ка.

Аноним(1940),50 го ди на ра да ин же ње ра Ми ло ша Сав чи ћа 
1889–1939, Београд:Минерва.



89

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ

Bogunović,S.(2005)ArhitektonskaenciklopedijaBeogradaXIXi
XXvekabr.2,Beograd:Beogradskaknjiga,str.11291132.

ВуксановићМацура,З.(2011)СоцијалнистановиБеоградаупр
војполовини20.века,На сле ђе бр.12,Београд:Заводзазаштиту
споменикакултуреградаБеограда,стр.6589.

Вучо,Н.(1974)Привредниразвојградаод1919.до1941,Исто
ри ја Бе о гра да бр.3,Београд:Просвета.

Gordić,G.(1972)Biografije,Srpskaarhitektura19001970,Beograd:
MSU.

Груђински, А.В.(1984)При ло зи за исто ри ју бе о град ског же ле
знич ког чво ра,Београд:СлужбазаинформисањерадникаООУР
СТД.

ЂурићЗамоло,Д.(2011)Гра ди те љи Бе о гра да 1815–1914,Бео
град:МузејградаБеограда.

Кадијевић,А.(2004)ДватокасрпскогархитектонскогАрНувоа:
Интернационалниинационални,На сле ђе бр.5,стр.5370.

Кадијевић,А.(2005)Есте ти ка ар хи тек ту ре ака де ми зма,
Београд:Грађевинскакњига.

Кадијевић,А.(2012)ИндустријскаархитектураБеоградаиСрби
је:Проблемиистраживањаитумачења,ГодишњакГрадаБеограда
бр.59,Београд:МузејградаБеограда,стр.1136.

Кадијевић,A.(2016)ПалатаМилошаСавчића(1924–1926)нети
пичнабеоградскаугаоназграда,На сле ђе бр.17,Београд:Заводза
заштитуспоменикакултуреградаБеограда,стр.3751.

Кљајевић,Ј.(2015)Про фа на и са крал на ар хи тек ту ра ро ман ти
зма у Ср би ји,Мастеррад,ФилозофскифакултетУниверзитетау
Београду.

Куленовић,Р.(20002001)ИндустријсконаслеђеБеограда,Го ди
шњак гра да Бе о гра да бр.4748,Београд:МузејградаБеограда,
стр.137152.

Maksimović,B.(1976)Istorijaurbanizmanovivek,Beograd:Izda
vačkoinformativnicentarstudenata.

Максимовић,Б.(1967)Естетичкасхватањакомпозиијеградских
центараБеоградапочетком20.века,Го ди шњак гра да Бе о гра да 
бр.14,Београд:МузејградаБеограда,стр.8198.

Маневић,З.(2008)Лек си кон не и ма ра,Београд:Грађевинска
књига.

Михајлов,С.(2011)Настанакиразвојиндустријскезоненаде
снојобалиДунавауБеограду,На сле ђе бр.12,Београд:Заводза
заштитуспоменикакултуреградаБеограда,стр.91116.

Несторовић,Н.(1937)Гра ђе ви не и ар хи тек ти у Бе о гра ду про
шлог сто ле ћа,Београд:Удружењејугословенскихинжењераи
архитеката–Клубархитеката.



90

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ

Несторовић,Б.(1954)РазвојархитектуреБеограда:одкнезаМи
лошадоПрвогсветскограта(1815–1914),Го ди шњак гра да  
Бе о гра да бр.1,Београд:МузејградаБеограда,стр.159176.

Nestorović,B.(1966)VladisavljevićDanilo,En ci klo pe di ja li kov nih 
umet no sti br.4,Zagreb:Jugoslovenskileksikografskizavod.

Петковић,В.(1912)ЧетвртаЈугословенскаизложба,Де ло – лист 
за на у ку, књи жев ност и дру штве ни жи вот бр.63,Београд:Пар
нарадикалнаштампарија.

РотерБлагојевић,М.(2006)Стам бе на ар хи тек ту ра Бе о гра да у 
19. и по чет ком 20. ве ка,Београд:ОрионАрт.

RoterBlagojević,M.(2014)Nastanakprvihzdravstvenihkompleksa
izgradauBeograduuXIXipočetkomXXveka,Actahistoriaemedi
cinae,stomatologiae,pharmaciae,medicinaeveterinariaebr.33,Beo
grad:Naučnodruštvozaistorijuzdravstvenekulture,str.7492.

Станојевић,В.(1960)НајстаријеболницеуБеограду,Го ди шњак 
гра да Бе о гра да бр.7,Београд:МузејградаБеограда,стр.175195.

TiraniŽužul(1975)Vojnomedicinskaakademija,Voj na en ci klo pe di ja 
бр.10,Beograd:Vojnoizdavačkizavod.

Трговчевић,Љ.(2003)Пла ни ра на ели та: о сту ден ти ма из Ср би
је на европ ским уни вер зи те ти ма у 19. ве ку,Београд:Историјски
институт.

Шкаламера,Ж.(1985)Сецесијаусрпскојархитектури,Збор ник 
На род ног му зе ја 122,Београд:Народнимузеј,стр.712.

Ин тер нет стра ни це:
Maldini,S.ArhitekturaSrbijeuXXveku–ArchitectureinSerbiain
XXc,10.Децембар2007,25.Maj2016.,http://maldinis.blogspot.
rs/2007/12/arhitekturasrbijeuxxveku.html.

Му зе ји:
МузејградаБеограда,Ур_14744.



91

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ

MarijaPokrajac
UniversityinBelgrade,FacultyofPhilosophy–

DepartmentofArtHistory,Belgrade

CONTRIBUTIONOFARCHITECTDANILO
VLADISAVLJEVIĆTOTHETRANSFORMATIONOF
THEPUBLICSPACEOFBELGRADEINTHELATE
NINETEENTHANDEARLYTWENTIETHCENTURY

Abstract

ArchitectDaniloVladisavljevićbelongstothegenerationofarchitects
who, at the turn of the XIX century, left a significant mark in the
Serbian architecture. His public buildings in Belgrade, which were
mainlydesignedincooperationwithotherarchitects,contributedtothe
representativenessofthecity,which,atthattime,begantointensively
takeonthecharacteristicsofmajorEuropeancentres.Themainfeature
ofhisworkwasapluraliststyle,whichinvolvedevokingromanticism,
useofacademicpostulatesandartnouveaufacades.Hebuiltvarious
residentialbuildingsforinfluentialcitizensandimplementedpioneering
urbanprojectsontheterritoryofBelgrade,MilitaryHospitalComplex
in Vračar. He also built facilities for military purposes such as the
military barracks inNiš,Valjevo andSmederevskaPalanka and two
hotels in a prestigious location at the very centre of Belgrade – the
“Splendid”andthe“Union”.Especiallyfruitfulwashiscollaboration
with theengineerMilošSavčićonmultistoreyoutletbuildingssuch
asTheTradeandExportBank,VračarSavingsBankandtheindustrial
complex of the Belgrade Slaughterhouse. During this cooperation,
DaniloVladisavljevićwasresponsibleforthefacadesandforfurther
development of Miloš Savčić’s designs. His collaboration with
architect Svetozar Jovanović on the Officers’ Cooperative Building
produced one of the most representative examples of secession
architectureinBelgrade.Intheprocessoftransformingpublicspaces
in Belgrade, architect Vladisavljević particularly gave important
contribution through cooperation withMilo Savčić in realization of
thecomplexoftheBelgradeSlaughterhouse,aswellasthepioneering
urbancomplexoftheMilitaryHospital inBelgrade.Asanimportant
architect from the turn of the XIX century, Danilo Vladisavljević
deserves contextualization and actualization in Serbian architectural
historiography,andhisstructuresshouldbetreatedasanimportantpart

oftheSerbianarchitecturalheritage.

Key words: early 20th century architecture, Military hospital, Bel
grade Slaughterhouse
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Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду,  
Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град

DOI 10.5937/kultura1754093P
                      УДК 727.55(497.11)(091)

оригиналан научни рад

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ 
НА У КА И УМЕТ НО СТИ И  

ЈАВ НИ ПРО СТОР  
КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

Сажетак: Пре и на ча ва ју ћи већ по сто је ћи ур ба ни про стор пре сто
ни це, иде је на ста ле за Дом Срп ске Кра љев ске Ака де ми је у Кнез 
Ми ха и ло вој ули ци ис ка зи ва ле су про ме ну уку са и стил ских ути ца ја 
у гра ди тељ ству Бе о гра да. До ми нант ни у вре ме про гла ше ња Кра
ље ви не Ср би је, про јек ти и ре а ли за ци је ар хи тек те Кон стан ти на 
Јо ва но ви ћа пред ста вља ли су вр ху нац ути ца ја ар хи тек ту ре беч ке 
Ринг штра се, ко ји је у про шлост скло нио ка рак тер про вин ци јал
ног осман ског гра да. Од ба ци ва ње кон цеп та беч ког ака де ми зма у 
тре нут ку по ли тич ке кон фрон та ци је Срп ске Кра ље ви не и Двој не 
Мо нар хи је с кра ја пр ве де це ни је XX ве ка и по тре ба за мо дер ни
јим гра ди тељ ским при сту пом, из не дри ли су де ло са еле мен ти ма 
ар хи тек ту ре беч ког Fin de si ec la, па ри ског Art No u ve au и ду ха Bell 
Epo que оства ре ног про јек том ар хи те ка та Ан дре Сте ва но ви ћа 
и Дра гу ти на Ђор ђе ви ћа. Пре кид из град ње услед из би ја ња Пр вог 
Свет ског ра та, и про ме на ар хи тек тон ске кли ме у Бе о гра ду на
кон ње го вог окон ча ња, до ве ли су до бр зе де вал ва ци је мо дер но сти 
објек та чи ја је град ња за вр ше на 1924. го ди не. По ди за ње па ла те 
СА НУ да ло је из у зет ни пе чат фор ми ра њу иден ти те та бе о град
ског кор зоа, као је дин стве ног јав ног про сто ра.

Кључнеречи: СА НУ, Кон стан тин Јо ва но вић, Ан дра Сте ва но вић, 
Кнез Ми ха и ло ва ули ца, Bell Epo que, ар хи тек ту ра, јав ни про стор
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ПалатаСрпскеакадемијенаукаиуметности1јенајмонумен
талнијиобјекатширепешачкезонеКнезМихаиловеулице,
инезаобилазанчинилацуизградњињеногвизуелногиден
титета.Њенацентралнапозицијанасредишњемпрошире
њу улице, маркира место спајања пијацете Филозофског
Факултета, улицаЂуре Јакшића и ЧикаЉубине, са глав
номбеоградскомулицом.Подигнутајеупериодуод1914.
до1924.годинекаоПалатаКраљевскеАкадемијеНаукана
имањукојејеприпалоовојинституцијиприликомоснивања
1.новембра1886,почлану31Основ ног за ко на Кра љев ско 
– срп ске ака де ми је који је установила Народна скупшти
наКраљевинеСрбије.2Академија јенаследившиимовину
СрпскогученогдруштваињемупретходећегДруштваСрп
ске Словесности, наследила и дар КнезаМихаила – има
њеомеђенокаснијеформиранимулицамаодкојихјеједна
понелањеговоиме.(Слика1)

Дана 28. септембра 1841. године недуго након добијања
Хатишерифа(1830)идоношењапрвог,„Сретењског“Уста
ва (1835), професори београдског Лицеја Јован Стерија
Поповић иАтанасијеНиколић поднели су министру про
свете пројекат Устава, Устројенија и печатаСрб ске на у ка 
Акаде ми је. Влада је усвојила овај предлог са препоруком

1 Павловић,М. (2015)Девет деценија здањаСрпске академије наука и
уметности,На сле ђебр.16,Београд:Заводзазаштитуспоменикакулту
реградаБеограда,стр.2742;МежинскиМиловановић,Ј.(2016)Умет
нич ка збир ка СА НУ – не кад и сад. Кроз исто ри ју згра де СА НУ,Умет
ничка збиркаСАНУ–ликовниуметници академици,Београд:САНУ,
стр.1740;Просен,М.(2016)Палатасрпскеакадемијенаукаиуметно
сти,у:Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти. 175 го ди на (18412016),
САНУ:Београд,стр.179180.

2 Го ди шњак СКА I(1888)Београд:Српскакраљевскаакадемија,стр.170.

Слика1ИмањеСрпскогученогдруштвасаделијском
чесмомоко1865.године,фотоАнастасЈовановић;

МузејградаБеограда(Ур.3926)
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дасеуместоназиваСрбсканаукаакадемијаовотелоназо
веДружство Срб ске Сло ве сно сти (ДруштвоСрпскеСло
весности). Кнез Михаило Обреновић издао је 14. новем
бра1841.годинеуредбукојомсеутврђујеУстав(Статут)и
Устројеније(Пословник)Друштвакојимјекаоњеговзада
такутврђенoраспростирањенауканасрпскомјезику,обра
зовањеиусавршавањејезика.3Билојетопрвонаучнодру
штвоуСрбијијужноодСаве.ОснивањемДруштваСрпске
Словесностиоснованајеорганизацијакојајеокупљалаис
такнутеличностиизнаучногикултурногјавногживота,пр
ванаконоснивањаМатицесрпскеуПешти1826.године.4У
општинскомшколскомздању–Лицеју,8јуна1842.одржана
јепрваскупштина,накојојјеКнезМихаилоприхватиопо
кровитељствоДруштва5.Будућиданијерасполагалосред
ствимадаподигнесвојДом,Друштвосрпскесловесности
/Српскоученодруштво,мењало је вишепутаместо свог
деловања.6Из зградеЛицеја уГосподар Јевремовој улици
гдејепрвобитнобилосмештено,Друштвосе1856.године
селиукућуВлајеИлићауАбаџијскојЧаршији,1862.прела
зиузградуМинистарствапросвете,а1864.узградуВелике
Школе–КапетанМишиноздање,којејегодинуданарани
је,овајдобротворпоклонионаупотребупросвети.7Уовом
здању,одржаванесуседницеичуванаархиваибиблиотека
Друштва–потоњеСрпскеКраљевскеАкадемије,8

УвремеоснивањаДруштвасрпскесловесности,Београдсе
развијаокаосрпскиградкојисепостепеноодузимаоОсман
лијама,иполакопочињаодасешириваншанцакојимјебио
омеђен.ПросторданашњеКнезМихаиловеулице9којисе
развијаонатрасиантичкеисредњовековнесаобраћајнице,
поново јеодсрединевекаоживеокаотрговачкосредиште
града,ибиоурбанистичкиобликованкадајечланДруштва

3 Никић,Љ.,Жујовић,Г.иРадојчићКостић,Г.(2008)Гра ђа за би о граф
ски реч ник чла но ва Дру штва срп ске сло ве сно сти, Срп ског уче ног дру
штва и Срп ске кра љев ске ака де ми је 18411947,Београд:САНУ,стр.V.

4 Макуљевић,Н.(2006)Умет ност и на ци о нал на иде ја у XIX ве ку, си стем 
европ ске и срп ске ви зу ел не кул ту ре у слу жби на ци је,Београд:Заводза
уџбеникеинаставнасредства,стр.30.

5 Никић,Љ.,Жујовић,Г.иРадојчићКостић,Г.нав.дело,стр.V;Межински
Миловановић,Ј.нав.дело,стр.10.

6 Исто,стр.1516.
7 Никић,Љ.,Жујовић,Г.иРадојчићКостић,Г.нав.дело,стр.IX,X,XV.
8 Исто,стр.XXV
9 Шкаламера,Ж.иПоповић,М.(1975)ПодручјеКнезМихаиловеулице

–Историјскиразвој.Кнез Ми ха и ло ва ули ца, за шти та на сле ђа, уре ђе ње 
про сто ра,Београд:Српскаакадемијанаукаиуметности,стр.764;Сто
јановић,Б.(1989)УлицаКнезаМихаила,Го ди шњак  гра да Бе о гра дабр.
36,Београд:МузејградаБеограда,стр.237.
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српске словесности и Српског ученог друштва, Емилијан
Јосимовић1867.годиненаправиоПрвиУрбанистичкиплан
Београда.СвојупосветукнезуМихаилуIIIОбреновићуули
цаједобила1870.годинеубрзопокнежевојпогибији.Сна
жнаизградњасрпскепрестонице,започетаупрвојполови
ниXIXвека,адодатнооснаженаупериодунаконстицања
државненезависностипостепенојеизменилапросторКнез
Михаилове улице и дала јој нови контекст градског трго
вачкогцентра.Модерност,пространостиевропскидухкоји
суозначилиовусаобраћајницу,водилисустварањуглавног
корзоасрпскепрестонице,чимејеоваулицадобилаистак
нутуфункцијујавногпростора.10Увремекадаједаривано
имањенакомећесеподићипалатаСрпскекраљевскеака
демије Београд је био балканско оријентални град у коме
супрва јавна здањабила резиденцијеКнезаМилошакоје
јесаодликамаоријенталнобалканскеархитектуреподигао
ХаџиНиколаЖивковић.11Архитектураприватнихрезиден
ција као и уобличавање јавних простора у Београду сре
диномXIXвекаодликоваласепровинцијскимкарактером
османскеархитектуре,којусуприхватилиприпадницисвих
етничкихиконфесионалнихгрупанаБалкану,итимеосли
кавалисвојеподаништвосултану.12Наинсистирањекнеза
Милошаичлановањеговогсавета,уСрбијуседоводемај
сторикојићезидатина„европскиначин”,првоземунскии
панчевачкиградитељи,апотомчитавнизстранихинжење
ра,којићедопојавепрвегенерацијесрпскихградитељапо
дизатијавнаиприватназдањаупрестоници.ФранцЈанке,
дошаојеизБечауБеоград1834.напозивЦветкаРајовића,13
ЈанНеволеауторнајвећебеоградскекуће–КапетанМиши
ногздања,долазинапозивЈанкаШафарика1845.године.14

ДоксепочеткомдругеполовинеXIXвекаБеоградсвеубр
занијеразвијаитрансформишеизпровинцијскогосманског
у европски престони град, куће зидане по узору на бечке
и пештанске у стилу романтизма и историјског академи
зма обележиле су одвајање од оријенталне прошлости, те
јеградодлазакТурака1867.године,дочекаосавећспремно

10Стојановић,Д.(2009)Кал др ма и ас фалт, ур ба ни за ци ја и евро пе и за ци ја 
Бе о гра да 18901914,Београд:Удружењезадруштвенуисторију.

11Митровић, К. (2008) Топ чи дер двор кне за Ми ло ша Обре но ви ћа, Бео
град:ИсторијскимузејСрбије;Ванушић,Д.,Стојановић,А.иПоша,П.
(2012)Ко нак кне ги ње Љу би це: ен те ри је ри бе о град ских ку ћа 19. ве ка,
Београд:МузејградаБеограда.

12Митровић,К.навдело,стр.63.
13Несторовић, Б. (2005) Ар хи тек ту ра Ср би је у XIX ве ку, Београд: Art 

Press,стр.6869.
14Bogunović,S.G.(2005)Ar hi tek ton ska en ci klo pe di ja Be o gra da XIX i XX ve

ka,Beograd:Beogradskaknjiga,str.1018.
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исказанимновимсредњеевропскимидентитетом.Токомна
редног периода у коме је Србија прокламовала своје оса
мостаљењеидобиларангКраљевине,градитељиБеограда
билисуу свевећојмерисрпскиинжењеришколованипо
већимцентримаАустроУгарскемонархије.15ИзградњаБу
димпеште након увођења двојне монархије и архитектон
скоурбанистичкоуобличавањеБечкогРинга, саекспанзи
јомакадемизмаоствареномујавнимистамбенимзградама
удругојполовиниXIXвека,пренелаје,ангажовањемсрп
скихархитекаташколованихуБечуиБудимпештидеоат
мосфереиархитектонскогмиљеаусрпскупрестоницу.Ово
суунајвећојмериодражавалиархитектиАлександарБугар
ски16школовануБудимпештиипотомархитектаКонстан
тинЈовановићкојијеживеоирадиоуБечу.17Овадвојица
градитељабројнимприватнимздањимаподизанимуКнез
Михаиловојулициињеномокружењудругојполовиниве
ка,далисуосновниидентитетархитектурецентраСрпске
престонице,оличенустилубечкогакадемизма.18

СрпскаКраљевскаАкадемијаНаукастворена1886,одсвог
настанка је улагала напор да подигне Дом Академије на
имањууКнезМихаиловој35.Ововеликоимање,некадаба
штаКнезаАлександраКарађорђевића,19површине2868.67
м² простирало се од Делијске чесме (на углу данашњих
улицаКнезаМихаилаиулицеЂуреЈакшића)доЛутеран
скецрквекоја јеизлазиланаулицуВукаКараџића,близу
Дефтердаровеџамије.Увремедоксецентарварошиуве
ликобиоизградио,аКнезМихаиловаулицапроширивала
(1891) по пројекту будимпештанског инжењера Калмана
Халачијадобившираспонод15до22,5метара,20Академи
јиноимањестајало је јошувекпразно.Будућинеизграђе
на,централнопозициониранаипрепознатапоекономским
потенцијалимаовалокацијапривлачилајеинвеститоре.Бе
оградска ТрговачкаОмладина обратила се 21. марта 1904
председникуСрпскеКраљевскеАкадемијеСимиЛозанићу
писмомукомесенаводи:„КаоштоВамјепознатозграда
СрпскогУниверзитетаподићићесенаимањукојејевелики

15ЂурићЗамоло, Д. (2011) Гра ди те љи Бе о гра да: 1815–1914, Београд:
МузејградаБеограда.

16BogunovićS.G.nav.delo,str.741745.
17Ванушић,Д.(2013)Кон стан тин А. Јо ва но вић: ар хи тек та ве ли ког фор

ма та,Београд:МузејградаБеограда.
18Кадијевић,А.(2005)Есте ти ка ар хи тек ту ре ака де ми зма: XIXXX век, 

Београд:Грађевинскакњига.
19Bogunović,S.G.nav.delo,str.500.
20НедићС.В.(1976)УрбанистичкоуређењеБеоградаод18861914,Го ди

шњак гра да Бе о гра дабр.23,Београд:МузејградаБеограда,стр.182.
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добротворнародасрпскогпочившиИлијаКоларацставиоза
туцељ.УњенојнепосреднојблизининалазисевећСрпско
Народ.Позориште,пабисасвимнасвомместубилодасе
туподигнеизградазаСрпскуКраљевскуАкадемијуНаука.
Напротивместо,гдеонаимасаданамерудаподигнесвоју
зграду,сматрасе(ауствариијесте),каоцентартрговачки.
Тујевеликисаобраћај,лармаиживоттејепосвенеподесно
заАкадемијуивеомаподеснозаТрговачкиДвор.”Београд
скаТрговачкаОмладинапредложилајеУправиКраљевске
АкадемијеНаука, да сена овомимањуподигне једнамо
нументалнапалата„којабиикрасилапрестоницусрпску,и
надмиравала једнувеликупотребусвијудруштаваиуста
нова овдашњих”, а заправо представљала један трговачки
центар,какавјевиђенкаодобраибрзоисплативаинвести
ција.21Иако јеАкадемија на скупу 6. априла 1904 донела
одлукудасеплацнеможеуступити,„јернитибитосмела
учинити а да се не огреши о Закон и вољуОнога који је
тајплацдаровао,нитибитоодговаралонамерамаиинте
ресимаС.К.Академије”,22 поново је оживела идеја о до
бројинвестицијикојомбиАкадемијаобезбеђиваласредства
засвојунаучноиздавачкуделатност.Наиме,20.маја1900.
годиненаскупупредседништваПредседникАкадемијеЈо
ванМишковићизвестиочлановеда јеразговараосаархи
тектомКонстантином Јовановићемоподизању зграде. Јо
вановићјетадаизложионацрт„свогвећготоводовршеног
планазазградуукојојбисемогаосместити:уприземљу
Музејсрпскеземље,напрвомспратуидонекленадругом
билабиАкадемијааустражњемделуНароднаБиблиотека.
Оцењено је дабиоваква зграда „моглабитимонументал
ноалинеилуксузноздање,којебиикрасилопрестоницу
КраљевинеСрбијеидостојноодговаралонаменикојојиме
нованетрикултурнеустановеуцеломСрпствутребадаслу
же”.ЧлановиАкадемијеморалисудаодустануодовеидеје
збогнедостаткасредставазањенуреализацију,будућидаје
Академијаодпредвиђених1.200.000динарарасполагаласа
непуних250.000.ТадајенапредлогархитектеЈовановића
изнетаидејадасепросторијеуприземљукаоистановинад
приземљемиздајуподзакуподчегабиседобијаоизвесни
приход.23

Академијасе1.фебруара1902.годинеобратилаархитекти
маВеликеШколеМилануКапетановићу,АндриСтеванови
ћу,ДрагутинуЂорђевићуиНиколиНесторовићусамолбом

21АрхивСану,ДомСКАбр.221/1904.
22Исто.
23Го ди шњак СКА XIV (1900) Београд: Српска краљевска академија,

стр.154156.
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дапремаприложеномпрограмуизрадескицезаАкадеми
јин Дом,24 чему се одазвао само архитекта Капетановић,
чијускицујеАкадемијаоценилапозитивно,25Академијаје
решилада збогслабогодазивапоновораспишеконкурс.26
УдружењеинжењераиархитекатаупутилојетадАкадемији
писмо,којимсуизнетинедостаципрограматраженогкон
курсомитраженадопунаувидупрецизнијегпрограмаиди
мензијазграде.Томесусеуспротивилинекиархитектикоји
сусматралида јеовајзахтевудружењаизлишаништетан
јер„кодмонументалнихграђевинаопштегкарактератреба
датислободуархитектиуизвођењусвојихкомбинација”.27
Ово је резултирало писмом које је „упутила „већина бео
градскихархитеката”саизјавомданећеузетиудеоуизради
траженескице,нитићесепримитиоцењивањаскица,које
бибилеподнете.Туизјавусупотписалиитројица(одчетво
рице)архитекатаВеликешколекојима јепрограмбиодо
стављендвегодинераније,анакојинисуималипримедби,
апотписалисујеиониградитељикојисупотомпрограму,
безикаквенапоменепочелидарадескицузастечај,инајзад
туизјавујепотписаочакиједанпочасничланАкадемије.
Свејетобило„пропуштенокроздневненовине”,анаобја
вљениконкурсподнетесусамодвескице,одкојихниједна
нијебилазадовољавајућа.28„Итако,ипослетоликограда,
Академијастојијошпреднерешенимпитањемосвомдому;
алијетиместеклаискуство,којимпутемтребадапође,па
дадођедоДома,којићеносититипданашњеархитектуре,
икојићеслужитизаугледдоцнијимвећимархитектонским
делима.СавршенствомсвојеархитектуреАкадемијинДом
несмедастојиизаархитектуреВеликеШколе,којајескоро
преполавекапројектована.”29

По одлуци Председништва Српске краљевске Академије
27.новембра1906архитектаАндраСтевановић,професор
новоформираногУниверзитета био је замољен  да изради
скицу заАкадемију.30ПоштоАндраСтевановићније хтео

24Го ди шњак СКА XVIII (1905) Београд: Српска краљевска академија,
стр.132133.

25Го ди шњак СКА XVI (1903) Београд: Српска краљевска академија,
стр.110.

26Го ди шњак СКА XVII (1904) Београд: Српска краљевска академија,
стр.99.

27Го ди шњак СКА XVIII (1905) Београд: Српска краљевска академија,
стр.134.

28Исто,стр135.
29Исто,стр136.
30Го ди шњак СКА XX (1907) Београд: Српска краљевска академија,

стр.103.
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дасеприхватиизрадескицеДома,академикМихаилоВал
тровић јеузеоуразматрањеплановезградеЈугославенске
академијезнаностииумјетностиуЗагребуисаидејомњи
ховеприменеусврхуизрадескицазабудућиДомАкадеми
је.31УидејипреузимањамоделаБечкогакадемизмапалате
ЈАЗУподигнуте18771880.попројектубечкихархитеката
ФридрихаШмитаиХерманаБолеа,32огледасеоријентација
каједномкултурномузору,којијеутомтренуткупреовла
ђиваоусрпскојархитектури,којиилуструјудвеваријанте
пројектазапалатуСрпскеКраљевскеАкадемијекојећена
АкадемијинумолбуизрадитиархитектаКонстантинЈовано
вић1908.и1909.годинекојијеутовремеживеоирадиоу
Бечу.

ОбеваријантеЈовановићевогпројектауклапалесусеувећ
присутниградитељскиобразац,којијеонкреираообјекти
ма пројектованим уширем и непосредном окружењу: ку
ћаМаркаСтојановићасаграђенауКнезМихаиловој5355
око1885,једноспратназградаБеоградскезадругезапочета
1888науглуЈакшићевеулицеиТопличиногвенца,33Палата
НароднеБанке(завршена1889)уулициКраљаПетра,Дом
задужбинеНиколеСпасићакојијеобележиоугаоКнезМи
хаиловеиЈакшићевеулице1889,зграданауглуулицаВука
КараџићаиДелијске1(1890),уЗмајЈовиној9(1900),угао
КнезМихаилове и Ускочке (пројектована 1900), и палата
Инвалидскогфондасв.ЂорђенауглуКнезМихаилове37
иулицеВукаКараџића,надограђенапоЈовановићевомпро
јекту1901. године.34РеализацијапројектапалатеСКАар
хитектеЈовановића,заокружилабињеговауторскиопусу
Београду,којиједоследнообојиосликусрпскепрестонице
утицајембечкогакадемизма.КонстантинЈовановићстуди
раојеархитектурунаПолитехничкојшколиуЦирихучију
новузградујепројектоваопрофесоридиректоровеинсти
туције,теоретичариархитектаГотфридЗемпер.Земперов
утицајтокомстудија,алииземперовскафизиономијаБеч
кеРингштрасе,35каоиЈовановићевобилазакИталијенакон
студијакојејеокончаоавгуста1870,резултиралисурафи
нираним рукописом базираним на неоренесансном акаде
мизму,којимјеовајугледниградитељутицаонастварање

31Исто,стр.112.
32Knežević,S.(1996)Za gre bač ka ze le na pot ko va,Zagreb:Školskaknjiga.
33Никић,Љ.(1976)ИзархитектонскеделатностиКонстантинаЈованови

ћауБеограду,Го ди шњак гра да Бе о гра дабр.23,Београд:Музејграда
Београда,стр.130131.

34Ванушић,Д.нав.дело,стр.6468.
35Šorske, K. E. (1998) FindeSiécle u Be ču, po li ti ka i kul tu ra, Beograd:

Geopoetika.
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репрезентативне слике престоничког центра на прелазу
изXIXуXXвек.Овај нови лик града почивао је на гра
ђанскимидеалимаXIXвека,иодражаваоеманципацијуи
европоцентричнумодернизацијусрпскогдруштва.Београд
је на самом почетку новог века својом репрезентативном
архитектуромосликаваокултуру,моћиидентитет грађан
скогсталежа,комејевизуелниефекаттекизграђеногбечког
Ринганудиожељениузор.(Слика2)

Академијајеујуну1910КонстантинуЈовановићуисплати
ланадокнадузаодабрануверзијупројекта(из1907)36даби
сесептембраистегодинеобратиласвомновоизабраномдо
писномчлануАкадемикуАндриСтевановићусамолбомда
ооткупљеномпројектунапишереферат.37Рефератакадеми
каАндреСтевановића38прочитаннаскупуПредседништва
24.септембра1910биојеупреписуузпропратнописмопо
слатархитектиЈовановићууБеч.39Иакоданаснедоступан,
карактерисадржајрефератадонеклеоткриваодговорархи
тектеЈовановићауписму5.октобра1910,којимонповлачи
својепројектеивраћапримљенунакнаду:„Уовомзванично
саопштеноммирефератунаводисеито:’дајемоглабарар
хитектурадабудемодерна,јерјеовакозамишљенаисуви
шемонотона,шаблонска, застарела,непредстављаништа
оделито,ново,оригинално,неговаљдапохиљадитипутпо
новљенитипједногповећегБечкогхотелаизосамдесетих
годинаустилукојиседанаснебимогаоприменити.Све
поменутоважијошувећојмериизаобеспореднефасаде,

36АрхивСану,ДомСКАбр.401/1910.
37АрхивСану,ДомСКАбр.611/1910.
38АрхивСану1263/1924нијесачуван.
39АрхивСану,ДомСКАбр.636/1910.

Слика2Пројекатарх.КонстантинаЈовановићазазграду
СрпскекраљевскеакадемијеIваријанта1908.

МузејградаБеограда(Ур.3505)
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којесудокрајњостимонотоне.’Жаомије,штоКраљевска
Академијанијеизволелаупотребитимањеувредљивуфор
му,дамидоставињенежељеипримедбе,ноједанакткоји
садржавазамојрадтакоомаловажавајућефразе.”40

Иакоизненађујућенепосредногтона,овајцитиранидетаљ
рефератаархитектеАндреСтевановића,поредтогаштобу
диподозривоступогледукаснијегодабирасастранеАкаде
мије,даонпредасвојескице,којећенапослеткубитире
ализоване,откривареалнуприродунесталнемодерностиу
архитектури.Насталисвегадведеценијенаконрепрезента
тивнихздањаБечкогРинга,пројекатиакадемијскиконцепт
здањасматранисузастарелим.„ДамијеКраљевскаАкаде
мијаодмас’почеткаизјавиладажелизградуутакозваном
’модерном’стилу,јабиодговорио,дасепосланепримам,
јерсетонеслажесамојимуметничкимубеђењем.”41Мо
дерни стил који у свом писму помиње увређени уважени
бечки архитекта већ је овладао бројним меридијанима, и
биоприсутануБеограду.Речјеомодернизујућимстилским
тенденцијама сецесије, ар нувоа и стилаBell Epo que, ко
јисуобележилиградитељствочитавепретходнедеценије.
СтилBell Epo queпознатикаостилBe a uxArtsтријумфовао
је1900.наСветскојизложбиуПаризудајућиградитељству
једнунову,слободнијуинтерпретацијукласичнихузора,ко
јисуархитектимапружалислободукреативностиудаљену
одстриктнихправилаакадемистичкогкомпоновања.Своју
модерностисказануновимконструктивнимматеријалимаи
декоративнимсистемима,овајстилдоводичестоукорела
цијусастиломArt No u ve auкојиупотпуностинапуштаака
демистичкеоснове.42Напојавуовогстилаутицаојеснажан
развојконзумеризма,посебноеманципацијеположајажена
удруштвуиразвојаместањиховогокупљања,попутвели
ких робнихмагазина који се крајемXIX века отварају не
самоуПаризувећширомЕвропеињенихколонија.43Са
временеградитељскетенденцијепочеткомXXвекавећсу
почеледатрансформишуатмосферусрпскепрестонице,и
у непосредном окружењу будуће палате Српске Краљев
скеАкадемије могле су се препознати сецесији оријенти
саномопусуархитектеМиланаАнтоновића–хотелуГранд,

40АрхивСану,ДомСКАбр.672/1910.
41АрхивСану,ДомСКАбр.672/1910.
42Renault,Ch.(2006)Les Styles de l’ar chi tec tu re et du mo bi li er,ParisJean

PaulGisserot;Plum,G.(2014)Pa ris ar chi tec tu res de la Bel le Épo que,Paris:
Parigramme.

43Anaïs,A. (2014)Le crédit à la consommation des classes populaires à la
BelleEpoque.Invention,innovationoureconfiguration.An na les HSS 2012,
Paris:l’EHESS,pp.10491082.
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подигнутом1900инапалати„Зора“1904,44којисусвојом
модерном елеганцијом обележили београдски Корзо уочи
ПрвогСветскограта.„Корзо,којијебиожилакуцавицаБе
ограда,никаднијебиоживљи,атајкорзо јебиокаонека
свакодневнаспонтанаревијамодеиелеганције”.45(Слика3)

Одлукомцелокупнеакадемије4.јануара1911.дефинитивна
израдаскицазаДомСКАповеренајеархитектиАндриСте
вановићуиДрагутинуЂорђевићу,професоримаУниверзи
тета,којисуумајуприступилиизрадидетаљнихпланова,
наконштојеакадемикАндраСтевановићнагодишњемску
пуАкадемије7.маја1911.показаосвојенацрте.46 „Стева
новић,који јебионашпознатархитекта,тежиојезатиме
даспољашњостизградедадештолепшиивеличанственији
облик,аЂорђевићдањенуунутрашњостискориститакода
бисесвењенепросторијемоглеиздаватиподзакуппошто
већој цени.Из те две различите намере, од којих је једна
билаестетска,адругаћифтинскеприроде,зградаједобила
овајоблик.Дабињенглавнифронт,којијегледаонаМихај
ловуулицубиоштовеличанственији,Стевановићјеуњего
војсредини,аувисинидругогитрећегспрата,предвидео
великусалукојајезахваталаобатаспратаиималависоке
прозорекојибидавалифасадижељенумонументалност.”47

44Bogunović,S.G.nav.delo,str.675680.
45ЈовановићСтојимировић,М.(2008)Си лу е те ста рог Бе о гра да,Београд:

Просвета,стр.148.
46Го ди шњак СКА XXIV (1911) Београд: Српска краљевска академија,

стр.8990.
47Сегмент мемоара Милутина Миланковића, сачуван у Заоставштини

архитекте Григорија Ивановича Самојлова у Музеју Науке и Техни
ке;Просен,М. (2016)Палата српске академије наукаи уметности, у:
Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти. 175 го ди на. 18412016,САНУ:
Београд,стр.179180.

Слика3КнезМихаиловаулицаоко1920.године,
разгледница,издање„Видовдан”.
МузејградаБеограда(Ур.1235)



104

МИЛАН ПРОСЕН

Започета1914изавршена1924,палатаСрпскеКраљевске
Академијеозначилајецентарбеоградскогкорзоа,какосво
јиммодернимстилом,такоисвојомсавременомнаменом.
Какобисеомогућиоштовећибројлокала заренту,осим
трговачкихрадњинасватриуличнафронта,пројектовани
судућаниуширокомпасажукојисепротезаоцеломдужи
номзградеиспајаосапопречнимпасажомкојијеповезивао
улицеВукаКараџићаиЂуреЈакшића.Оваквипасажибили
супопуларниусредњојЕвропи,посебноуБечуиПешти,
чијисеутицајондајошјакоосећаоуБеограду.Усредини
пасажа,изаделасасветларникомбилесупросторијересто
ранаикафане,акаулицисубилеоријентисанепрестижне
престоничке радње које су београђанима нудиле модерну
галантеријскуробуувезенуизиностранства.Сем„Спасиће
вогпасажа”овојебиојединитрговачкицентарсличневр
стеупрестоници,чимејеПалатаСанудодатнопотенцирана
каочвориштетрговачкезонеКнезМихаиловеулицеиње
ногјавногпростора.УстилскомпогледуСтевановићевмо
дерниприступогледаосеунадоградњиакадемскетроделне
поделепохоризонталнимивертикалнимрастеримаучијем
пресекујеистакнутглавнимотив–тридвоетажнапрозора
Свечанесаленадвишенабогатодекорисаномкуполомкоја
здањудајенеобарокнитон,мотивкојијеуфранцускојар
хитектуриреинтерпретираостилBel le Épo que.Лучнизавр
шетципрозораСвечане салебогато суорнаментисаниар
хитектонскомпластикоминадвишени„дијадемом”куполе
саслободностојећималегоријскимскулпторалнимгрупама.
Угловиобјектаизведенисууформиоблихтроспратнихри
залита отворених лођама и крунисаним лучно завршеним
забатима.Стевановићевамодерностогледасеупреплитању
модернихтенденцијафранцускогарнувоаибечкесецесије,
израженихубогатојрељефнојпластицисамотивимацвећа,
маскерона,картушакаоиорнаментициодкованоггвожђа
која красишироко застакљене површине уличних излога,
балконеипрозоресвечанесале.Овајдекоризведенодко
ваноггвожђакрасиојекуполупрвобитниглавнипортали
носачестаклененадстрешнице–маркизе,постављененад
мезаниномцеломдужиномуличногфронтакаКнезМиха
иловој улици, који су уклоњени тридесетих година.48Bell 
Epo queјеизнедриомодернизовануверзијуисторијскихмо
тива необарока, осавремљену снажнијим конструктивним
склоповима,иновимдекоративнимматрицамасапреовла
ђујућимцветниммотивима.(Слика4)

Градитељски концепт који је приложио архитекта Андра
Стевановић композицијом у којој се препознају стилске

48Исто,стр.179181.
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одликеразличитихевропскихмодернитета–бечкесецеси
јеистилскеатмосфереFin de si ec laсеједнеипарискогArt 
No u ve auидухаBell Epo que садругестране,развијаосеу
својимваријантамаупериодуод1890.до1914.године.У
тренуткукадјеприхваћензареализацијуоваквасинтезасе
могласматратисавременом.Ипак,одлагањемизградње,и
окаснеломреализацијом,овакваконцепцијаје1924године
кадјеобјекатзавршен,билаууметничкомпогледуускоро
превазиђенапродоромновихградитељскихтенденцијако
јећерезултиратирецепцијомстилаАрдекосрединомтре
ћедеценије.49Уодносунаакадемизамкоји јетокомтреће
деценијеидаљесуверенодоминираосрпскомјавномархи
тектуром, надовезујући се на централно европска и руска
идејнарешења,палатаСАНУпредстављалајезначајанис
корак.Промена градитељског концепта била је одраз тра
гања за савременим приступом које је отворило  период
стилскихнедоумицаусрпскојархитектуритрећедеценије.
Декоративност имодерност каои потреба за удаљавањем
оддоминантнеисторицистичкематрице,наговештенипала
томСАНУ,отворићеновопоглављесрпскогградитељствау
комећеседоДругогсветскогратаподокриљеммодерних
архитектонскихтоковапотеклихизПариза.

ПалатаСАНУозначава промену укуса у културној клими
Србије која је до краја прве деценијеXXвека била окре
нута Бечким и Будимпештанскиммоделима.Ова промена
билаузрокованазначајнимполитичкимпроменамаовогпе
риодапроменадинастијанасрпскомпрестолуиудаљавање
од политичких веза саАустроугарскоммонархијом, као и

49Prosen,M.andPopović,B.(2013)L’Art Déco en Ser bie. 1925,qu and l’Art 
de co sédu it le mon de,(eds:Bréon,Е.andRivoirard,Ph.),Paris:LaCitéde
l’architectureetdupatrimoine,pp.198207.

Слика4ПалатаСрпскекраљевскеакадемијеоко1925.
године,разгледница,издањеЉ.Палер;

МузејградаБеограда(Ур.15275)
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анексијаБосне.ДоминантнеувремепроглашењаКраљеви
неСрбије,идејекаквејепонудиоархитектаКонстантинЈо
вановићпредстављалесуврхунацутицајаархитектуреБеч
когринга,којијеутовремедоминираоусрпскојсредини.
Одбацивањеконцептабечкогакадемизмаутренуткуполи
тичкеконфронтацијеСрпскеКраљевинеиАустроУгарске
Монархијеподударилосесапотебомзамодернијимгради
тељскимприступом.Преиначавајућивећпостојећиурбани
простор београдске чаршије, идеје настале заДомАкаде
мијеисказивалесупроменууградитељствуБеограда,али
иуначинуживотаграђанапрестонице,којисуместопла
сирањасликеличногидентитетаналазилинаКорзоууКнез
Михаиловојулици,јавномпросторучијејесредиштеодра
жавајућидухсвогвременаипроменукултурнеоријентаци
јеодражавалаПалатаСрпскеакадемијенаукаиуметности.
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THEPALACEOFTHESERBIANACADEMYOFARTS
ANDSCIENCESANDTHEPUBLICSPACEOFKNEZ

MIHAILOVASTREET

Abstract

Following the transformation of the urban area of Belgrade from
a provincialOttoman city to the capital city of Serbia, ideas for the
architectural design for the Palace of the Serbian Royal Academy
inKnezMihailovaStreetwhich started todevelopat the turnof the
20thcentury,mirroredachangeoftasteandinfluencesinthestyleof
architecture.DominantatthetimeoftheproclamationoftheKingdom
ofSerbia,thedesignandbuildingprojectsofthearchitectKonstantin
JovanovićrepresentedaculminatingimpactoftheViennaRingstrasse
architecture. Rejecting the concept of Viennese academicism at the
timeofpoliticalconfrontationoftheSerbianKingdomwiththeDual
Monarchytowardstheendofthefirstdecadeofthetwentiethcentury,
wasfollowedbyаsearchforamodernarchitecturalapproach.Anew
design with architectural elements of the Viennese FindeSiécle,
ParisArtNouveauandtheprevalentspiritofBelleÉpoqueappeared
with the projects by the architects Andra Stevanović and Dragutin
Đorđević.SuspensionofconstructionsduetotheoutbreakoftheWWI
and changes in the architectural climate in Belgrade after the war
have led toa rapiddevaluationofmodernityof thebuildingswhose
construction was completed in 1924. However, bringing an echo of
modernconsumerismwiththeshoppingpassageandelegantstoreson
thegroundfloor,coatedwithabundanceofitsBelleÉpoquefaçades,
thePalaceof theSerbianRoyalAcademybecameasymbolofKnez
MihailovaStreetinthemainpromenadeofBelgrade,asauniquepublic

space.

Key words: SASA, Konstantin Jovanovic, Andra Stevanovic, Knez 
Mhailova Street, Belle Époque, architecture, public space
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НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ 
ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ  

БЕ О ГРА ДА
Сажетак: Тран сфор ма ци ја Бе о гра да из ори јен тал не ва ро ши у 
пре сто ни цу по узо ру на за пад но е вроп ске ме тро по ле од ви ја ла се 
ре ла тив но бр зо. Фор ми ра ње јав них про сто ра за у зи ма ло је зна чај
но ме сто у план ским и те о риј ским раз ма тра њи ма раз во ја гра да, 
ме ђу тим у прак си се ње го во ши ре ње од ви ја ло сти хиј ски, без или 
ми мо ур ба ни стич ких пла но ва. Сто га је јед на од кључ них исто ри
о граф ски пре по зна тих ка рак те ри сти ка ур ба ног раз во ја Бе о гра да 
не до ре че ност јав них про сто ра и це ли на. Јед на од рет ких ур ба них 
це ли на ко ја је ре а ли зо ва на пре ма ини ци јал ној за ми сли и ко ја је до 
да нас за др жа ла пр во бит ни ка рак тер је сте Уни вер зи тет ски цен
тар, из гра ђен на про сто ру не ка да шњег Тр ка ли шта, дуж Бу ле ва ра 
кра ља Алек сан дра. Иа ко се иде ја о ње го вој из град њи раз ви ја ла и 
оства ри ва ла то ком шест бур них де це ни ја, од пе ри о да пре Пр вог 
свет ског ра та до сед ме де це ни је про шлог ве ка, ја сна и је дин стве
на ви зи ја ни кад ни је уоб ли че на у ви ду јед ног план ског до ку мен та по 
ко јем ће про стор би ти об ли ко ван. Циљ ра да је да тран сфор ма ци је 
овог про сто ра при ка же кроз при зму иде ја и по ја ва ко је су ока рак
те ри са ле раз вој Бе о гра да то ком по след њих сто пе де сет го ди на. 

Кључне речи: ур ба ни зам, Уни вер зи тет ски цен тар, ме ђу рат ни 
Бе о град, Тр ка ли ште, Тех нич ки фа кул тет

У развоју западноевропских градова урбано планирање
јавнихпростораодувекјезаузималозначајноместоуфор
мирањуидентитетазаједнице.Крајосамнаестогипочетак
деветнаестогвекаозначилисупочетакстварањамодерног
урбанизмаподстакнутогиндустријскомреволуцијом.Тежи
штесаискључиворепрезентативнефункцијепросторнеор
ганизације,прелазинаширеорганизационофункционисање

МАРИНА ПАВЛОВИЋ
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градасасвевећимбројемстановника.Истовремено,тран
споновањеполитичкихидржавнихидејакрозархитектон
скосваралаштвокулминира,такодајепозиционирањере
презентативнихграђевина,унутарградскематрице,имало
поредфункционалног и организационог, пре свега симбо
лички значај у циљу истицања и неговања националног,
историјскогиликултурногидентитетаместа.1

КаоиуЕвропиурбанизамуСрбијијеодпочеткаослобађа
њаземљеодТурскевластизаузеозначајноместоуоквиру
државотворнихделатности,превасходнопутемформирања
новихпланскирегулисанихместаукојајенасељаваносрп
скостановништво,узнапуштањеирушењестарихорјентал
нихварошица.УрбанистичкаполитикаСрбијескрајадевет
наестогвекаузсоцијалнуихуманистичкуосновутранспо
новалајеполитичкеидржавнеидејеуправопутемурбаног
планирањаиартикулацијејавнихпросторасаосмишљеним
композицијамадржавних,верских,јавнихздања.Међутим
монополдржавенаддруштвенимделатностимаусловиоје
претерануподређеностполитичкимзбивањимаибирократ
ском устројству, тако да урбанистички планови најчешће
нисуизвођенидокрајауследпроменевластиилинадлежно
стиуправнихинституција.Уједноуодносунапланскаре
шењановихвароши,спроведенихапсолутистичкомвољом
Кнеза Милоша Обреновића, при реконструкцијама већих
градовауСрбији,долазидотеоријскограздвајањаурбани
стичкогпутанапотпунуиконзервативнуреконструкцију,2
што је додатно погодовало оправдавању сталних промена
планова. Оваква ситуација резултирала је одсуством про
сторнофизичкогконтинуитетаразвојаградова,3првенстве
ноБеограда,којијекаопрестоницапретрпеоубрзанразвој
имодернизацијусавеликимприливомстановништва,тран
сформишући се од орјенталне вароши у град по узору на
западноевропскеметрополе.Већкрајемдеветнаестогвека
Београдсукрасилапојединачнаархитектонсказдањаизве
денаускладусасавременимархитектонскимтоковима,али
јеразвојградатекаонеуједначеноистихијскипресвегау
доменуформирања јавних простора и целина.4Интенција

1 Макуљевић, Н. (2006) Умет ност и на ци о нал на иде ја у XIX ве ку,
Београд:Заводзауџбеникеинаставнасредства,стр.256261.

2 Максимовић,Б.(1978)Идеј ни раз вој срп ског ур ба ни зма, пе ри од ре кон
струк ци је гра до ва до 1914.го ди не,Београд:Српскаакадемијанаукеи
уметности.

3 Đokić,V.(2009)Ur ba na ti po lo gi ja: grad ski trg u Sr bi ji,Beograd:Univerzi
tetuBeogradu,Arhitektonskifakultet,str.445.

4 Максимовић, Б. (1974) Тежње за увођењем естетичких вредности,
Годишњак гра да Бе о гра да, књ. XXI, Београд: Музеј града Београда,
стр. 198; Аноним, (01. 07. 1901)Тех нич ки гла сник, бр.3, 12; Аноним,
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за транспоновањем политичких идеја и визија очитава се
у планској документацији формирања и трансформисања
јавнихпростора сациљемуспостављањановеилибриса
њаодређенемеморије,међутимготовони једанпланније
биоспроведендокраја.Недостатакконтинуитетауурбаном
развојупостајеједнаодбитнихкарактеристикаБеограда.

Урбана целина која семоже посматрати као једна од рет
кихувећојмериостваренихидеја,којаједоданашњихдана
задржалаистунамену, јепросторУниверзитетскогцентра
дужБулевараКраљаАлександра.ПланираназонаУнивер
зитетскогцентрајеодпочетнихидејадоданасималамале
варијацијеупросторномопсегуигенералнојеобухватала
подручјеодраскрсницеБулевараКраљаАлександраиУли
цеКраљицеМаријепадоБеоградскеулице.Трансформаци
јаовогпростораосликавасвепојавекојесудоминиралераз
војемБеоградатокомпоследњих150година,узпреламања
супротстављених стручнихиполитичких ставоваижеља.
Упоредноманализомпланскедокументацијеињенереали
зацијерадтежидаосветлиаспектпрофесионалненеопреде
љеностиусловљенеобјективнимспољашњимилиличним
опредељењимасакритичкимосвртомнафиналнирезултат
односноцеловитостпростора.

Бе о град ски Уни вер зи тет

ПослеполавекапостојањаВеликешколемодернизацијаи
развој државе наметали су задатке који су превазилазили
њенеоквире,такода је5.марта1905.годинедонетЗакон
ооснивањуУниверзитета.5КаоисвеинституцијеуСрбији
крајемдеветнаестогипочеткомдвадесетогвекаиУнивер
зитетнијеимаонаменскиизграђенузграду.Одконституи
сањајебиосмештенузградиКапетанМишиногздања,6где
јеиВеликашколапровеласвојвек.7Сасвевећимбројем

Технички гла сникбр.8,9,10,11и121901;Леко,Д.Т.(1909)На ше при
ли ке: по во дом VI II кон гре са ар хи те ка та,Београд:ШтампаријаР.Раден
ковића,стр.6575;Стојановић,С.(1912)Срп ски не и мар: опис гра ђе вин
ских ра до ва и из ра да са сли ка ма,Београд:б.и.,стр.2;Ћоровић,М.Љ.
(2008)Бе о град у де вет на е стом ве ку: из де ла стра них пи са ца,Београд:
БиблиотекаградаБеограда.

5 Несторовић, Б. (1996) Ви со ко школ ска на ста ва ар хи тек ту ре у Ср би ји 
18461971,  Београд: Архитектонски факултет, стр. 27; Ђорђевић, Б.
(196263)УниверзитетуБеограду18631963,Го ди шњак гра да Бе о гра
да,књ.IXX,Београд:МузејградаБеограда,стр.18;Божић,И.(1975)
ПостанакиразвојБеоградскогУниверзитета,Го ди шњак гра да Бе о гра
да,књ.XXII,Београд:МузејградаБеограда,146147.

6 Ђорђевић,Б.нав.дело,стр. 26.
7 Архив Србије, Министарство просвете, Велика Школа; Аноним

(1912) Адре сна књи га Бе о гра да 1912, Београд: Безбедност, стр. 134;
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студенатаифакултета8потребазаадекватнимсмештајемје
биласвеургентнија,такодасеСаветУниверзитетакрајем
1913.годинеобратиоОпштиниградаБеограда,сапредло
гом формирања Универзитетског центра на простору Тр
калишта,површине125,000м2,дужБулевараКраљаАлек
сандра.9УсвајањемпредлогаСавета,Универзитет јетоком
1914. године добио овај простор на коришћење, међутим
уследнедостаткафинансијскихсредставаиизбијањаПрвог
светскогратареализацијаовогизузетнозначајногкомплекса
јебилаодложена.

Београдскиуниверзитетјетокомратапретрпеоогромнара
зарања,аобнављањењеговоградаупрестонициноведржа
веКраљевиниСХС,билојеодприоритетногзначаја,такода
јенаставапочеладасеодвијавећулетњемсеместру1919.
године,ускученимипривременимпросторима.10Једнаод
првихграђевинскихинтервенцијајебилаобнављањестаре
зградеКапетанМишиногздањаиподизањеновогкрилау
њеномзалеђуукојијесмештенХемијскиинститут.Непо
среднопоредКапетанМишиногздањаподигнутаје,1922.
године, попројектуПетраГачића,11 зградаНовогУнивер
зитета.Уовојзгради јебиопривременосмештенТехнич
кифакултет,до1931.године,12потомПравни,упериодуод
1930до1940. године,каоинеколико заводаФилозофског
факултета.13Истовременоподизањеновихздањасеодвија
лонанеколиколокација,одкојихјепросторТркалиштабио
планиранзаТехнички,ПравнииБогословскифакултет.За
новооснованиМедицинскифакултетподигнутјечитавниз
институтаиклиниканапросторуВрачарскеболнице,14док
је Пољопривредни факултет добио нову зграду у Земуну
1932.године.15

Несторовић, Б. (2006)Ар хи тек ту ра Ср би је у XIX ве ку, Београд: Арт
Прес,стр.364;Божић,И.нав.дело,стр.147.

8 ПоредпостојећатрифакултетаФилозофског,ПравногиТехничког,За
кон је предвиђао оснивање још три новафакултетаПољопривредног,
МедицинскогиБогословског:Ђорђевић,Б.нав.дело,стр. 28.

9 Mađanović,B.М.(2016)ArchitecturalshapingofBelgradeUniversityCen
ter(1921–1931),Збор ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти,бр.44,
Нови Сад:Матица српска, Одељење за ликовне уметности, стр. 317
332;АрхивСрбије,БеоградскиУниверзитет,G200фIV,стр.364/913;
Божић,И.нав.дело,стр.148.

10Божић,И.нав.дело,стр.148.
11Bogunović,G. S. (2005)Arhitektonskа enciklopedijа Beogrаdа XIX i XX 

vekа,tritoma,tom1,Beogrаd:Beogradskaknjiga,str.405.
12Несторовић,Б.нав.дело,стр. 31.
13Ђорђевић,Б.нав.дело,стр. 34.
14Божић,И.нав.дело,стр. 148.
15ЂорђевићБ.,нав.дело,стр. 34.
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Тр ка ли ште

Простор „Тркалишта” опредељен за нови Универзитетски
центарсвојуисторијупочињеудругојполовинидеветнае
стогвека,кадаје,набезбеднојудаљеностиодграда,између
Батал џамије и Тркалишта, формирана Фишекџијска чар
шија.16 Својом наменом допринела је нерепрезентативно
стиовогделаградаетикетирајућигакаоместозасмештање
свега непожељног и опасног.СаФишекџијском чаршијом
завршавао се и калдрмисани део Цариградског друма, да
бисеодатленастављаоувидуузаногсеоскогпута.Празно
плавнопољетроугаоногобликаванграницаградскогрео
на, дужЦариградског друма, које се настављало на старо
гробљеипросторданашњегпаркаТашмајдан,билојеиде
алноместозапрвегалопскетркекојејеорганизоваоКнез
МихајлоОбреновић14.априла1863.године.17Напростору
од18хектараформиранајетрапезастастаза,којајесвојим
обликомтрајнодефинисалаовоградскоподручје,каоина
зивомТркалиштекојисезадржаокаотопонимдугинизго
дина.Дужинастазеод1350мпратилајетрасуданашњих
улица:Београдске,КраљицеМарије,РузвелтовеиБулевара
КраљаАлександра.18 Стартно и циљноместо се налазило
наместуданашњеУниверзитетскебиблиотеке где је била
изграђенаКнежеватрибинакаоитрибинезапублику.19Иа
ко је ова манифестација побудила велико интересовање и
посталапрестижниспортскидогађај,самопетгодинапосле
првеодржанетрке,поубиствуКнезаМихаила,долазиидо
гашењаовогспорта,апросторТркалиштабиванапуштен.

Трансформација Цариградског друма током последње две
децениједеветнаестогвекауградскибулевардостојаниме
наБулеварКраљаАлександра,20допринелајепреображава
њунеугледнихпростора,формирањемпланскеуличнемре
жесарезиденцијалнимблоковима,узпросецањеданашње
Београдскеулицекојом јеодвојенпросторТашмајданаод
Тркалишта.Ширењемграда,резиденцијалностановањесе
приближавапросторуТркалиштакојенаЗарићевомплану

16Андрејевић,М.Преображај амбијента иљуди старог „Тркалишта“ у:
Бе о град у се ћа њи ма 19001918,приредиоЂоковић,М.(1977)Београд:
Српскакњижевназадруга,стр.95;Bogunović,G.nav.delo,str.7679.

17Bogunović,G.nav.delo, str.481482;Тодоровић,С.Ч. (2009)Спорт у 
ста ром Бе о гра ду (XIX век), Београд:Zep ter Bo ok World d.o.o. иФонд
ФилипиМадленаЦептер,стр.4042.

18Андрејевић,М.нав.дело,стр.104.
19Bogunović,G.nav.delo,str.482.
20Цариградски, Смедеревски друм, 1895. године добија назив Булевар

КраљаАлександраОбреновића:Bogunović,G.nav.delo,str.76.
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из1878.године,21јошувекносиистиназив,дабидо1903.
године,22 простор претрпео трансформацију у складу са
окружењем, када постаје граница између другог и четвр
тогкварта,односноврачарскогипалилулског.Пресеченје
новом Гробљанском улицом (данашња Рузвелтова) и пре
именованускладусасвојомфункцијомповременесточне
пијаце и вашаришта уМарвени трг.23У склопу радова на
уређивањуиулепшавањузначајнеградскеавеније,натро
угаономзавршеткуТркалиштанаместусустицањаБулева
ра иРатарске улице оивиченог тада новопросеченомГро
бљанском улицомформирано је 1906. године прво дечије
игралиштеуБеограду.Унутарпаркајепосађеночетинарско
дрвеће,дабипотомидужБулеварабилаформиранаалеја
дивљегкестена.24

Истегодиненовооснованалоптачкасекцијаспортскогдру
штва„Српскимач“добијаодБеоградскеопштинедеопро
сторанакоришћење,накојемје15.маја1907.годинесве
чаноотворенопрвофудбалскоигралиште.25ПросторТрка
лишта, иако је био окружен резиденцијалним блоковима
и даље је без намене, те је углавном служио као полигон
замасовне тучеизмеђупалилулацаи врачараца,26 сведок
председникБеоградскеопштиненије1911.годинеуступио
једандеоновооснованом„Београдскомспортскомклубу“.27
Првафудбалскаутакмицаодржанајеистегодиненаимпро
визованомстадионудабивећследећегодине,наместугде
једанасзградаДржавногАрхива,биоизграђенфудбалски
теренсатрибинамакојесумогледапримеоко700гледала
ца.Читавазонајеубрзодобиласпортскикарактер,такода
су се туразвијалиидруги спортови:лака атлетика, тенис
и„ханзена”.28Паргодинакасније,1913.године,узиграли
штеБеоградскогспортскогклубаподигнутојеиигралиште
новоформираногклуба„Славија”.29

21Документација Завода за заштиту споменика културе града Београда,
Планбеоградаиз1878,Зарићевплан(Беч,Ратниархив,GIb56)

22Документација Завода за заштиту споменика културе града Београда,
Планбеоградаиз1893,УдесиоБешлић(Беч,РатниархивGIb5705)

23Исто.
24Милановић,Х.(2006)Пар ко ви Бе о гра да,Београд:Демократскастран

ка/Истраживачкоиздавачкицентар,стр.2627.
25Јовановић,Б.Спортиспортистиу:Бе о град у се ћа њи ма 19001918,при

редиоЂоковић,М.(1977)Београд:Српскакњижевназадруга,стр.132.
26Андрејевић,М.нав.дело,стр.105.
27Јовановић,Б.нав.дело,стр.136.
28Исти,стр.136;Андрејевић,М.нав.дело,стр. 106109.
29Андрејевић,М.нав.дело,стр.107.
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Ме ђу рат ни Уни вер зи тет ски цен тар

Предратне карактеристике урбаног развоја Београда оста
лесунепромењенеиумеђуратномпериодутакодасепро
сторнојдиспозицији јавних, државних здањанијепристу
палодоследноисистемски,већсуселокацијеипозиције
најзначајнијихобјекатамењале,понекадинасумично,без
логичнеградацијерепрезентативностипростораилиидејео
формирањуодређеногкултурногилинационалногиденти
тетаместа.БулеварКраљаАлександрапочињездањемНа
роднескупштине,међутимуплановимапреПрвогСветског
ратаприметнојеодсуствојавнихобјекатадужовеградске
авеније.НатакавприступуосмишљавањуновогБулевара
највероватнијејеутицаламеморијанаФишекџијскучарши
јуистарогробљедужЦариградскогдрума.Изменеупер
цепцијиважнеградскеавенијеуносипланкоји јеизрадио
АлбанШамбон (Alban Chambon)30 1912. године. Пројекат
француског архитекте базиран на академском приступу је
поредпланирањановогширењаградатретираоиизграђену
структуру.Уззналачкоунапређењепостојећеурбанематри
цекрозповезивањенехомогеногградскогткива,ауторјепо
себну пажњу посветио успостављању континуалне мреже
јавних здања која семеђусобнонадовезујуи употпуњава
ју.Основне две трансверзале биле су дужправцаСлавија
–ТеразијеиБулевараКраљаАлександра,чимесепопрви
путјављаидејаоформирањуадминистративногцентраоко
зградеНароднескупштиненакојибисенадовезаокомплекс
музејапланираннапросторустароггробљаиТашмајдана.

30Милатовић,М. (1980)АлбанШамбон: Генерални урбанистички план
Београда, Го ди шњак гра да Бе о гра да,књ.XXVII,Београд:Музејграда
Београда,стр.221237.

Слика1План вароши Београда,А.Шамбон,
(извор:М.Милатовић,ГГБ)
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Надовезујућисенаовајкултурноадминистративницентар,
напросторуТркалишта,премаакадемскимнормамасубили
пројектовани блокови испресецани зракасто постављеним
улицамакојесупратилетроугаониобликлокације.(Слика
1)ИакоШамбонов пројекат никада није заживео, поједи
непоставкеиидејесунаразличитеначинеутицалеибиле
имплементиранеубудућемразвојуграда.31

ОдмахпозавршеткуПрвогСветскограта,већ1919.године
отпочињереализацијапредратногпланаизградњеУнивер
зитетског центра на простору Тркалишта и то изградњом
Универзитетске библиотеке, финансиране већим делом из
Карнегијевефондације.32Задњејепозиционираноускладу
сагеодетскимпланомБеограданепознатогаутора,из1921.
године,којипредстављанајстаријипознатипланкојитре
тираовулокацију.(слика2)БранкоМаксимовићсматрада
јепланизрађенпре1914.године,кадајепросторидодељен
Универзитетуидајеторешењеунетоугеодетскипланиз
1921.године.33Уприлоговојтврдњијеипрепискаректора
тауниверзитетасаПредседништвомопштинеградаБеогра
да,из1920.године,укојојсенаводидаректоратприлаже
„необавезнескицераспоредазграда”.34

Поређењем Шамбоновог пројекта простора Тркалишта
сапланомиз1921.године,евидентно јепонављањеистих
праваца пружања улица, међутим распоред објеката на
плануиз1921.,указујенанедовољноразумевањеурбаног

31VuksanovićMacura,Z.(2015)San o gra du, Me đu na rod ni kon kurs za ur ba
ni stič ko ure đe nje Be o gra da 19211922,Beograd:OrionArt.

32Акунд,Н.(2011)ДелатностКарнегијевихзадужбинанаБалканупосле
Првогсветскограта:УниверзитетскабиблиотекауБеограду,19191926,
Ин фо те ка бр. 1. година XII, Заједница библиотека Универзитеета у
Србији,3.

33Максимовић,Б.(1967)Естетичка схватања композиције градскихцен
тараБеоградапочетком20. века,Го ди шњак гра да Бе о гра да, књ.XIV,
Београд:МузејградаБеограда,стр.8197,92.

34АрхивСрбије,Министарствопросвете,R1923,стр.V71.

Слика2АнализаскицепростораТркалиштасаплана
Београдаиз1921.године,Б.Максимовић,

(извор:Б.Максимовић,ГГБ)
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планирања.Наимекомпозицијакојаграфичкиодајеутисак
осмишљеногансамблазграда,упросторујеврлодалекоод
тога. Пренебрегавајући чак и основне постулате академ
ске доктрине аутор ствара план са насумично разбацаним
објектима, неуједначене величине, без формирања јасног
маркераипросторнехијерархизације.Премаовојситуацији
Универзитетскабиблиотекапостављенајенарегулационој
линијидужБулевараКраљаАлександранауглусаКарне
гијевом улицом између планирана два несразмерно вели
каздањаТехничкогиПравногфакултета,чимесеустарту
успостављанеуједначенуличнифронтидеградирабудуће
здањебиблиотеке.

Израда пројектаУниверзитетске библиотеке била је пове
рена професорима београдског универзитета архитектама
НиколиНесторовићуиДрагутинуЂорђевићу,којису1920.
године осмислилирешење сублимирајући задатепростор
не и стилске оквире.35 Уношењеммалих измена у односу
на постојећи ситуациони план у смислу повлачења здања
неколикометараодрегулационелинијепројектантисуус
пелидаформирајуповољнијуимонументалнијупозицију.
Стилскоопредељењекаконзервативномакадемизмупрои
стеклојеизпредходнозадатогобликовногизразацелогком
плекса,36што сазнајемо из извештајаКарнегијевогфонда,
гдесенаводидајеобјекатимаоелементеренесанседабисе
уклопиосапланиранимУниверзитетскимздањима.37Ујед
нопројекатјеподржаомо дел Кар не ги је ве би бли о те ке,38ко
ји јебезобзиранастил здањабиооличену једноставној,
формалнојархитектурисаистакнутимулазомсапортиком,
монументалним степеништем и лантерном као симболом
просвећености.39Строгасиметријиподређенаорганизација
унутрашњегпланаупотпуностијеодговараланеокласици
стичкојобрадиглавнефасаде,којомдоминиратимпанониз
надцентралногризалита.Иакојепланиранодасеизградња

35Михајлов,С.Универзитетска библиотека у:До бро тво ри Бе о град ском 
уни вер зи те ту,приредилеШупут,М.иБошњак,Т.(2005),Београд:Уни
верзитет,САНУ,НародниМузеј, стр. 6582;Акунд,Н. нав. дело;Па
вловић,М.(2014)Жи вот и де ло ар хи тек те Ни ко ле Не сто ро ви ћа 1868
1957, докторска дисертација, Филозофски факултет Универзитета у
Београду,Београд,стр.351360.

36Кадијевић,А. (2005)Есте ти ка ар хи тек ту ре ака де ми зма XIXXX век,
Београд:Грађевинскакњига,354.Павловић,М.нав.дело,стр.355356.

37Акунд,Н.нав.дело,стр.14.
38Исто;Павловић,М.нав.дело,стр.355.
39Овекарактеристикеочитавајусеготовонасвимбиблиотекамафинан

сиранимод странеКарнегијевефондације; навешћемонеке уСАДу:
ЈавнабиблиотекауАнистону(Anniston),1916;БиблиотекауТускиџи
ју(Tuskegee),1901;ЈавнабиблиотекауЛитлРоку(LittleRock),1906;
БиблиотекауБингхемтону(Binghamton),1902.
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објекта заврши за највише две године, зграда је свечано
отворенанаданЋирилаиМетодија,тек24.маја1926.годи
не.40Изградњајетекласпороилоше,штоуследнестабилне
политичке ситуације, недостатка финансијских средстава
алиишпекулантскогкарактераизвођача.41

По завршеном пројекту Универзитетске библиотеке 1923.
године, архитектаНиколаНесторовић у тиму са архитек
томБранкомТаназевићемпројектујезградуТехничкогфа
култета.Усклопуовогпројектаауторирадеидетаљни„си
туациони” план, дајући решење читавог блока оивиченог
Булеваром,Рузвелтовомулицом,УлицомКраљицеМарије
(Ратарском)иКарнегијевом,42који јепредстављаоразраду
планаиз1921. године. (слика3)Пројектујућиускладуса
претходнимпланскимдокументимаистилскимодредница
мачитавогкомплекса,ауторипоновокомпонујуакадемско
решењекојеподржаваидејуУниверзитетскогцентраупар
ковскомокружењу,укидајућисаобраћајницеизмеђуБулева
раиУлицеКраљицеМарије.Планираниобјектиразличи
тихгабаритаусклопуТехничкогфакултета,главнимулази
маорјентисаникаулицама,несиметричносураспоређени
унутартрапезастелокације, где јекохерентностостварена
крозпарковскоуређењесацентралномовалномронделом.
Пројекат главне зграде Техничког факултета, ослоњен на
конзервативни академизам, представља типично решење
високошколскихобјеката,крутеформалнеархитектуре.

40Џонић, У. (2011) Из град ња Уни вер зи тет ске би бли о те ке у Бе о гра ду,
приредилиМарковић,Н.иФилиповић,Д.,Београд:Универзитетскаби
блиотека,стр.IX.,стр.20;Поповић,П.(1926)Универзитетскабиблио
тека,Срп ски књи жев ни гла сник,бр.18,стр.206209.

41Павловић,М.нав.дело,стр.354.
42Леко,Д.М.(10.03.1926)НовезградеТехничкогфакултетабеоградског

Универзитета,Тех нич ки лист,бр.5,стр.6566.

Слика3СитуационипланархитекатаН.Несторовићаи
Б.Таназевића,(извор:Д.М.Леко,ТехничкиЛист)
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ПаралелносапочеткомизградњепрвихздањаУниверзитет
скогцентра,уБеоградује19211922.годинерасписанМе
ђународниконкурсзаурбанистичкорешењеграда,накојем
суучествоваладвадесетидваиностранатима.43Наоснову
одлукежиријаданиједанпројекатнијеиспуниозахтевеиз
нетеупрограмуконкурса,44формиранајеКомисијазаизра
дуГенералногурбанистичкогпланакојајетоком19221923.
годинеизрадилаГУПБеограда.Једанодносилацаовогпро
јектабиојеархитектаБеоградскеопштинеЂорђеПавлович
Коваљевски45 који је израдио и детаљни план регулације
простораУниверзитетскогцентра.УсвајањеГенералногур
банистичкогплана, 1924. године, којимсе законскидефи
нишебудућиразвој града,требало једадопринеседаљем
планскомразвојукојибисеодвијаоискључивонаоснову
детаљнихрегулационихплановапроизашлихизгенералног
плана.ТакоједетаљнимпланомпростораТркалишта,архи
тектеЂорђаКоваљевског,инкорпорираногуГУП,потврђе
ноопредељењекаакадемизмуалиузнатномонументални
јојформиуодносунаНесторовићевуиТаназевићевускицу.
(слика4)УличноммрежомиобликомблоковаКоваљевски
севраћаШамбоновомплану,сајасномисиметричномсхе
момулицакојесезракастоширекапросторуТашмајдана.
Објектисуволуметријскиусаглашенији, градиранипове
личиниисанедвосмисленодетерминисаномглавномосо
виномкојасезавршаванараскрснициУлицеКраљицеМа
рије и Булевара. Главна зградаТехничкогфакултета овим
планом је добила нову централну локацију у Рузвелтовој
улицинаизворишту зракастопостављенихулица.Проме
номпозицијеизмењенајеиволуметријаздањазнатновећег
габаритасаполукружнимбочнимкрилимакојисубилиу
сагласјусапланираномуличномматрицом.Неусаглашеност
измеђуусвојеногГУПаипројектановезградеТехничког
факултетаНесторовића иТаназевића, чијом је изградњом
негиранГУПидетаљни регулациониплан, неминовно се
намећекаопитање,посебноштојеизградњаотпочелагоди
нуданапоусвајањуГенералногпланаодносно1925.годи
не.Додатнанелогичностучитавомпроцесујечињеницада
језаизградњуобјектатаквенаменедозволумоглодаизда
самоМинистарствограђевина,штоцелуситуацијудоводи
доапсурда.46

43VuksanovićMacura,Z.nav.delo.
44Исто,стр.187.
45Генералниурбанистичкипланусвојенје24.јула1924.године:Beograd

krozplanove,UrbanilikmodernogBeograda,23.05.2015.,http://www.ur
bel.com/default.aspx?ID=uzb_BG_planovi&LN=SRL#1948

46Максимовић,Б.(1980)ВредностигенералногпланаБеоградаод1923.
годинеињиховопоништавање,Го ди шњак гра да Бе о гра да,књ.XXVII,
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УкритиципројектазградеТехничкогфакултета,1926.го
дине, Димитрије М. Леко је навео архитекте Несторови
ћа и Таназевића, као главне кривце за нејасну просторну
диспозицију објекатаУниверзитетског центра, уз критику
академскогкарактераздањаТехничкогфакултетакао„ана
хрониплагијеризам”.47Иакоделимичнозасновананачиње
ницама,48критикајепрвенственоосликаваласукобокоин
геренцијаархитекатаМинистарстваграђевинасапрофесо
римаархитектонскогфакултета,јерјеуправо1926.године
начелуАрхитектонскогодељењаМинистарстваграђевина
биоДушанЖивановићпоборникконзервативнихставова.49
Два наредна здања, подигнута у склопу Универзитетског
центра, Студентски дом Краља Александра I и Државни
архив, за које су пројекте израдили архитекти запослени
удржавниминституцијама, идууприлог овој тврдњи јер
њиховаизградњанијеизазиваластручнеполемикениоко
примењеногстила,академизма,нитиокодиспозиције.

Београд:МузејградаБеограда,стр.239268.
47НесторовићјепоновиопросторноорганизационорешењезградеВисо

кетехничкешколеуШарлотенбургу,којојјезаједносаархитектомТа
назевићемдаотипизованукрајњеаперсоналнуакадемскуопну:Ибрај
терГазибара,Б.(2006)АрхитектуразградеТехничкогфакултетауБе
ограду,На сле ђе,бр.VII,Београд:Заводзазаштитуспоменикакултуре
градаБеограда,стр.6985,78;Павловић,М.нав.дело,стр.373385.

48Kadijević,А.(2016)Srpskaarhitekturau1926.godini–izmeđukontinuiteta
ireforme,Zbor nik se mi na ra za stu di je mo der ne umet no sti Fi lo zof skog Fa
kul te ta Uni ver zi te ta u Be o gra du,br12,Beograd:Filozofskifakultet,99120.

49Kadijević,А.(2016)nav.delo,str.105.

Слика4ДеопланапорегулациономплануЂ.
Коваљевског,(извор:Д.М.Леко,ТехничкиЛист)
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Пројектовање Студентског дома, отпочето 1926. године,50
билојеповереноархитектиЂорђуКоваљевском,51којијеса
архитектомВикторомЛукомским52оствариоакадемскоре
шењеслободностојећегобјектасареминисценцијаманару
скиампир.53ПројекаткојијефинансираокраљАлександар
Карађорђевић,нипонаменинипосвојојпозицији,нијебио
планиранниједнимодпретходнихурбанистичкихилиси
туационихрешења.Коваљевскијезапотребепројектаизра
диошируситуацијулокацијеиновиобјекатукомпоноваоу
својдетаљнирегулациониплан,позиционирајућиганаса
момпочеткупаркаЋирилаиМетодијаодноснонаукршта
њуУлицекраљицеМаријесаБулеваромкраљаАлександра.
Заправо, на супротној страни парка у односу на планира
нуНационалнубиблиотекууРузвелтовојулици.54(слика5)
Позицијаздањасепоорјентацији,уодносунауличнумре
жуипаркузалеђу,уклапалауконцепцијуНесторовићевог
иТаназевићевогситуационогрешењаТехничкогфакултета,
ауједнојепредстављалаипомирљиворешењеуодносуна
усвојени ГУП. Изградњом Студентског дома употпуњава

50Кадијевићнаводи1931.каогодинузавршеткаизградњеобјекта,докБо
гуновићнаводи1928,аудокументацијиЗаводазазаштитуспоменика
културеградаБеоградафигурира1927.година:Кадијевић,А.нав.дело,
стр.351;G.Bogunović,nav.delo,IItom,str.83;документацијаЗаводаза
заштитуспоменикакултуреБеограда,досијезградеСтудентскогдома
КраљаАлександраI.

51ДокументацијаЗаводазазаштитуспоменикакултуреБеограда,досије
зградеСтудентскогдомаКраљаАлександраI;ИсторијскиархивБеогра
да,ТДф5541926.

52Кадијевић,А. (19981999)БеоградскипериодрадаархитектеВиктора
Викторовича Лукомског (19201943) Го ди шњак гра да Бе о гра да, књ.
XLVXLVI,Београд:Музеј градаБеограда,стр.115132; Јовановић, Ј.
(2013)ВикторВикторовичЛукомски–прилогзабиографију,На сле ђе,
бр.XIV,Београд:ЗаводзазаштитуспоменикакултуреградаБеограда,
стр.171174.

53Кадијевић,А.нав.дело,стр.350.
54ИсторијскиархивБеограда,TDf5541926.

Слика5СитуацијазапројекатСтудентскогдомаКраља
АлександраИ,Коваљевски,(извор:ИАБТДф5541926))
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сеакадемскаструктурауниверзитетскогцентрарешеногу
оквируповезанихпарковскихповршина,такодаје192829.
године паркЋирила иМетодија преуређен и усклађен са
новимздањемпопројектуинжињераСавеНиколића.55

ЗградуДржавногархива,којапосвојојпросторнојдиспози
цијиделимичнопратиситуационипланНесторовићаиТа
назевића,пројектоваојеархитектаМинистарстваграђевина
НиколајКраснов1928.године.56Једноспратноздањеподу
жногпланаорјентисанојеглавномфасадомкаКарнегијевој
улици,међутимуодносунапланомпројектованупозицију
објектанатомместу,57одступауодносунасиметралукоја
формираокосницуплана.Здањеудухуакадемизмасама
сивноми доминантномдекоративномпластиком визуелно
сеуклапалоузадатистилскиконцепталиниједоприносило
урбаном јединству композиције управо уследнедоследно
стиинеопредељеностиза једанплан.Сталноосцилирање
измеђудваконцептуалноразличитаситуационапланаусло
вилоједасенеизграђенипросторТркалиштанетрансфор
мишеупаркпоједномплануилиузракастууличнумрежу
подругомплану,такодатокомчитавогмеђуратногпериода
остајеурбанистичкинерешенизадржаваспортскозабавни
карактергдесесмењујуспортскидогађајисагостовањима
циркусаилунапаркова.Фудбалскеутакмицесусеодржава
лесведоисељењаБСКа1929.године,58кадајенапростору
Универзитетскогцентрау залеђу зградеТехничкогфакул
тета1930.године,одржананајвећаспортскаманифестација
уКраљевиниЈугославији:Свесоколскислет,првипутуБе
ограду.59Запотребеслета,којисеодржаопослеЗаконског
укидањарегионалнихсоколскихорганизација1929.године,
подигнут је монументални стадион по пројекту архитек
те Момира Коруновића.60 Позиционирање манифестације

55МилановићнаводидатадаидобијаназивЋирилоиМетодије,међутим
наплануКоваљевскогиз1926.годиневећпишеупаркуЋирилаиМе
тодија:ИсторијскиархивБеограда,TDf5541926;Милановић,Х.нав.
дело,стр.2728.

56ИсторијскиархивБеограда,2270KJ10;Кадијевић,А.(1997)РадНико
лајаКрасновауМинистарствуграђевинаКраљевинеСХС/Југославијеу
Београдуод1922.до1939.године,Го ди шњак гра да Бе о гра да,књ.XLIV,
Београд:МузејградаБеограда,стр.221255.

57Натомместујебилапредвиђенамашинскарадионица.
58Андрејевић,М.нав.дело,стр.108109.
59Караулић,Ј.(2016)СоколскислетовиуКраљевиниЈугославијинапри

меруСвесоколскогслетауБеограду1930.године,у:Ко је со ко тај је 
Ју го сло вен, католог изложбе, Београд: Музеј историје Југославије,
стр.7994.

60Кадијевић,А. (1996)Мо мир Ко ру но вић, Београд:Републичкизаводза
заштитуспоменикакултуре;Путник,В.(2015)Ар хи тек ту ра со кол ских 
до мо ва у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца и Кра ље ви ни Ју го сла ви
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у залеђуновоизграђенихобјекатаУниверзитетскогцентра
образложеноједобромтрамвајскомвезомкојајеомогућава
лалакприступпосетилацаоджелезничкестанице.61Међу
тимнеизграђенипросторнијебиодовољновеликитакода
јеулистуВре медатаскицапројектасакоментаромданије
моглодасеобезбедивишеместазавежбаче,штопотврђује
иизвештајуПо ли ти ци62укојемсенаводидаћеуслед„ре
лативномалогпросторанаслетиштумоћидавежбаодјед
номсамо3500сокола”.Разлогдасебашнаовојлокацији
одржинајвећаспортскаманифестацијаможесетражитии
ужељидасестаритопонимТркалиштекојијеопстајаоде
ценијама,организовањемспектаклавежезановумеморију
идинастијуКарђорђевић.Стадионјепредстављаонајвећу
изграђенудрвенуконструкцијууЦентралнојЕвропи,могао
једаприми45000гледалацаи3500вежбача.63Иакограђен
оддрветаимаојебетонскетемеље,штонамећепитањегра
ђењаиразграђивањанапросторунакојемјепланиранаиз
градњасасвимдругачијенамене.Стадионјепозавршетку
слетаразмонтиранитимесезавршаваисторијаспортских
активностинаовомпростору.64

ИзградњаобјекатаУниверзитетскогцентрајенастављенаи
токомчетвртедецениједвадесетогвека,маданијепознато
премакомплану,собзиромдајејединиважећибиорегула
ционипланизГУПапокојемнијеизведенниједанобјекат.

Крај изградње зграде Техничког факултета 1931. године,
биојепропраћенудневнојштампи,величањемвелелепно
стиентеријераимонументалностиздања.65Садругестране
стручна критика није била благонаклона према овом зда
њу,пресвегазбоганахроног,строгогакадемскогизразако
ји језаправоидаљебиоактуелан,штопотврђујепројекат

ји, Београд:Филозофскифакултет,УниверзитетуБеограду;Путник,В.
(2013)СоколскидомовиистадиониуБеограду,На сле ђе,бр.XIV,Бео
град:ЗаводзазаштитуспоменикакултуреградаБеограда,стр.6982,77.

61Аноним(23.01.1930)Пројектстадионазавеликисвесоколскислету
Београду,Вре ме,7.

62Аноним (18. 04. 1930) Завршавање слетишта за Свесоколски слет,
Полити ка.

63Исто;Путник,В.(2013)нав.дело,стр.77.
64Поредциркуса,лунапарканапросторуТркалишта1933.годинеодржа

најеивеликахигијенскаизложба:подацидобијениљубазношћуМило
шаЈуришића.

65Аноним(20.03.1931)ЗградаТехничкогфакултетабићеготоваовогле
та,По ли ти ка,8;Аноним(19.08.1931)Техничкифакултетселисеиду
ћегмесецауновузграду,највећуунашојземљи,Вре ме,7;Аноним(19.
10.1931),Освећењенове зградеТехничкогфакултета,Вре ме,5;Ано
ним(19.10.1931),СвечаноосвећењеновезградеТехничкогфакултета,
Прав да,5.
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Правног факултета из 1933. године, професора архитекте
СветозараЈовановића.ПосведочењуштампеЈовановић је
заједносасвојимасистентима,урокуоднеколикомесеци
израдиоплановенесамозановузградуПравногфакултета,
већ за читав комплекс Универзитетских зграда, пројекту
јући„студентскуварош”напросторуизмеђуулицаКраља
Александра,Карнегијеве,КраљицеМаријеиРузвелтове.66
По описима у штампи планом је као пандан згради Тех
ничког факултета, која је била стожер читаве композици
је,67 пројектована велика зграда у којој би биле смештене
механичкелабораторије,аусклопууниверзитетскечетвр
тибилабиподигнутаиздањаТеолошкогфакултета,геоло
шког одсека и јошнеке помоћне зграде.Постојећи објек
тибибилиинкорпорираниуновуматрицуузформирање
двапарказаодморстудената.68Укојојмерисеновиплан
разликоваоодНесторовићевогиТаназевићевог,нијепозна
тоалисачуваниприказпројектазградеПравногфакултета
указује на академско решење са истуренимпортиком које
настављаниззапочетјошсаУниверзитетскомбиблиотеком.
ПројекатСветозараЈовановићанијереализован,јерје1933.
годинебилокаснозаархитектуруконзервативногакадеми
зма,штојепоказалазградаЛабораторијемашинскогфакул
тета,делоархитекатаБраниславаМаринковићаиМихајла
Радовановићаиз1935.године,69позициониранадужРузвел
товеулице, готовоупотпуностипремаНесторовићевоми
Таназевићевом ситуационом плану. Подужно компактно
здање саблагоистуренимризалитиманапуштапретходну
стилску концепцију промовишући пуризам у архитектури
пречишћенимфасадама,штодоводидораскидасаакадеми
змомнаовомпотезу,такодапрофесорПетарБајаловићуз
помоћпрофесораПетраАнагностија,1936.годинеизрађу
јеновпројекатзградеПравногфакултета.70Искористивши
позицијунауглуБајаловићконципираобјекаткојипосвом
обликовном и декоративном репертоару тежимодернизму
али који функционално и у основи задржава академски
концепт угаоне зграде са унутрашњим двориштима. Про
стор Тркалишта се попуњава Универзитетским зградама

66Дедијер,В.(12.11.1933)НапролећетребадасезидановиПравнифа
култет,По ли ти ка,стр.1314.

67Kadijević,А.(2016)nav.delo,str.104.
68Дедијер,В.нав.дело,стр.1314.
69ПросенМ.(2007)ОсоцреализмууархитектуриињеговојпојавиуСр

бији,На сле ђе, бр.VIII,Београд:Завод за заштиту споменикакултуре
градаБеограда,стр.95117.

70ИсторијскиархивБеограда,ТДфXV771936;документацијаЗаводаза
заштитуспоменикакултуреБеограда,досијезградеПравногфакултета.
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и оплемењује партерним решењима и споменицима,71 ме
ђутимодсуствочврстепланскерегулативеодражавасена
нецеловитост простора, који више чини скуп независних
објеката,негокохерентнуцелину.(слика6)Предсампоче
такДругогсветскограта1940.годинеархитектаДимитрије
М.Леко пројектује зградуВисоке комерцијалнешколе на
празном плацу измеђуПравног факултета иУниверзитет
скебиблиотеке,72која јетребалодапопуниуличнинизод
ПравногдоТехничкогфакултета.

Уни вер зи тет ски цен тар  
по сле Дру гог свет ског ра та

ПозавршеткуДругогсветскогратановодруштвеноидржав
ноуређењенамећеновуконцепцију,развојаградаиурбаног
планирања.ИдејаоформирањуУниверзитетскогцентрана
просторуТркалиштаопстаје,алијеакадемскиконципиран
простор са академскимобјектимамораодапретрпи тран
сформацију у складу са актуелним политичким и држав
ним системом, уношењем нове визуелне интерпретације
простора.ДелимичносрушеназградаТехничкогфакултета
јеобновљенаидозиданјејошједанспратчимејенаруше
наизворнапропорција,аобјекатсеобликовноприближио

71НауглуБулеваракраљаАлександраиГробљанскеулице,7.11.1937.
године,подигнутјеспоменикВукуКараџићуповодомобележавањасто
педесетгодинаодњеговогрођења:Аноним(07.11.1937.)Данассеот
криваспоменикВуку,Вре ме,4;Аноним(08.11.1937)ЈучејеуБеограду
откривен споменикВукуСтефановићуКараџићу,Вре ме, 1,5;Аноним
(08.11.1937)ЈучејенасвечанначинуБеоградуоткривенспомениккоји
јеВукуподигаосрпскинарод,По ли ти ка,стр.5.

72ДокументацијаЗаводазазаштитуспоменикакултуреБеограда,досије
зградехотелаМе тро пол.

Слика6АвионскиснимакпростораТркалиштапредДруги
светскират,(извор:колекцијаМ.Јуришића)
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монументализмуисоцреализмукојемсетежилоуархитек
тонскомизразуодмахпозавршеткурата.

ПрвимПетогодишњимпланомразвојаБеограда(19471951)
била је предвиђена реконструкција и доградња простора
Универзитетског центра употпуњена „новом” идејом која
датирајошизШамбоновогпројектаоформирањуадмини
стративнокултурногцентранапросторуТашмајдана.73

Идејнипројекатрегулационогпланаподруководствомар
хитектеНиколеДобровића,подразумевао јевеликуизгра
ђеност предметног простора слободностојећим високим
објектима који бинегиралипостојећа здањаУниверзитет
скогцентра.Пре завршеткаизрадеиусвајањаГенералног
регулационогплана,пропагирањембрзогразвојаинапретка
1948.године,отпочелајеизрадапројектаДомаЦентралног
комитетаНароднеомладинеЈугославијеналокацијималог
ТашмајданаирасписанјеужиконкурсзазградуУметнич
когмузеја на великомТашмајдану.Иако је окосница кри
тикеновогдржавногруководствабиланепланскапредрат
на изградња, у годинама послератне обновеТркалиште је
доживелоистусудбинупарцијалноизведенихрешењасамо
оденутихудругуобликовнуиидеолошкуструктуру.

Зграда Дома централног комитета Народне омладине Ју
гославије требало је да буде визуелна доминанта читавог
простора, како својомпозициомна осовини правца цркве
СветогМаркаиДржавногархива,74такоивисиномодосам
спратова.Ускладусаидејнимрешењемрегулационогпла
на, архитекта Ђорђе Ристић у средишту блока пројектује
ДомЦКНОЈакаогрупацијудвезградепозициониранена
спрамДржавногархива.Зградасепонамениусловноукла
пала у постојећи Универзитетски центар доносећи јасну
порукуновогдржавногустројства.Волуметријскиједоми
нирала простором, а новопланирани пешачки продори из
правцаТашмајданаиБулевараКраљаАлександра(тадаЦр
венеармије)суупотпуностимењалиурбаникарактеровог
градског потеза укидањем уличне регулације и градских
блокова.МеђутимдостарадикалниДобровићевИдејнире
гулационипланБеограда јепретрпеооштрекритике,тако
је усвојениГенералнипланиз 1950. године, донео знатно
помирљивија решења у односу на постојећи грађевински
фонд.

73Музејнаукеитехнике,ТДУметничкимузејф293;Павловић,М.(2016)
ПрвипетогодишњипланразвојаБеограда19471951,тринереализова
напројектауБулеваруКраљаАлександра, На сле ђе бр.XVII,Београд:
ЗаводзазаштитуспоменикакултуреградаБеограда,стр.125138.

74Исто;ИсторијскиархивБеограда,ТД314950.
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Наосновусачуванихситуационихпланова архитектеМи
ладина Прљевића, из 1949. године, израђених за потребе
пројектовања Уметничког музеја евидентна су суштинска
колебањаудаљемурбаномпланирањупростораУниверзи
тетскогцентра.75(слика7)Првипланпредстављаразрађен
предлогслужбеГлавногградскогархитекте,односнореду
ковано конкурсно решење архитекте Добровића за Умет
ничкимузеј,којејеутомсажимањуизграђенихструктура
изгубилоосновнуидејуиконцепт,остављајућипросторкао
скуп разједињених објеката без осмишљених доминанти,
визура и амбијената са једином идејом негирања постоје
ћегфонда.ДругиПрљевићевпредлогнастао јенаоснову
опсежних студија спроведених поводом израде пројекта
УметничкогМузејаипредстављаосавремењенуваријанту
предратнеидејесадоследнообликованимпросторима,ко
јиформирајуцеловитуијединственусликучитавогпотеза.
Уједнонаобапланајеприказанапроменапозицијезграде
ДомаЦКНОЈа,која јепозициониранадужуличногфрон
та Булевара, измеђуПравног факултета и Универзитетске
библиотеке.Планиранамонументална здања соцреализма,
нисуизведенауследспољнополитичкогзаокретаземљеи
економске кризе која је уследила,76 тако да је делимично

75Музејнаукеитехнике,ТДУметничкимузејф293.
76Идејаогруписањуобразовнихикултурнихсадржајанаовомпросто

ру наставља се пројектом Концертне дворане на Булевару насупрот
Универзитетскебиблиотеке.ПројекатМ.КрстићиБ.Бониз1950;Исто
ријскиархивБеограда,ТД26VIII1950;Павловић,М.нав.дело.

Слика7ДвеваријантеситуационогрешењааутораМиладина
Прљевића(извор:МНТ,ТДУметничкиМузејф293)
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изграђени Дом ЦКНОЈа адаптиран 19541958. године по
пројектуДрагише Брашована у хотелМе тро пол, један од
најексклузивнијиххотелауБеограду.77Хотелјебиорепре
зентновогживотногстила,ањеговаизградњанатомместу
јетрајнонарушилаконцепцијууниверзитетскогцентра.

Убрзани пораст броја студената као и интензивни развој
индустрије условили су изградњу техничкихфакултета, и
поредекономскекризе,такода19501952.годинеархитек
таГригоријеСамојловсаархитектомМихајломРадовано
вићемрадиидејнипројекатситуационогуређењаиизград
њеМашинскогиТехнолошкогфакултета,ослањајућисена
идејну скицу из канцеларије Главног градског архитекте.
Иакоауторинадругиначининтерпретирајупросторонисе
везујузапредратнуконцепцијупосматрајућицеоблоккао
јединственуцелину.78Наосновуидејногнацртавеликипо
духватјереализовантокомнизагодина.Свеобјектејепро
јектоваоСамојловуглавномутимусаРадовановићем.Прво
јепројектованиподигнутМашинскифакултеткојисефи
зичкинадовезаонапредратнузградуЛабораторије.Какосу
товећбилегодинераскидасасовјетскиммоделимаиокре
тањакасавременимстремљењимазападноевропскеархи
тектуре,СамојловиРадовановићреализујумодерноконци
пиранобјекаткапацитетаза7000студенатаудухукаснемо
дерне.Примењујућиноватехнолошкадостигнућаостварују
функционалност зграде, која је конципирана као подужни
трактдужулицеКраљицеМаријесапопречнимкрилимана
правилнимразмацимауформичешља,завршенпопречним
кубусомТехнолошкогфакултета.Међупоследњимпројек
тимафазнеизградњекомплексаМашинскогиТехнолошког
факултетајезградаЛабораторијетехнолошкогфакултетаиз
1957.године.СарадникСамојловунаовомпројектубиоје
М.Јелинек.79Врлоинвентивназградасазаталасаномкров
номконструкцијом,позициониранапоредДржавногархи
вауКарнегијевојулици,пасареломјеповезанасаглавним
објектом остварујући непрекинуту комуникацију у нивоу
терена.Чакиовосасвиммодернорешењекомплексаоста
вило јемогућностформирањазеленепарковскеповршине
унутар блока, која би се повезала са једне стране са пар
комЋирилаиМетодијаасадругесамалимТашмајданом.

77ИсторијскиархивБеограда,ТД3141950;Подацидобијениодпотома
каархитектеЂорђаРистића:проф.арх.МилорадаРистићаиАнђелке
Симић;Павловић,М.нав.дело.

78СамојловуТехничкомописунаводиседасеприпројектовањузграда
пошлоодгледиштадацелокупанблоктехничкихфакултетатребареша
ватикаоједнуурбануцелину;ИсторијскиархивБеограда,ТД261957

79Постојаојестаријипројекаткојијезамењенновим:Историјскиархив
Београда,ТД5II1960
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Накнадна изградња унутар блока, иако планирана Самој
ловимидејнимпројектом,изведена је саизменамау сми
слуповећавањагабаритаобјекатаибезформирањазелених
површина.Уништавањемконцепцијеуређењаунутрашњо
сти центра трајно је изгубљена могућност остваривања и
повезивања парковских зелених површина и формирања
употребљивог,пријатногјавногпростора.80

Последњом великом интервенцијом, изградњом подзем
нежелезничкестаницеВуковспоменик19891995.године,
додатнојеуурбанистичкомсмислудеградираниразбијен
просторУниверзитетског центра.Политичкимотивисан и
промовисанпројекатархитектеМирјанеЛукић81примерје
неуспеле репрезентације монументалности и раскоши ре
шењем ентеријера подземне станице и партерним уређе
њемулицаизнад.Надземноуређењепростораизмеђупарка
Ћирила иМетодија и Техничких факултета у потпуности
је анулирало логичну и историјску везу ова два просто
ра, нефункционалним и неосмишљеним решењем, које је
визуелноифизичкипрекинулоцелину.

***

Најзначајнији ствараоци Београдске архитектуре двадесе
тогвекаоставилисусвојпечатнапросторуУниверзитет
скогцентра,међутимконстантнанеопредељеностза један
концепт и један план под образложењем тражења бољег
решења,условилајенеостваривањениједнеидеје,чимеје
умањенопштиквалитетархитектонскихделанапосматра
номпростору.Универзитетскицентар,иакојеједнаодмо
жданајуспелијихцелинаизведенихуБеоградутокомвише
деценија, не препознаје се у визуелној перцепцији града
управо уследнедостатка једног разрађеног урбанистичког
концепта,тесетопонимивезујусамозапојединачназдања
илиспоменикеуоквируовецелине.Неприхватањеурбани
стичкогпланакаозаконскогактакојитрајноодређујеиар
тикулишепросторјеосновнакарактериситикадруштвеног
и стручног односа у Београду иСрбији и имало је и има

80ТокомседамдесетихгодинадвадесетогвекаизаУниверзитетскебибли
отекеиДржавногархиваизграђенјесолитерзапотребеЕДба,гдесу
смештенеканцеларијејавногосветљења.

81ПопројектуархитектеЛукића.СаобраћајниинститутЦИПјеизрадио
главнипројекатаизградњу јеводио„Енергопројект”.Монументална
станицасвечанојесимболичноотворена7.jула1995.године.Предвиђа
њадаћепомпезнонајављиванастаницаколосалнихдимензијапројек
тованадаопслужује15.000путниканасатнидоданаснијеостварена:
20godinastaniceVukovspomenik,23.10.2015.,http://beobuild.rs/20godi
nastanicevukovspomenikp1863.html.
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далекосежнепоследицеуформирањуградскихцелина,које
остајупросторноивизуелнонедовршенеинедоречене.
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MarinaPavlović
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THENEWUNIVERSITYCENTREOFTHE
INTERWARBELGRADE

Abstract

From the end of the nineteenth century, the urban development of
Belgrade tended tocommunicatepoliticalandnational ideas through
articulationofpublicspaces.However,thestatemonopolycausedan
excessivesubordinationtopoliticaleventsandbureaucraticmechanisms,
so that the execution of urban planswas usually incomplete, due to
changesofpowerorcompetencesofvariousadministrativeinstitutions.
Oneofthefewmostcompleteurbanareas,whichhasretainedthesame
purpose until this day, is theUniversityCentre along theBoulevard
ofKingAlexander inBelgrade.Thehistoryof this locationbeganin
the secondhalfof the19thcentury,whenPrinceMihailoObrenović
organized thefirstgallop races inBelgradeon that site.Towards the
outbreak of the FirstWorldWar, theBelgradeUniversitywas given
thisareaforthelocationofanewUniversityCentre.Developmentof
thecomplexbeganduringtheinterwarperiod,withedificesdesigned
by eminent Belgrade architects, but based on two different urban
conceptsandplans:onewaslegalandvalidbuttheotherwasactually
implementedinpractice.Inspiteofbeingharshlycriticizedbysocialist
authorities, thesameprinciplepersistedafter theSecondWorldWar.
Althoughitwasperhapsoneofthemostsuccessfulcomplexesbuiltin
Belgradeoverseveraldecades,theUniversityCentreisnotrecognized
assuchinthevisualperceptionofcitizens,mostlybecauseofthelack
ofblendingorahighqualityurbanconcept.Thetransformationofthis
areareflectsallthephenomenathatdominatedoverurbandevelopment
ofBelgradeinthelast150years,andillustratesrefractionofdifferent

professionalpremisesandpoliticalattitudesanddesires.

Keywords: urbanism, University Centre, interwar Belgrade Racing 
Track, Faculty of Engineering
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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет –  
Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

                            DOI 10.5937/kultura1754134P
                 УДК 725.84(497.11)”19”

                                     796/799:061.2(497.11)”19”
оригиналан научни рад

СПОРТ У ЈАВ НОМ  
ПРО СТО РУ: ГЕ НЕ ЗА  

БЕ О ГРАД СКИХ СО КОЛ СКИХ 
ДО МО ВА И СТА ДИ О НА

Сажетак: Со кол ски до мо ви пред ста вља ју пр ве спорт ске објек
те по диг ну те у Бе о гра ду и као та кви за у зи ма ју зна чај но ме сто 
у ур ба ни стич ком раз во ју гра да то ком пе ри о да из ме ђу два свет
ска ра та. Пи та ње из град ње со кол ског до ма ни је се ти ца ло са мо 
со кол ског дру штва, већ и гра ђан ства. На осно ву рас по ло жи вих 
ар хив ских до ку ме на та и пе ри о ди ке, по зна то је да су Бе о гра ђа ни 
ак тив но уче ство ва ли у по ди за њу со кол ских до мо ва и ста ди о на. 
Отуд је ис тра жи ва ње со кол ске ар хи тек ту ре зна чај но не са мо за 
исто ри ју ар хи тек тон ског и ур ба ни стич ког раз во ја ме ђу рат ног 
Бе о гра да, већ и за дру штве ну исто ри ју. Осим со кол ских до мо ва, 
ис так ну ту уло гу у пре и на ча ва њу јав ног про сто ра Бе о гра да чи ни
ли су со кол ски ста ди о ни од но сно сле ти шта. Кроз ана ли зу ар хи
тек тон ских оства ре ња на ста лих под окри љем бе о град ских со кол
ских дру шта ва, по ку ша ће мо да уста но ви мо њи хо ву уло гу и зна чај 
у ар хи тек тон ском и ур ба ни стич ком раз во ју гра да, али исто та ко 
да утвр ди мо на ко ји на чин су ови јав ни про сто ри уче ство ва ли у 
спро во ђе њу ју го сло вен ске иде о ло ги је, као и не из о став не со кол ске 
кул тур нопро свет не ми си је у ци љу еман ци па ци је и мо дер ни за ци је 
дру штва.

Кључне речи: Бе о град, јав ни про стор, со кол ски дом, со кол ски 
ста ди он, Со ко ли, ар хи тек ту ра

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА
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Раз вој Со кол ског по кре та на  
те ри то ри ји Бе о гра да1

Соколскипокретнастаоје1862.годинеуПрагукаовидбуђе
њачешкенационалнесвестикрозспорт.Његовиоснивачи,
МирославТирш (MiroslavTyrš), ЈиндрихФигнер (Jindřich
Fügner)саЕмануеломТонером(EmanuelTonner)тежилису
дакрозорганизацијуовогтипараденауједињењуЧехаи
очувању националног идентитета и традиције у германи
зованој културиХабзбуршке монархије.2 Веома брзо су и
другисловенскинародиусвојиликонцептСоколства,пасу
токомдругеполовинедеветнаестогвекаоснованабројнасо
колскадруштваширомАустроугарске,алиидругихдржава
попутКраљевинеСрбије.3

ИсторијатСоколскогпокретанеможесеизложити,адасе
притомнеузмеуобзирразвојспортанатериторијиСрбије
токомдругеполовинедеветнаестогипочеткомдвадесетог
века.УБеоградује1852.годинесликарСтеванТодоровић
основаопрво српско гимнастичарскодруштво.4Првобео
градскодруштвозагимнастикуиборењеоснованоје1881.
године у Београду, да би десет година касније променило
називуБеоградскогимнастичкодруштвоСо ко.5

БеоградјепослеПрвогсветскогпостаопрестоницановоо
снованеКраљевинеСрба,ХрватаиСловенаца,штојепро
узроковалонаглипорастбројастановникаиурбанистичку
експанзију.ЧињеницадасупооснивањуКраљевинеСХС
Соколи били слободна организација која није била у кон
фликтусадржавномполитикомутицалајенапорастчлан
стваиброј соколскихдруштава какоуБеограду, такоиу
читавој Краљевини. Соколска делатност се током година
ширила, па је умеђуратномБеограду постојало једанаест
соколскихдруштава.СоколскодруштвоБеоград„Матица”

1 РадпредстављарезултатистраживањанапројектуМинистарствапро
свете, науке и технолошког развоја бр. 177013 („Српска уметност 20.
века:националноиЕвропа”)

2 Dolansky, J. (1973)Sto de set let So ko la 1862‒1972, Praha:Olympia, str.
7‒12;Жутић,Н.(1991)Со ко ли: иде о ло ги ја у фи зич кој кул ту ри Кра ље ви
не Ју го сла ви је 1929‒1941,Београд:Ангротраде,стр.5‒6.

3 Путник,В. (2015)Ар хи тек ту ра со кол ских до мо ва у Кра ље ви ни Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца и Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, Београд: Филозофски
факултетуБеограду,стр.19‒41.

4 Недељковић,С.(2012)Повестсавезавитешкихдруштава„ДушанСил
ни”, Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке бр. 138,НовиСад:
Матицасрпска,стр.103.

5 КастратовићРистић,В.СоколиЈугославије,организацијаиделатност,
у:Ко је со ко  тај је Ју го сло вен,уредилаКнежевић,Н.(2016),Београд:
МузејисторијеЈугославије,стр.13‒14.
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је до изградње сопственог дома вежбало у просторијама
Основнешколе„Јован ЈовановићЗмај”уБосанскојулици
32.6УОсновнојшколи„КраљПетар”окупљалосеивежба
ло соколско друштво Београд II, док је Основна школа у
УлициВатрославаЈагићабиламестогдеједеловалосокол
скодруштвоБеоградIII.Заразликуодпретходнихпримера,
соколскодруштвоБеоград IV је изнајмљивалопросторије
локалне кафане наЧукарици за вежбање.С друге стране,
соколскодруштвоБеоградVјевежбалоуоквируДомакул
туренаСењаку.УоквируОсновнешколе„Престолонаслед
никПетар”уШуматовачкојулицисоколскодруштвоБео
градVIјеподиглосопственусоколану1932.године.7Сокол
скодруштвоБеоградVIIјеималосвојепросторијеуоквиру
ДомапривредникауУлициКрунској5.8Соколскодруштво
БеоградVIIIоснованојеуфебруару1933.годинеиобухва
тало је територију Белих вода иЖаркова, као и соколску
четууЖелезнику.9

Поувођењушестојануарскедиктатуре1929.годинеспрове
денјезаконооснивањуСоколаКраљевинеЈугославијекао
државне установе. Том приликом седиште Савеза Сокола
Краљевине Југославије јепремештеноизЉубљанеуБео
градкаопрестоницуКраљевине,чимеједатпосебанзначај
београдскомСоколству.Две године касније оформљено је
МинистарствофизичкогваспитањанародаКраљевинеЈуго
славијесациљемдапомажеразвојспортаудржави,анаро
читодапружаподршкуСоколима.До1933.годиненачелу
Министарства углавном су били представници Соколског
савеза,пајесамимтимвећинасредставабивалапреусмере
нанаизградњусоколскихдомоваинабавкуопреме.10

6 АЈ,ФондМП,ф–66–1266–1514,Соколскодруштво„Матица”Београд–
писмоМиниструпросвете,21.март1927.

7 Павловић,Д.(1932)Подизањесоколскихдомованаселу,Со кол ски гла
сникбр.11,Београд:СавезСоколаКраљевинеЈугославије,стр.3.

8 Аноним(1933)СкупштинабеоградскихСокола,Бе о град ске оп штин ске 
но ви небр.1,Београд:ОпштинаградаБеограда,стр.61;АЈ,ФондМП,
ф–66–1266–1514, Соколско друштво Београд VII – писмо Министру
просвете,31.X1934.

9 АЈ,ФондМП,ф–66–2289–2154,ПисмосоколскогдруштваБеоградVIII
Министарствупросвете,11. април1933; Јовановић,М. (2005)Женеу
соколскомпокретунаЧукарициизмеђудварата,Го ди шњак Фа кул те та 
спор та и фи зич ког вас пи та њабр.13,Београд:Факултетзаспортифи
зичковаспитање,стр.26.

10АЈ,ФондМФВ,ф–71–15–40,ИзвештајодносаМинистарствазафизич
коваспитањеиСокола,1940.



137

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА

Ар хи тек ту ра со кол ских  
до мо ва и ста ди о на у Бе о гра ду

Уједномчланкуиз„Соколскоггласника”сенаводи:„Пре
поручљивојепочетисаподизањемдомаувећим,насеље
нијимместима, где је већи саобраћај и промет те да про
лазницимогувидетинашедомове.Натајначинонисуи
једнаврстапропаганденашеидеје.”11Овакваизјаваговори
означајукојисусоколскидомовиималиуидеолошкомпро
грамуСоколства.Соколскидомовисубилиместаокупља
њаидистрибуцијесоколскеидејеифилозофије,пасамим
тиминајважнијипунктовиширењаСоколства,алиијуго
словенства.12Отудјењиховположајуурбанојтопографији
међуратногБеоградабиоизузетнозначајан.

Године 1926. је донет закон о грађењу школа по коме је
изградња гимнастичке сале или соколане била обавезна.13
Међутим, овај закон се није у пракси увек примењивао.
Законоподизањудомоваумногомејепобољшаоситуаци
ју, такође дефинишућипараметере за изградњу соколских
домова.ЗаконјетакођепрописиваодаМинистарствопро
свете, односноМинистарствофизичког васпитања народа
од1929.годинемораодобритипројекатиземљиштенако
јемћесесоколскидомградити.14Изградњасоколскихдо
мова није се тицала искључиво соколских друштава, већ
суутомподухватуучествовалиграђани,општинаидруга
културнопросветна друштва путем донација, организаци
једогађајазаприкупљањеновчанихсредставаилипомоћи
приграђевинскимрадовима.15

ВећинасоколскихдомовауКраљевиниЈугославијипројек
тована је у различитим стиловима, сходно укусу средине
илиафинитетусамогархитекте.Реткасубиласоколскадру
штвакојасунаметалапројектантузахтеве,каоштојеслучај
био при изградњи државних институција или пак приват
них инвеститора. Соколска архитектура отуд веома добро
одражава стилске тенденције југословенских архитеката.16

11Аноним(1934)ПитањеподизањадомованашихСоколскихчета,Со кол
ски гла сникбр.50,Београд:СавезСоколаКраљевинеЈугославије,стр.3.

12Ignjatović,A.(2007)Ju go slo ven stvo u ar hi tek tu ri 19041941,Beograd:Gra
đevinskaknjiga,str.281‒288.

13Аноним(1926)НовасоколанауБеограду,Со ко Ду ша на Сил ногбр.2,
Београд:Соколскажупа„ДушанСилни”,стр.56.

14Аноним(1932)Законоподизањудомова,Со кол ски гла сникбр.21,Бео
град:СавезСоколаКраљевинеЈугославије,стр.4.

15Путник,В.(2015)нав.дело,стр.159.
16Путник,В.Соколскидомовиуконтекстуразвојајугословенскеархитек

тонскесцене(19181941),у:Умет ност и ње на уло га у исто ри ји: из ме ђу 
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ИпоредчињеницедајеупериодудиктатурекраљаАлек
сандраСоколствобилоуфокусудржаве,уживајућифинан
сијску подршку поводом изградње соколских домова, то
најчешћенијебилодовољнозареализацијучестоамбици
ознихплановареномиранихбеоградскихархитекатапопут
МомираКоруновићаиБраниславаКојића.Соколскидомови
сузбогтогадалекоскромнијеизведенинегоштојебилапр
вобитназамисао.

Со ко лска дру штва Бе о град I
Иакојесоколскодруштво„ДушанСилни”саДруштвомза
улепшавањеВрачара 1910. године покренуло иницијативу
дасеподигнепрвасоколскавежбаоница,Београдјеипоред
спортске традицијепрву спортску салудобио текумеђу
ратномпериоду.Првисоколскиобјекатподигнутнатерито
ријиБеоградабилајесоколанадруштваБеоградIусклопу
Другегимназије.17СоколанујеархитектаМомирКоруновић
пројектовао1924.године.Билајетоуједноипрваспортска
и соколска грађевина за коју јеКоруновићизрадионацрт.
Соколана је завршена и свечано освећена 1926. године.18
Прочељеовеподужнеграђевинејебилонаглашенотрифо
рама,окулусимаизабатима,карактеристичнимзаКоруно
вићевостваралаштво.Наосновупројектасеможеуочитида
јенабалустрадибиопревиђенинизоддесетскулптурасо
колараикопљаника,19алинисуизведениуследнедостатка
средстава.

Диспозицијапрвебеоградскесоколанеусклопуједнеобра
зовнеинституцијекаквајебилаДругагимназијасведочио
теснојповезаностиСоколасаобразовнимсистемом.Осим
увођењафизичкогваспитањаушколскипрограм,културно
просветна делатност Соколског покрета је такође имала
уделауваншколскимактивностимаомладине.Попутовог
примера,натериторијиопштинеБеоградјавилесусеслич
неиницијативе.ГрадјесоколскомдруштвуБеоградII1931.
годинеуступиоплацнауглуВишњићевеулицеиКраљевог
тргасаидејомдасенатомместуподигнеженскагимназија

трај но сти и про ла зних иза ма,приредилиЈовановић,З.М.,Тошковић,
О.,Петровић,Ј.иВиријевић,В.(2014),КосовскаМитровица:Филозоф
скифакултетуПриштини,стр.587.

17Путник,В.(2013)СоколскидомовиистадиониуБеограду,На сле ђебр.
14,Београд:ЗаводзазаштитуспоменикакултуреградаБеограда,стр.
72,74.

18АЈ,ФондМП,ф–66–1266–1514,СоколскодруштвоБеоградI–писмо
Министрупросвете,6.XI1925.

19Кадијевић,А. (1996)Мо мир Ко ру но вић,Београд:Републичкизаводза
заштитуспоменикакултуре,стр.5052.
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учијемсклопубисеналазилаисоколана,20алитазамисао
никаданијеспроведенаудело.СоколскодруштвоБеоград
VII јепокренулоиницијативудаподигнесвојусоколануу
двориштуТрећегимназијеуЊегошевојулици.Министар
ствупросветејечакпослатипредлогпројекта(слика1),21
алидореализацијетакођениједошло.Јединасоколанапо
дигнутаусклопубеоградскегимназијејепогођеназапаљи
вомбомбомубомбардовању6.априла1941.године,22аза
тимисрушенакакобисе1965.годинеподиглановазграда
Политике.

Со кол ски дом Бе о град III
ПрвисоколскидомуБеоградуподиглојесоколскодруштво
БеоградIII,којејеутомпериодуималонајвишечланована
територијиграда.23Општинаједруштвууступилапарцелу
од4.000м²уВојвођанскојулици,одмахизаосновнешколе
укојојсусеСоколиокупљали.АрхитектаБраниславКојић
ангажован једаизрадипројекат.Свечаноосвећењесокол
скогдомаодржаноје7.новембра1932.године.Уцеремо
нијиосвећењаучествовалисурабин,имам,православнии
старокатоличкисвештеник.Томприликомјесоколскидом
биоокићендржавнимзаставама.24

20АЈ,ФондМП,ф–66–1266–1514,СоколскодруштвоБеоградII–писмо
Министрупросвете,24.XI1932.

21АЈ,ФондМП,ф–66–1266–1514,СоколскодруштвоБеоградVII–писмо
Министрупросвете,31.X1934.

22Кадијевић,А. (1996)Мо мир Ко ру но вић,Београд:Републичкизаводза
заштитуспоменикакултуре,стр.5052.

23СведочењеПетраВрачарића,чланасоколскогдруштваБеоградIII(26.
III2016)

24Аноним(1932)СвечаноосвећењеновогдомаСоколскогдруштваБео
градIII,Бе о град ске оп штин ске но ви небр.11,Београд:Општинаграда

Слика1Ситуационипланподизањасоколскевежбаоницеу
двориштуIIIмушкегимназије,1934.година

(извор:АЈ,ф–66–1266–1514)
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Архитекта Бранислав Којић25 се приликом пројектовања
свогјединогсоколскогдомаопределиозамодерниархитек
тонскиречник (слика 2).Као једанод оснивачаГрупе ар
хитекатамодерногправца,26Којићјевећпочеткомчетврте
деценије двадесетог века почео да се удаљава одфолкло
ризма27идапројектујеготовоискључивоумодерномдуху.
Пројекатјеиницијалнозамишљенамбициозно,самодерни
стичкимтретманомфасадногплатнаувидутракастогниза
прозораикубичномструктуром,алиисамонументалним
улазнимпорталом.Доиздигнутогпорталаседолазиширо
кимстепеницамасанадстрешницомкојујепремапројекту
требало да подупиру скулптуреСокола у пуној величини,
алисууследнедостаткасредставауместоњихизведенадва
ступцаодопеке.28

Соколски дом Београд III је у тренутку његове изградње
представљао архитектонски репер у простору тадашњег
подручјаокоСмедеревскогЂерма.Подигнутуширојзони
градакојајошувекнијемогладасеподичирепрезентатив
нимобјектима, соколски домБеоград III је својоммодер
ношћуиструктуромобележиоурбанистичкиразвојграда,
поставшиспортскиикултурницентаркакоме јегравити
раовеликибројграђана.Његовасилуетаједугодоминирала

Београда,стр.736‒737;Аноним(7.XI1932)Свечаноотварањесокол
скогдомауБеограду,По ли ти ка,стр.8.

25O БраниславуКојићу у: Тошева, С. (1998)Бра ни слав Ко јић, Београд:
Републичкизаводзазаштитуспоменикакултуре.

26Камилић,В. (20082009)ОсвртнаделатностГрупеархитекатамодер
ногправца,Го ди шњак гра да Бе о гра дабр.5556,Београд:Музејграда
Београда,стр.239‒264.

27Путник, В. (2011)Фолклоризам у архитектури Београда (1918‒1950),
Го ди шњак гра да Бе о гра да бр. 57, Београд: Музеј града Београда,
стр.175‒210.

28Путник,В.нав.дело,стр.7475.

Слика2БраниславКојић,СоколскидомБеоградIII,1932.година
(извор:колекцијаМ.Јуришића)



141

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА

ширимподручјемСмедеревскогЂермаиЦрвеногкрста,по
стављајућиспортиСоколствоусамцентардруштвеногжи
вота.29

Со кол ски дом Бе о град IV
Убрзо по изградњи првог соколског дома у Београду, со
колскодруштвоБеоградIVпокренулојеиницијативузаиз
градњусопственогобјектагдебисеокупљалиивежбали.
Пројекат је израдио архитектаМомирКоруновић.30У пи
тањујебилаподужнаграђевинаскромнихдимензија,више
соколананегосоколскидом,санизомполукружнихпрозора
ибочнопостављенимулазом.Посвојојструктурибила је
умногоме сличнаКоруновићевој соколани за друштво Бе
оградI.ОбјекатјеподигнутуЉешкојулициназемљишту
које је друштвупоклониоМитар Јовановић.31Соколана је
завршенаисвечаноотворена14.маја1933.године.32

Маледимензијеобјектабрзосупресталеда задовољавају
потребеједнограстућегсоколскогдруштва,паје1936.годи
недонесенаодлукаопроширењусоколанеудом.Међутим,
наизрадупројектаиизградњусечекалоуследнедостатка
средстава.Године1938.архитектаИванГрбац33 јеангажо
вандаизрадипројекатпроширења.Томприликомдодатесу
позорница,мушкаиженскасвлачионицаијошједнамања
дворана(слика3).Пројекатпроширењафинансијскијепо
моглоМинистарствофизичкогваспитањанарода.34Уместо
национално оријентисане архитектуреМомира Корунови
ћа, Иван Грбац се определио за модернизацију соколског
дома,додајућимујарбол,окулусеинатписепопутпознатог
соколскогмотоа„Никористи,ниславе.”којијеприоснива
њуСоколауПрагуизговориоЈиндрихФигнер.35Целокупан
пројекатпроширењајелишенбилокакведекорације,осим
елемената који дефинишу модерну архитектуру и једног

29СведочењеПетраВрачарића,чланасоколскогдруштваБеоградIII(26.
III2016.)

30Кадијевић,А.нав.дело,стр.122.
31Цветковић,Д.(2007)Со ко ли и со кол ски сле то ви1862–1941–Со ко ла не –

Со кол ски до мо ви –Со кол ске раз глед ни це,Београд:Мирослав,стр.132.
32Аноним (1933) Освећење соколског дома на Чукарици, Бе о град ске  

оп штин ске но ви не бр.5,Београд:ОпштинаградаБеограда,стр.370.
33ИванМ.Грбац,архитекта,рођенје7.октобра1893.годинеуВеликом

Долу,димпломираоуфебруару1930. годиненаТехничкомфакултету
УниверзитетауБеограду,у:Ime nik di plo mi ra nih in ži nje ra i ar hi te ka ta na 
Teh nič kom fa kul te tu Uni ver zi te ta u Be o gra du 1919‒1938,(1939)Beograd.

34АЈ,ФондМФВ,ф–71–16–46,СоколскодруштвоБеоградIVмолиновча
нупомоћ,1938.

35ИАБ,ф‒XX‒13‒1932.
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рељефа соколакојидржи теговеи венац (слика4).36 Југо
источна страна објекта водила је ка летњем вежбалишту.
На основу сачуванихфотографија уфондуМузеја спорта
иолимпизмаможесевидетидасучукаричкиСоколиизво
дилисвојесвечанеакадемијеинатомлетњемвежбалишту
уприсуствубројнепублике.37ПослеДругогсветскограта,
соколски дом је прешао у власништво културноуметнич
когдруштва„СтеванБракус”,аиданасфункционишекао
спортскицентар.38

Со кол ски дом Бе о град – Ма ти ца

Иницијатива да се подигне дом соколског друштва „Бео
град‒Матица”потичејошод1921.године.Заједанпројекат
који јебиоодизузетневажностизабеоградскоСоколство
какавјебиосоколскидом„Београд‒Матица”ангажованје

36ИАБ,ф‒XX‒13‒1932.
37ФототекаМузејаспортаиолимпизма.
38Путник,В.нав.дело,стр.7577.

Слика3ИванГрбац,СоколскидомБеоградIV,основаприземља,
1938.година(извор:ИАБ,ф‒XX‒13‒1932)

Слика4ИванГрбац,СоколскидомБеоградIV,нацртфасаде,
1938.година(извор:ИАБ,ф‒XX‒13‒1932)
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најистакнутијиархитектаСоко‒МомирКоруновић.Током
неколикофазакрозкојејепролазилосоколскодруштво„Бе
оградМатица”поводомизградњесопственогдома,Коруно
вићјеимаоприликедаизрадинеколикорепрезентативних
нацрта.Пројекаткојидатираиз1928.годинеимплицираве
ликеамбицијекојејесоколскодруштво„БеоградМатица”
имало.Обиљефасаднедекорацијеогледалосепресвегау
пунојфасаднојскулптури,попутсоколаугнезду,евидент
нонамењеномдауказујенасоколскидомкао„гнездо”дру
штва, алиичитавог југословенскогСоколства.Коруновић
јетакођеуврстиоискулптуресоколара,каоирељефСветог
Ђорђакојиубијааждају.Овакваиконографијајејасноука
зиваланавојникарактерСокола,поштојеСветиЂорђебио
војникиСоколи су гаодабрали за свог свеца заштитника
обележавајућиЂурђевданкаопразник.

Међутим,финансијскаситуацијаприморалајеСоколедаод
Коуновићапоруческромнијуверзијусоколскогдома.Нацрт
из1933.годинепоказуједалекосведенијерешење,лишено
декоративнихтракаикомплекснеекспресионистичкеструк
турепрвобитногпројекта(слика5).ПаипакјеКоруновићи
наовомпројектунашаопросторазасоколскуиконографи
ју,поставившиувитражпоследњезонесоколеулету,као
искулптуресоколасагрбовима.39Изведенорешењеје,на
жалост,претрпелододатнеинтервенције,пајесвафасадна
скулптураидекорацијауклоњена.Изведенојесаморешење
улазногпорталакојејенакнадноизмениоархитектаНиколај
Краснов1934.године(слика6).40Изградњадомајезапочета

39ИАБ,ф‒I‒2a‒1946.
40Кадијевић,А. (1994)ПрилогпроучавањуделаархитектеНиколеКра

сновауЈугославији(1922–1939),Са оп ште ња РЗЗЗСКбр.26,Београд:
Републичкизаводзазаштитуспоменикакултуре,стр.190;Исто(1997)
РадНиколајаКрасновауМинистарствуграђевинаКраљевинеСХС/Ју
гославијеуБеоградуод1922.до1939.године,Го ди шњак гра да Бе о гра
да бр. 44,Београд:МузејградаБеограда,стр.247.

Слика5МомирКоруновић,СоколскидомБеоград–Матица,
нацртпрочеља,1933.година(извор:ИАБ,ф‒И‒2а‒1946)
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1929.године,кадајекраљАлександарIКарађорђевићдони
рао100.000динарасоколскомдруштву„БеоградМатица”за
почетакрадова.Проглашавањемшестојануарскедиктатуре
Соколисудоспелиужижуполитичкестратегијекаоотело
творењејугословенстваиодтогтренуткаКраљевиназапо
чињесаактивномматеријалномилогистичкомподршком.
КраљАлександарјебиододатномотивисандапомогнеиз
градњусоколскогдома„БеоградМатица”,затоштојеисте
годинеукинутЈугословенскиСоколскиСавезсаседиштему
ЉубљанииформиранСавезСоколаКраљевинеЈугославије
саседиштемуБеоградукојемјебилапотребнарепрезента
тивнаграђевина.41Освећењетемељајеодржано6.октобра
1929.године,кадајеДруштвозаулепшавањеВрачаратако
ђедонирало100.000динаракакобиседомзавршио.42На
реднегодинејеиМинистарствопросветеодредило50.000
динаразазавршетакизградњесоколскогдома,43штоговори
означајуовогпројектазакултурнуполитикуКраљевинеЈу
гославије.Године1934.накомеморацијикраљуАлександру
соколскодруштво„БеоградМатица”јеодлучилодадомна
зовепопреминуломкраљу,44штојенаконњиховогприме
рапосталауобичајенапраксатокомдругеполовинечетврте
децениједвадесетогвека.45Изградњасоколскогдома„Бео
градМатица”језавршенакрајем1935.године,асвечаност
освећењајеодржана1.марта1936.године.46

Упркосочитојсведеностиреализованогостварења,Момир
Коруновић је на соколском дому „БеоградМатица” успео
даманифестујепостулатезакојесезалагао.Осимтехнички
задовољеногстандарда,грађевинанапољуархитектонског
израза представља један од најрепрезентативнијих приме
ра националног стила у Београду. Сведена форма фасаде
истакла је складну структуру компонованихмаса имону
менталностобјекта,којисепростирена1.650м²,чинећига
утомтренуткунајвећимсоколскимобјектомуКраљевини
Југославији.

41АЈ,ФондМП,ф–66–1266–1514,Соколскодруштво„Матица”Београд–
апелМиниструпросвете,8.V1928.

42Аноним(7.X1929)СвечаноосвећењекаменатемељцаСоколскогДома
уБеограду,По ли ти ка,стр.3.

43АЈ,ФондМП,ф–66–1266–1514,Одлукаоисплати50.000динараОдбо
рузаподизањесоколскогдомауБеограду,16.III1930.

44Кадијевић,А.нав.дело,стр.85.
45Путник,В.нав.дело,стр.160.
46АЈ,ФондМП,ф–66–1266–1514,Соколскодруштво„Матица”Београд

–позивницаМиниструпросветена свечаноосвећењесоколскогдома
„Матица”,23.II1936.



145

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА

Ста ди он за све со кол ски слет  
у Бе о гра ду 1930. го ди не

Популистички карактер Соколског покрета огледао се и
кроз промоцију аматерског спорта и тимског духа путем
масовногучествовањанаслетовима.Осимизградњесокол
скихдомовакаозначајнихпунктоваујавномпросторуме
ђуратногБеограда,изградњамонтажногстадиона,односно
„слетишта”запотребеСвесоколскогслетаодржаногуБео
граду1930.годинепредстављаизузетнозначајандогађају
развојујугословенскеархитектуре,алии„освајања”јавног
простораодстранеСоколаКраљевинеЈугославије.

Првобитнажељеналокацијазаподизањепривременогста
дионазаСвесоколскислетбилајеДоњиградКалемегдана.
НатомпросторуСокоКраљевинеЈугославијепредвидеоје
капацитетод5.000вежбачаи100.000гледалаца.Међутим,
тајпредлог јеодбациосамкраљАлександар IКарађорђе
вић због великих трошкованивелације теренаиизградње
насипа. Такође одбацивши предлог изградње стадиона на
Бањичкомпољу,краљсеуследвеомаповољнелокацијеи
близине центру града сложио са предложеном локацијом
иза зграде Техничког факултета, оивиченом Гробљанском
(данасРузвелтоваулица),Ратарском(данасУлицакраљице
Марије)иКарнегијевомулицом.47

47Караулић, Ј. Соколски слетови у Краљевини Југославији на примеру
СвесоколскогслетауБеограду1930.године,у:Ко је со ко – тај је Ју го
сло вен,уредилаКнежевић,Н.(2016),Београд:МузејисторијеЈугосла
вије,стр.84.

Слика6МомирКоруновић,НиколајКраснов,Соколскидом
Београд–Матица,улазнипортал,1934.година(извор:В.Путник)
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ЗаизрадупројектастадионабиојезадуженархитектаМо
мирКоруновић, уједно и председник грађевинске секције
слетског одбора. Коруновић је израдио пројекат за стади
онповршине12.560м².Заизградњуовогмонтажногздања
употребљеноје51.000м³дрвнеграђе.Самаизградњаста
диона трајала је око двамесеца, а на градилишту је било
450радника.Пробнооптерећењетрибинаизвршилоје6.000
војника.48Кадајезавршен,београдскисоколскистадионбио
јенајвећадрвенаконструкцијауцентралнојЕвропи(слика
7).Стадионјеимаокапацитетза42.000гледалаца49и3.500
вежбача.Постојаласучетириулазазапублику,којејеМо
мирКоруновићдизајнираоускладусасопственимидејама
националногстила.Заучесникеслетасудосвлачионицаво
дилатризасебнаулаза.Осимсвечанихложапројектованје
имузичкипавиљонгдејебиосмештеноркестаркојијебио
озвучен.Коруновићјеуоквирупројектапредвидеоводовод,
електричноосветљење,пошту,собузановинаре,телефон
скекабине.Изнадложаналазилесусекулекојесуслужиле
заватрогаснустражу.50

Пренос слета извршила је Дирекција београдске радио
станицеусарадњисафирмамаТелефункен (Telefunken)и
Филипс(Philips)начетрдесетлокацијаширомземље.51Све
чануповоркуод20.000Соколапоследњегданаслетапрати
лојеоко200.000грађана.Слетјетакођеснимљенкамерама,

48Исто,стр.86.
4929.300местазаседење,8.500местазастајање,1.170местазаседењеу

ложама;у:Караулић,Ј.нав.дело,стр.85.
50Исто,стр.85.
51Исто,стр.88.

Слика7МомирКоруновић,Соколскослетиште,1930.година
(извор:колекцијаМ.Јуришића)
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пајепремијернапројекцијадокументарногфилмаодржана
усалихотела„Касина”уфебруару1931.године.52

Не ре а ли зо ва ни про јек ти за дру ги  
со кол ски ста ди он у Бе о гра ду
Пошто је Коруновићево слетиште било размонтирано од
махпозавршеткуслета,већ1931.годинепочињуприпреме
заизградњутрајногстадионазаследећисвесоколскислет
уБеоградукоји јепланирандабудеодржан1935. године.
Томприликомјеизрађенпројекатзановослетиштенало
кацијиблизупивареЂорђаВајферта.Амбициозназамисао
поразумевалајестадионкојибиовогпутапримиочак6.500
вежбача,штобигачинилодругимуЕвропиповеличини,
послеСтраховскистадионауПрагу.Поредвеликогстадио
наупланујебилоподизањеједногмањегсакапацитетомод
2.000вежбача.53Овајпројекатјеостаонереализовануслед
досаданедовољнорасветљенихоколности,већјепослене
коликогодиназаподизањесоколскогслетиштаизабранано
валокацијауподручјуДоњегградаКалемегдана.

Стадион је требало да буде завршен домаја 1935. године
какобисеслетодржао1936.године.Елаборатзасоколски
стадион трајног карактера у зониДоњег града израдио је
инжењерКостаПетровић.ДоприносКостеПетровића ар
хитектури спортских објеката најпре се огледа у прируч
нику о пројектовањународнихи соколских домова, каои
соколских ишколских вежбалишта из 1940. године.54 Из
градњастадиона јеконстантноодлагана,па јенаседници
ИзвршногодбораССКЈ1937.годинеприхваћенпредлогКо
стеПетровићадасетрајнистадионподигнезаСвесоколски
слеткојибисеодржао1941.године.55Томприликомјејош
једномвођенаполемикаоколокацијезастадион,јерсуосим
ДоњегградаКалемегданапредложениУшћеиВеликоратно
острво.56КостаПетровићјеприликомизраденацртазами
слиовеомаамбициозанпројекаткојибиупотпуностире
презентоваозначајСоколстваујавномпросторупрестонице
КраљевинеЈугославије.Стадионјетребалодаприми20.000

52Аноним(9.II1931)Свечаноприказивањесвесоколскогслета,По ли ти
ка,стр.6.

53Аноним(21.V1931)СоколскистадионКраљаАлександраI,По ли ти ка,
стр.6.

54Petrović,K.(1940)Na rod ni do mo vi i škol ska ve žba liš ta: nor me i uput stva za 
pro jek to va nja i gra đe nja,Beograd:SavezsokolaKraljevineJugoslavije.

55Аноним (13. I1938)ИСоколихоћедаподижусвој стадионуДоњем
Граду,По ли ти ка,стр.13.

56Аноним (1937) Где у Београду треба да се подигнеНародни парк са
стадионом?,Со кол ски гла сникбр.7,Београд:СавезСоколаКраљевине
Југославије,стр.1.
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вежбачаи60.000гледалаца.Поредстадионајепредвиђено
дасеуредииЈугословенскинароднипарк,такођеназиван
иСоколскипарк.Усклопукомплексајетакођетребалода
будеподигнутаиВисокашколазателесноваспитање.57По
дизањеједногамбициозногирепрезентативногкомплексау
склопуисторијскецелинеБеоградаговорилајеонесумњи
вимтежњамаСоколаза„освајањем”урбаногпросторагра
даисамопозиционирањемуњеговојурбанојтопографији.
Међутим,променаполитичкеклиметокомдругеполовине
четвртедецениједовелајеСоколеумањеповољанположај
негоштојебиослучајтокомшестојануарскедиктатуре.

Већнареднегодинеидејаосоколскомстадионупретварасе
уидејуоолимпијскомстадиону.58ПројекатинжењераПе
тровићабивазанемарениуместоњеговогрешењазаизраду
новог пројекта позван је немачки архитектаВернерМарх
(WernerMarch), професорУниверзитета уБерлину специ
јализованзапројектовањеспортскихобјеката.59Мархјета
кођеизрадиопројекат за стадиониАкадемију зафизичко
васпитањезаистипростор,стимштојекапацитетстадиона
бионештоскромнији–за30до40.000гледалаца.60Ангажо
вањеВернераМарха заизрадупројектаизазвало јебурне
реакциједомаћестручнејавности,61чинисевишезбогчи
њеницештојеупитањустраниархитектанегозбогземље
изкоједолази.Истислучајсеодиграо1937.годинекадаје
владаМиланаСтојадиновићаодлучиладазапројектовање
спортских објеката позове италијанског архитекту Паола
ВиетијаВиолија (PaoloViettiVioli), такође специјализова
ногзаовуврступројектантскеделатности.62

57АЈ,ФондМФВ,ф–71–15–42,СоколскистадионуБеограду
58Исто.
59МархјеуНемачкојрадиоуМинистарствуспортанапредметуНа у ка о 

гра ђе њу спорт ских игра ли шта,акаопрофесористипредметјепреда
ваоинаДржавнојакадемијизафизичковаспитањеуБерлину;Марко
вић,И.Р.(2013)Провокацијановеестетике:двапројектаархитектеВер
нераМархауБеограду,Збор ник Ма ти це Срп ске за ли ков не умет но сти
бр.41,НовиСад:Матицасрпска,стр.122;АЈ,ФондМФВ,ф–71–15–42,
Planung:StadionundsportanlagenfürBelgrad,1938.

60АЈ,ФондМФВ,ф–71–15–42, РефератМинистрафизичког васпитања
народасаКонференцијеповодомизградњеспортскогстадионауБео
граду,14.VI1938.

61Марковић,И.Р.нав.дело,стр.177.
62Аноним(1937)Крајодличнихдомаћихстручњаканаманисупотребни

страниархитектизаграђевинезателесноваспитање,Со кол ски гла сник
бр.14,Београд:СавезСоколаКраљевинеЈугославије,стр.2.
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За кљу чак

ПолитичкиритуаликојесуСоколиспроводилинабројним
ефемерним спектаклима, почевши од церемонија осве
ћењаи свечанихотварања, преко соколских академија, па
све до соколских слетова рефлектује значај који су имали
ујавномпросторуграда,каоиуколективнојсвестинаро
да.Поизградњи,соколскидомовисупредстављалицентре
културнопросветнеделатностиизначајнепунктовеуисто
ријиразвоја спорта, алииеманципацијеимодернизације.
Богат садржај који су соколски домови нудили, почевши
од неговања физичке културе, преко глумачких и музич
кихсекција,падокурсева„модернихигара”,биоскопских
пројекција и библиотеке чинило их је једним од центра
лихпунктовакултурногживотапрестонице.Соколисуна
овајначинпривлачили грађанство, апосебноомладину, и
ширили своју идеју, промовисали националну историју и
културу.63 Соколи су својом пропагандом у великој мери
допринеликонструисањујугословенскогидентитетауКра
љевини,пасутакоиполитичкидогађајинеминовноутица
линаразвој соколскеархитектуреињенопозиционирање
уурбанојтопографијиграда,каоинакаснијенеостварене
пројекте.Изградњасоколскихдомовакаоијединогреали
зованог стадиона у Београду сведочи о активном учешћу
грађана у процесу реализације, почевши од различитих
стратегија прикупљања средстава, па до помоћи у грађе
винскимрадовима.Осимграђана,својдоприноссудалаи
некаодудружења,попутДруштвазаулепшавањеВрачара,
алииМинистарствопросвете,затимМинистарствофизич
когваспитањаинакрајусамкраљАлександарIКарађорђе
вић.Утицајдржавнеполитикеодразиосеуизвеснојмери
на визуелну културу Сокола у престоници, па самим тим
и на соколску архитектуру.Примери који у највећој мери
одражавајуупливјугословенскеидеологије јесуонигдеје
државаунајвећојмерифинансијскиучествовалауњиховој
реализацији–слетиштезаСвесоколскислетисоколскидом
„БеоградМатица”.Паипак,показалосeдасуамбициозни
пројектиархитекатазаСоколечестобивалиодбачениили
скромнијеизведениуследхроничногнедостаткасредстава
зањиховуреализацију.

63Богдановић,Д.(1934)Мисијасоколстванаизградњинационалноисо
цијалноснажнихгенерација,Бе о град ске оп штин ске но ви небр.5,Бео
град:ОпштинаградаБеограда,стр.335‒336.
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SPORTSINPUBLICSPACES:AGENESISOFTHE
BELGRADESOKOLGYMSANDSTADIUMS

Abstract

AsthefirstsportspremisesbuiltinBelgrade,theSokolgymhallshave
asignificantplaceintheurbanisticdevelopmentofthecityinbetween
thetwoworldwars.ThequestionofbuildingaSokolgymhallwasnot
only relevant to theSokolgymsociety,butalso to thepopulationat
large.Thankstoavailablearchivedocumentsandperiodicalmagazines,
wenowknowthatthepeopleofBelgradetookactivepartinbuilding
the Sokol gym society halls and stadiums. This makes research of
the Sokol gym halls architecture important not only for the social
history of architectural and urbanistic development of Belgrade, but
also for the society history in general. In addition to theSokol gym
halls,asignificantroleintransformationofthepublicBelgradespaces
belongs to their stadiums i.e. exercising fields. Through an analysis
of architectural projects realized under the auspices of Belgrade
Sokolgymsocietiesandclubs,wewilltrytodeterminetheirroleand
significanceforthearchitectureandurbanplanningofthecity,andalso
determinethemannersinwhichthesepublicspacescontributedtothe
spreadofYugoslavideology,aspartofacompulsorygymnasticculture
andmissionaimingatemancipationandmodernizationofsociety.

Keywords: Belgrade, public space, Sokol Hall, Sokol stadium, archi
tecture
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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ар хи тек тон ски фа кул тет –  
Де парт ман за ар хи тек ту ру, Бе о град;  

Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Шу мар ски фа кул тет –  
Од сек за пеј за жну ар хи тек ту ру и хор ти кул ту ру, Бе о град
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                      УДК 72.012.7(497.11)”19”

оригиналан научни рад

БЕ О ГРАД СКИ ПА СА ЖИ  
XX ВЕ КА

АНА ЛИ ЗА ТИ ПА И КРИ ТИЧ КО  
ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ ПРО СТОР НОГ  

ПО ТЕН ЦИ ЈА ЛА
Сажетак: Као по ла зна осно ва ис тра жи ва ња, у овом ра ду, по ста
вљен је про стор ни фе но мен XIX ве ка – па саж (pas sa gen, нем.) – од
но сно, нат кри ве ни (за шти ће ни) про лаз из ме ђу две ули це, умет нут 
у град ски блок, ко ји је, пре ма оп сер ва ци ја ма Вал те ра Бе ња ми на 
(Wal ter Be nja min), пред ста вљао је дан од су штин ских из ра за мо
дер но сти у вре ме ну свог на стан ка. Упо ре ђи ва њем и ис пи ти ва њем 
про ла за/па са жа у ур ба ној исто ри ји Бе о гра да то ком XX ве ка, рад 
ана ли зи ра тран спо зи ци ју овог ти па у кон тек сту про из вод ње про
сто ра у раз ли чи тим дру штве ним окви ри ма, и про бле ма ти зу је је 
кроз ак ту ел на пи та ња са вре ме не де ва ста ци је и ре дук ци је јав ног 
до ме на и јав не сфе ре на гло бал ном ни воу. Овим ра дом на ста вља ју 
се и про ду бљу ју прет ход но за по че та на уч на ис пи ти ва ња ау тор
ки, кроз но ву пред мет ну гра ђу, про блем ске окви ре и ис тра жи вач
ка пи та ња про ве ре на у ре де фи ни са ној кри тич кој пер спек ти ви, 
ко ја се ба ве еман ци па тор ским по тен ци ја лом про сто ра по себ них 
типоло ги ја, из ван уо би ча је них де фи ни ци ја и ин тер пре та ци ја.

Кључне речи: архит ек тон скo про јек то ва ње, град ски па саж, 
еман ци па тор ски по тен ци јал простора, Бе о град
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Увод не на по ме не1

Пажњакојаседанаспоклањајавномградскомпросторуи
његовомкапацитетудаомогућииподстичејавниживот,без
обзиранасвеизазовесавременихтрансформацијаглобал
ног друштва, у контекстуиспитивањапросторног капаци
тетаградскихпасажа,омогућавадасебољеразумефизичка
формаовихпростора,функцијекојеобезбеђујуиодноспре
маосталим елементимаизграђене средине.Уколико усво
јимоставда јетипидејаомоделуилипринципкојислу
жикаоводиљазастварањеодређенеформе,алиидатип 
гра ђе ви на или про сто ра одређујемопреманачинуживота
икултури,2следидаинтенцијаоистраживањупросторног
идруштвеногпотенцијалаурбанихпасажаодражаванамеру
дасеиспитајузначењатранспоновањаовогархитектонско
урбанистичкогобликаизевропскогкултурногмиљеауно
вусредину,алиистотакоитранспоновањаовогтипакроз
различитедруштвенедискурсетокомXXвекауБеограду.
Прошливекјеуархитектонскојисторији,прематумачењу
теоретичараархитектуреЖанЛујКоена(JeanLouisCohen),
обележенкаовеккојисуунајвећојмерикарактерисалеус
постављенерелацијеизмеђуразличитихконцепата,њихова
трансгресијауразличитимкултурниммиљеима,алитакође
иконтинуитетметаморфозеархитектонскихтипова.3

Прваоддвепремисеовогистраживања,заснивасеначиње
ницинакојууказујеисторијагенезеитрансформацијеград
скихпасажа:дасутопросторихибридне,дуалнетиполо
гије–измеђуулицеикуће–идаимајувиталнипотенцијал
којимможедасепревазиђеурушавањеквалитета,односно
девастирањејавногпростораусавременимградовима.Ети
мологијаречикојаозначаваовајпојам,алииисторијараз
војатипологијесамогпростора,указујунањеговиманент
нидвострукикарактер.4Појампасажа,премафранцуском

1 Овајрадјереализовануоквирупројекта„Истраживањеклиматских
променаиутицајнаживотнусредину:праћењеутицаја,адаптацијаи
ублажавање”(43007)којифинансираМинистарствозапросвету,науку
итехнолошкиразвојРепубликеСрбијеуоквирупрограмаИнтегриса
нихиинтердисциплинарнихистраживањазапериод20112017.годи
не.

2 Sandalack,B.A.andUribe,F.A.(2010)OpenSpaceTypologyasaFrame
workforthePublicRealm,The Fa ces of Ur ba ni zed Spa ce,Berełkowski,R.
ed.,Ar chi tec tu ral Vo lu mes 1,Poznan:Exemplum, pp.4786.

3 Cohen,J.L.(2012)The Fu tu re of Ar chi tec tu re Sin ce 1889,London/New
York:Phaidon,pp.1415.

4 Ćorović,D.andMilinković,M.Beyondthepassage:Analyticalprobeinto
theemancipatorypotentialofspace,in:Proceedings of the 10th EAAE/ARCC 
International Conference, Lisbon, Portugal, 1518 June 2016: Architectural 
Research Addressing Societal Challenges, Volume 1,CouceirodaCosta,M.,
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оригиналу,којиводипореклоизлатинског језика /passūs/:
pas sa ge,означавапросторгалеријакојијенастаоуФранцу
скојкрајемXVIIIвека,односно,засвођенипокривенпро
лаз,укојемсузанатскеитрговачкерадњебилесмештенеса
обестранеподужнеосепролаза.Вишеод150оваквихга
леријасаграђенојесамоуПаризу,упрвимдеценијамаXIX
века,аликаснијеиумногимградовимаЕвропеиСеверне
Америке.5

Друга поставка истраживања проистиче из читања и са
временог разумевања семиналног делаВалтера Бењамина
(WalterBenjamin),Das Pas sa genWerk,односноThe Ar ca des 
Pro ject.6Урадуполазимоодпретпоставкедаистраживање
културнихстремљењаједногдруштва,којасуоличенауод
ређенимвизуелнимифункционалнимквалитетимапосто
јећег или пројектованог простора, доприноси разумевању
еманципаторског потенцијала једне заједнице. Кроз архи
тектонска истраживања просторног потенцијала градских
пасажауXXвекууБеограду,уовомрадусекритичкииспи
тујесавременидруштвениоквирјавнихградскихпростора,
алиисавременикапацитетпросторне,атимеисуштинске
регенерације јавнесфере, каои токолики једанасстепен
критичкоготклонаодеманципаторскихидеалапретходних
културолошкихнивоаистремљењаједногдруштва.

Пр ви бе о град ски па саж: Гранд па саж  
ар хи тек те Ни ко ле Не сто ро ви ћа,  

19101912. го ди не

Испитивањеархитектонскогтипапролазаилипасажапоче
лојеодпосматрањаичитањафотографијaГранд па са жау
КнезМихаиловојулицибр.19уБеограду,којесеналазеу
АрхивуСрпскеакадемијенаукаиуметности,којесусними
лиЖивковићиАнтонијевић,текнекугодинупредпочетак
Првогсветскограта,кадајепросторисаграђен.Наједнојод
фотографија(слика1)видисеентеријерпролазасастакле
нимкровоминизомновоотворенихтрговачкихизанатских
радњи,каоинеколикоособауњему,којеподстичуинтере
совањезаодговоренапитања:укаквомјеодносубионови
просторниоквирсакорисницимапростора?накоји јена
чинпрвибеоградскипасажотвориомогућностизаодвијање

Roseta,F.,PestanaLages, J. andCouceirodaCosta,S., eds. (2017)Boca
Raton,FL:CRCPress/Taylor&FrancisGroup,pp.231238.

5 Исто.
6 Benjamin,W.(2002)The Ar ca des Pro ject,Eiland,H.andMcLaughlin,K.,

trans.,Cambridge,Mass./London,England:TheBelknapPressofHarvard
UniversityPress.
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активности које претходно нису постојале у јавном и/или
приватном простору града? које су просторне и програм
ске карактеристике Гранд па са жа постале елементи ти
полошког кода и основа за будуће просторновременске
транспозиције?

У претходно наведеним предметним, проблемским и тео
ријскимоквирима,овастудијаполазиодиспитивањаслуча
јаГранд па са жауКнезМихаиловојбр.19,каснијепознатог
икаоСпа си ћев па саж.Наовојадреси јекрајемXIXвека
биоплацса једноспратницомизграђеном1875,попројек
туархитектеАлександраБугарског,ивеликимдвориштем
оријентисанимкаулициОбилићеввенац.7Наистомместује
1912.годинеизведендвоспратни,једнотрактниобјекат,који
јепројектоваоархитектаНиколаНесторовић8завелетргов
цаНиколуСпасића,којијекупиоимање1910.године.Тада
је у средишњем делу плаца формирано и покривено уну
трашњедвориште, простор сновоотворенимтрговинским
изанатскимрадњама,односнопролаз,којимјебиломогуће
изтрговачкеКнезМихаиловеулицедоспетиуулицуОби
лићеввенац,којајеутовремеводилакајошувекстаром,
оријенталномБеограду.9Корисницизанатскихрадњиуовом

7 Аноним(1931)Спо ме ни ца Ни ко ле Спа си ћа,Београд:ЗадужбинаНико
леСпасића.

8 Павловић,М.(2014)Жи вот и де ло ар хи текте Ни ко ле Не сто ро ви ћа 
(18681957),докторскадисертација,Филозофскифакултет,Универзи
тетуБеограду,Београд.

9 Аноним(1931)нав.дело;Борић,Т.(2002)ЗадужбинеНиколеСпасића
ињеговогфондауКнезМихаиловојулици,Ар хи тек ту ра и ур ба ни зам,
10,Београд:ИнститутзаархитектуруиурбанизамСрбије,стр.6681;
Павловић,М.нав.дело;Ćorović,D.andMilinković,M.нав.дело.

Слика1НиколаНесторовић,ПасажНиколеСпасићаилиГранд
пасаж,КнезМихаиловабр.19,Београд,191012,снимљенооко
1912;фотографија:ЖивковићиАнтонијевић.Извор:Архив
САНУ(Српскеакадемијенаукаиуметности);сигнатура:

14410IB1352.
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пасажу,уколикобиостварилипазарод20,0тадашњихдина
ра добијали су бесплатну карту за биоскоп који се такође
налазиоуГранд паса жу.10

Поливалентност оваквог јавног градског простора, првог
теврстеуБеограду,указујенањеговевишеструкенамене
којесемеђусобнопреклапајуипреплићу:тојебилоисто
временоместозаразменуитрговину,зазанатскерадњеи
биоскоп,тојебиоикоридоризаштићениградскипролаз,
покривеносклониште,местозасусрете,зазабаву,зазајед
ничкаискуствакојапроизводиипромовишемодернакулту
раграда.Организацијапростораињеговаматеријализација
одговарале супарискимпасажимаизXIXвека.11Метална
конструкција крова, са стакленим окнима, налазила се у
висинипрвогспрата.Свиархитектонскиелементикојису
рашчлањавалиовајпростор,истовременосуга,ритмичним
распоредомизлога,прозора,пиластера,визуелноуједиња
вали,докгајеотворенимипрозрачнимчиниладневнасве
тлосткојујепропуштаозастакљеникров.12Чињеницадаје
упитањупокривен,алинеизатворенпростор,чијисуобод
низидовиистовременоунутрашњи,посвојојдиспозицији,
испољашњи,посвојојматеријализацији, говориуправоо
амбиваленцијиидвострукомкарактеруовеархитектонске,
односно урбане типологије. Београдски пасаж је предста
вљаоготовархитектонскииурбанистичкипроизвод,којије

10Аноним(5.јун1912)НовоотворенаобућарскарадњауГрандПасажу,
По ли ти ка,стр.4.

11Gallica,ReconstituerleParisduXIXesiècleenphotographies,01.04.2017,
http://gallica.bnf.fr/blog/03022016/reconstituerleparisduxixesiecleen
photographies

12Павловић,М.нав.дело,стр.250255.

Слика2НиколаНесторовић,ОбјекатуУлициОбилићеввенац
17,191012,снимљенооко1912;фотографија:Живковићи

Антонијевић.Извор:АрхивСАНУ(Српскеакадемијенаукаи
уметности),сигнатура:14410IB1350.
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преузетиз технолошкиразвијеније традицијеиуметнуту
постојећеградскоткивоикултуролошкимиље,укојимаје
добионовефункцијеиновасимболичказначења.13

НиколаСпасић,занатлијаитрговац,доброчинитељипред
узетник, у градској историји је запамћен по беспрекорној
пословнојетициихуманитарномраду.14Овајспособнипо
јединац,чланједногдруштванапочеткумодернизацијских
процеса, бирао је исто тако способне стручњаке, најбоље
архитектезапројектантесвојихобјекатаукојимасукори
шћенинајквалитетнијиматеријалиградње,савременитех
ничкиуређајиинајмодернијиинвентар.Спа си ћев па сажје,
каопроизводприватнеиницијативе,врхунскогархитектон
скогзнањаинапреднетехнологије,биоиартикулација–ка
копишеБењамин– колективног сна о томешта би једно
друштвотребалоилимоглодабуде.15

ОбјекатГранд па са жапремаКнезМихаиловојулицисру
шенје1939,аупериоду19401941,премапројектуархитек
теВладиславаД.Владисављевићаподигнутјевишеспратни
стамбениобјекаткојисесастојаоизбочнихкрилаипопреч
ног тракта, као чеоног „зида” ка КнезМихаиловој.16 Том
приликом јеуклоњендвоводнистакленикров,али јепро
стор задржаосвојуфункцијупролазаизмеђуулицадода
нас.Уседамдесетимгодинамаје,удуху„малогурбанизма”
и у процесима заштите и конзервације овог објекта, био
актуеланпројекатархитектеСветиславаЛичине,заревита
лизацијупасажа.Заједносаконзервацијомирестаурацијом
овогпросторау2012,билојенајављеностварањепростора
зауметничкеперформансе,галеријеирадионицестарихза
ната,17алисетониједогодило.

Пр ва тран спо зи ци ја: кон курс ни про је кат за  
Те ра зиј ску те ра су ар хи тек те Ни ко ле До бро ви ћа, 

19291930. го ди не

Заразликуоднекихдругихевропскихпрестоница,каошто
је,например,Истанбул,концептнаткривенихпролазана
сталихпоугледунапарискепасажеXIXвеканијеседаље

13Ćorović,D.andMilinković,M.нав.дело.
14Аноним(1931)нав.дело;Софронијевић,М.(1995)Да ри ва ли су сво ме 

оте че ству,Београд:БиблиотекаградаБеограда/DBRInternational
Publishing.

15Benjamin,W.нав.дело.
16Борић,Т.нав.дело.
17Milosavljević, M. (3. februar 2012) Restauracija Spasićevog pasaža, Ve

čer nje no vo sti online, 22. 03. 2017, http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.
html:364909RestauracijaSpasicevogpasaza
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развијаоуусловимабеоградскеурбанесредине.18Упериоду
измеђудвасветскарата,међутим,овајтиполошкиконцепт
јена јединственначинтранспоновани,умодернистичком
идиому, проналазимо га у неколико неизведених пројека
та архитектe Николе Добровића. Као и претходно анали
зиран пример, он је такође заснован на конструктивним
инвенцијамаи технолошкомнапретку који је донела нова
епоха.

Наиме, у богатом опусу једног од најзначајнијих „побор
ника” модерне архитектуре у Југославији, аутора бројних
пројекатаиизведенихобјеката уПрагу,Дубровнику,Бео
граду,ХерцегНовом,Игалу,каоиважнихтекстова,уџбе
никаитеоријскихрадова,проналазимонизпројекатауко
јиматиполошкимоделкојимсебавимодобијановепојавне
обликеипрограмскеконцепције.Кључнипројекат,уовом
смислу,јестеконкурснирадзаТеразијскутерасууБеограду
из19291930.године.19Овајрадпредстављакритичнутач
кууДобровићевојкаријери,алии једаноднајзначајнијих
догађаја у урбаној историјиБеограда.Међу28радова, на

18Павловић,М.,нав.дело.
19Одпосебногзначајазаисторијуитеоријумодернеархитектуресуар

хитектонскиобјектиНиколеДобровићанасталисуурегионуДубров
ника,упериоду19341941.ПоредХотелаГранд,наострвуЛопуд,низ
модернихвила,затимДомферијалногсавеза,надоградњавилеВолф,и
реконструкцијаренесанснепалатеСпонзаудубровачкомСтаромгра
ду,заједноговореоједномизузетноммодернистичкомпројектантском
опусу, који, данас је то сасвим евидентно, далеко превазилази грани
це локалног и нацоналног, у историји архитектонског модернизма на
тлу Југославије.Милинковић,М. (2007)Кри тич ка прак са ар хи тек та 
Ни ко ле До бро ви ћа: Ду бро вач ки пе ри од, 1934–1943, магистарска теза,
Архитектонскифакултет,УниверзитетуБеограду,Београд;Blagojević,
Lj.(2015)Iti ne re ri: mo der na i Me di te ran. Tra go vi ma ar hi te ka ta Ni ko le Do
bro vi ća i Mi la na Zlo ko vi ća,Beograd:JP„Službeniglasnik”/Univerzitetu
Beogradu‒Arhitektonskifakultet.

Слика3Теразијскападина,Београд,око1930.Извор:
ФотодокументацијаНовинскоиздавачкогпредузећаБорба.
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међународномтакмичењу,Добровићевпројекатподгеслом
Урба ни змусосвојиојепрвунаграду.Дабисморазумеливи
зионарскиконцептНиколеДобровића,потребноједаима
моувидугеографскекарактеристикеовогместаиисториј
скиконтекстукомејенастао.Наиме,поредпростораБео
градскетврђавеиКалемегдана,тргТеразије јебио једини
отворенијавнипросторуградусакогајебиломогућесагле
датииосетитијединственспектаклтопографијеиурбаног
пејзажаБеограда.

ОвајпројекатјезаБеоград1930.године,какопишеЉиља
наБлагојевић,биорадикаланкаоиЛеКорбизијеов(Char
lesÉdouardJeanneret,LeCorbusier)планВоазен(Voisin)за
Париз1925.године.Овојебилопрвипутуевропскојисто
ријидајеједанмодернипројекатприхваћенинаграђенна
конкурсузареконструкцијуисторијскогцентраграда.20Ар
хитектонскаструктураконкурсногрешењапроизашлајеиз
размишљањаоширемурбаномконтексту,омогућностима
повезивања са луком, железничком станицом, и шетали
штем на обали реке: отуда и строга аксијална симетрија
архитектонскогкомплекса,и једноставностхоризонталног
планаприземнеетажеовогобјекта.Празнинаусредишњем
просторутераседефинисана једвемаподужнимзградама,
са кулама висине десет спратова, које наглашавају улаз у
комплекс.Какобисавладаовеликувисинскуразликуизме
ђуободнихулица,Добровићјеорганизоваоширок,отворен
јавни простор – терасу, на нивоуТеразијског трга, и ком
плекснуструктуруподземнихпролазасакомерцијалнимса
држајимаусутерену.Учланкуобјављеномуљубљанском
часопису Ар хи тек ту ра јануара 1932. године, Добровић
пише:дапоредкомерцијалнихсадржајаитрговинеусуте
рену,икафеаиресторанакојизаузимајупросторпоободу
терасе,навишиметажамаконцентрисанједуховниживот
становника,којислужи„зарекреацијуфизичкиипсихички
изнуреногпрестоничкогстановништва”.21О јасноизраже
ној свести о добробити целокупног становништва, говоре
ицртежипланиранихподземнихпролазаисподТеразијске
терасе, са стакленимизлозимаилатералнимосветљењем.
Онииндиректнореферирајунаисторијскепреседане,ализа
разликуодунутрашњефасадеСпасићевогпасажа,накојој
сесмењујуелементинеокласицизмаисецесије,Добровиће
випролазисуогољенепросторнекулисе,ослобођениорна
мената.Сведенинаједноставнепросторнеструктуречијаје

20Blagojević,Lj.(2003)Mo der nism in Ser bia: The elu si ve mar gins of Bel gra
de ar chi tec tu re, 19191941,Cambridge,MA:MITPress.

21Dobrović,N.(1932)Uređenje„Terase”naTerazijamauBeogradu,Ar hi
tektu ra,4,Ljubljana,str.116.
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јединадекорацијазеленилоујавномпростору,отворенису
занајразличитијесадржајеисвепотенцијалнекориснике.

Удетаљномописупројекта, једаноднајзначајнијих аргу
менатаодносисенаекономскуефикасностиисплативост
овогграђевинскогподухвата,иовајаспектвременомпоста
јесвезначајнији,какоауторувиђадасемогућностизареа
лизацијупројектасужавају.Крајемфебруара1932.године,
ДобровићобјављујеновичланакудневномлистуВре ме,у
коме презентује процену трошкова изградње грађевине и
очекиванихприходауњеномкоришћењу,указујеназајед
ничкиинтересдржаве,градаиграђанаБеограда,локалних
имеђународнихтрговачкихпредузећаипредвиђадабисе
изградњаисплатила за само5 година.Међутим,овај апел
упућенграђанима,стручњацимаиградскимвластиманије
наишаонаочекиваниодзив,пажњајавностијеубрзопро
мениласвојфокус,и,допочеткаДругогсветскограта,До
бровићјејединоуспеодаинтегришеконцептТерасеунови
Регулационипланградакојијеусвојен1938.године.

Пасажи,аркадеинаткривенипролази,каоштосмопретход
ноустврдилипредстављајузначајнепросторнеелементеу
низуДобровићевихпројеката.ПоредТеразијскетерасе,по
менућемосамонеколиконајзначајнијих.Онамени,значају
иразличитимначинимаорганизацијепасажаинаткривених
пролазанајвишесазнајемоуТехничкомописунеизведеног
пројекта заДомМатице српске уНовомСаду, који је на
стаонепосреднопрепочеткаДругог светскогратау Југо
славији.Уовомпројекту,изградњанизааркададужуличног
фронтабилајепредвиђенаурбанистичкимусловима,алије
унутрашњи, стаклом наткривени пролаз, био пројектован
усвакојодтрипонуђенепросторнопрограмскесхеме.Не
штодругачијеконцептуалнепретпоставке,којесеодносена
овепросторнеелементе,налазимоиуконкурсномпројекту

Слика4НиколаДобровић,конкурснипројекатзаТеразијску
терасу,192930.Извор:Dobrović,N.(1932)Uređenje„Terase”na

TerazijamauBeogradu,Arhitektura,4,Ljubljana,str.117.
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заПалатуПРИЗАДуБеограду,из1937,укоменаткривени
просториозначеникао„аркаде”,отварајуиштитеприступ
стамбенимјединицамасмештенимусутеренуПалате.22Иа
кобитноразличитипосвојојвеличини,структуриинамени,
„аркаде”и„пасaжи”усватриконкурснарадаукључујубри
гуодобробитистановништва.

Променадруштвенополитичкогсистемаупослератномпе
риоду,отворилајенаизгледновемогућностизареализацију
ДобровићевогконкурсногпројектазаТеразијскутерасу.Са
позицијеГлавног архитекте градаБеограда,Добровићпо
новопосматрапроблемТеразијауширемконтекстуобнове
иреконсктрукцијепорушеногграда.Цртежиз1946.године,
приказујеТеразијскутерасукаонултутачкуупроцесупла
нирањаиизградњеновеметрополенаобеобалерекеСаве.
Истегодине,Добровићпочињепроцесреализацијепланова
заТеразијскутерасусистематскомрегулацијомсаобраћаја
у центру града. Декоративне елементе урбаног мобилија
ра,укључујућиивеликуфонтануусредиштутрга,замени
лесуширокеградскеулицеиподземнипролазизапешаке.
Изнова,овиприпремнирадовисубилисвештојеНикола
Добровић успео да реализује.Међутим, послератна архи
тектонскаиурбанистичкапраксауСоцијалистичкојФеде
ративнојРепублициЈугославији,постепенојеуспоставила
новестандардеформирањајавнихградскихпросторауно
вимдруштвенимусловима.Уовомсмислу,свакакоједанод
најрепрезентативнијихпримерановетиполошкетрнспози
цијеналазиосесадругестранетрганаТеразијама.

Дру га тран спо зи ци ја: Бе зи стан,  
ар хи тек та Вла де та Мак си мо вић, 1953. го ди на

КаоиуслучајуСпасићевогпасажа,пролазБезистан,23који
јеполовиномпрошлогвекапројектоваоархитектаВладета
Максимовић,24такођејеповезиваодваважнаградскајавна
простора:садавећстарогградскогтрганаТеразијама,ино
вог,манифестационогТргаМарксаиЕнгелса,предвиђеног
замасовнедруштвенескупове.Уистомпериоду,архитек
таМаксимовићјесаВидомВрбанићемурадионеизведени
пројекат за уређењеТеразијске терасе (1950), а нешто ка
сније,такођенаТеразијама,изведенисуњеговипројектиза
Инвестиционубанку (1958)и зграду Југословенске књиге

22Милинковић,М.нав.дело.
23Речбе зи стан/bezistãn/јеперсијскогпореклаиозначаватржиште,по

кривенучаршију,деотргаподкровом;Вујаклија,М.(1988),Лек си кон 
стра них ре чи и из ра за,Београд:Просвета,стр.107.

24Stojanović,B.iMartinović,U.(1978)Be o grad: 19451975: ur ba ni zam: 
ar hi tek tu ra,Beograd:Tehničkaknjiga,str.124.
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(194952).25ИновацијекојесууведенепројектомБезистана
уфункционалном, технолошком,обликовноми симболич
комсмислу,билесуизразвеликепроменедруштвеногси
стемапослеДругогсветскограта,иогледалесусе,поред
осталог,ууспостављеномновомодносуизмеђукомерцијал
ног,културногиуслужногсектора,уупотребисавремених
конструкцијаиматеријала,иуспостављањуновихстандар
даза јавнеградскепросторе.Условљенаовимпроменама,
применановихвизуелнихиестетскихпросторнихкодова,
значила је конструкцију отворене бетонске надстрешни
це са куполомизнадфонтанеиновомврстомалегоријске
скулптуре:Же на са шкољ ком,АлександраЗаринаиз1959.
године.

Прве слике из живота пролаза Безистан, засноване су на
пројекцијиидејеоновомдруштву,односнонаколективном
снуоепохикојадолази.Најзначајнијиеманципаторскипо
тенцијал у проучавању архитектонске типологије пасажа,
налазимоуправоуодвајањуодсновапрошлостииуанти
ципацијибудућности.Архитектонскоистраживањеможеда
допринесеподизањусвестистручнејавностиомогућности
и начинима организовања алтернативног, „трећег просто
ра”.Вредности које постоје у амбивалентнимпросторима
пасажа налазе се у искуству њиховог живота у времену,
свихактивностииактеракојисугачинилиикојипомажу
размишљањуоновимтранспозицијамаи стварањуквали
тетнихјавнихградскихпростора.

УвидубогатуфотодокументацијулистаБор баифотогра
фије на којима је приказан простор Безистана у различи
тим периодима осме и девете деценијеXX века говори о

25Исто,стр.125.

Слика5ВладетаМаксимовић,ПролазБезистан,Теразије,
Београд,1953,разгледница.Извор:Приватнаколекција

МаријеМилинковић.
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флексибилности овог простора и креативности уњеговом
коришћењу. Документи из градског живота сведоче о ка
пацитету простора да прими широк спектар друштвених
догађаја, али и индивидуалне иницијативе као манифе
стације неспутаног одвијања свакодневногживота у који
мапрепознајемоиостварењеДобровићевезамислиопро
лазима испод Теразијске терасе, односно инклузији свих
потенцијалнихкорисника.

Уопштојдруштвеној,социјалној,вредноснојиекономској
деградацији у последњој деценији XX века на простору
бившеСФРЈ,уследилисудубинскипоремећајиусвимсфе
рамајавногживота.ИјавнипросторБезистанајепостепено
губиоелементесвојепрвобитнефункције,унајвећојмери
збогкоренитетрансформацијеитранзицијеободнихсадр
жаја,укојојједотадашњавредностоличенаунеочекиваној
виталностипросторапасажа–сасвимугушена.Вероватно
јенајдрастичнијаилустрацијаовихпроцесапримернекада
чувеногбиоскопа„Козара”,садржајакојијеуносионарочи
тудинамикуусвакодневниживотупасажуБезистан,акоји
јеумеђувременупрошаопроцесприватизацијеитешкоје
оштећентокомпожара,2012.године.Безобзиранапокуша
једасеовајпросторупретходномпериодуделимичноили
употпуностиревитализује,ипак,идаљеостаједевастиран
упостојећемдруштвеномиполитичкомконтексту.

Слика6ВладетаМаксимовић,ПролазБезистан,Теразије,
Београд,1953:КонцертуБезистану,снимљено28.јула1987.

Извор:ФотодокументацијаНовинскоиздавачког
предузећаБорба.
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За кљу чак

Еманципаторскипотенцијалспецифичнеархитектонскети
пологије пасажа откривамо кроз два, међусобно повезана
аспекта.Пролазиилипасажисуместатранзиције,уметну
тауурбаноткиво,чијесупросторнеипрограмскекарак
теристикеосновазауспостављањеновихкорелацијаизме
ђуприватногијавногдомена.Овоистраживањејевођено
идејомдаспецифичанкарактерпасажа,акосуосмишљени
као отворени и двострукокодирани простори који имају
јаснодефинисануструктуру, алиистовременои зависеод
случајностиинепредвиђенихоколности–можедадопри
несе стварању нових облика јавногживота.Истовремено,
истраживање ове специфичне архитектонске типологије,
односисеинаактуелнедебатеоурушавању,пропадањуи
нестајањујавнихпростораданас,наглобалномнивоу,26под
теретом бројних супротстављених друштвених, политич
ких,културнихиекономскихинтереса.Истраживањеисто
ријскеперспективеразличитихархитектонскихалата,уре
ђаја,концепата,различитихпројектантскихстратегијакоје
доприносе стварању простора амбивалентног карактера,
каоињихова јукстапозиција,омогућавајуархитектидасе

26Springer, S. (2011) Public Space as Emancipation: Meditations onAnar
chism,RadicalDemocracy,NeoliberalismandViolence,An ti po de, 43 (2),
Oxford:BlackwellPublishingLtd.,pp.525562.

Слика7ВладетаМаксимовић,ПролазБезистан,Теразије,
Београд,1953;РеконструкцијаБезистанакрајемосамдесетих

годинаXXвека.Извор:Фотодокументација
НовинскоиздавачкогпредузећаБорба.
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ослободи претходне парадигме, односно допуштају, како
пишеВалтерБењамин,то је„правоослобођењеодепохе,
којеимаприродубуђења”.27

Архитектонска анализа три типа пасажа у Београду, од
којихДобровићевније изведен, а остала два су временом
физичкипросторноикултуролошкиурушена,успоставља
релацијекојеиначенепостоје.Наиме,ниједанодовихпа
сажа, врло јевероватно,нијенастаоудиректнојрелацији
са хронолошким претходником. Међутим, паралелно са
временосагледавањеовихпросторасњимаприпадајућим
друштвенимконтекстима,затимистраживање,испитивање
иразматрањењиховогопстајањауразличитимкултуроло
шкимситуацијама,каоиразматрањееволуцијесамеидеје
опрелазнимилипролазнимпросторима,омогућавајујасни
јиувидутокаквимогуњиховиеманципаторскиквалитети
дабуду.Тимесевраћамонапитањепостављенонапочетку
овогесеја,отомегдејеместокорисникапасажа,свихдру
штвенихчинилаца,анаравноистручњака,архитектеуста
варањујавногградскогпростора?Девастацијуиурушавање
свихобјекатаНиколеСпасићанаподручјуКнезМихаилове
улице,ТијанаБорићвидиуиндиферентномодносунових
корисникапремањиховој културнојиисторијској вредно
сти, у процесима рушења и уништавања градских амби
јената, као и у нерегулисаном статусу споменика културе
коднас.КадајеупитањупасажНиколеСпасића,додатни
аспект сагледавања проблема, преноси тежиште проучав
њана сам јавнипросторкоји сенаовомместуформирао
и трансформисао. УГранд па са жу су архитектонска екс
пертиза и приватно предузетништвоиницијално створили
хибриднипросторулицеикуће,укојем,башкаоинаве
роватнопрвој забележенојфотографијиизпериода (слика
1)приликастановникаградаикорисникапростораизгледа
каоетерична,снолика,инесасвимдефинисанапојава.До
бровићевипасажинасинформишуо архитектидемијургу
којизаједницидоносипрометејскиквалитетуређенихпро
сторнихиекономскиходноса.ПролазБезистан,сасвојим
идеолошкимисимболичкимвредностима,својимцентрал
ним положајем, величином и значајем, највише говори о
визуелном, али и суштинском, значењском преиначавању
београдскихјавнихпросторауXXвеку.Оношто,заширу
јавност анонимни, архитекта ствара за колектив, испоља
васеумоментунастанкаБезистанакаосаноновојепохи,
довољнофлексибиландареалностсвихкаснијихдруштве
них транзиција јасно рефлектује у овом простору, током
различитих фаза његових трансформација. Прометејски

27Benjamin,W.нав.дело,стр.883884.
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квалитет, како у овом пресеку истраживања закључујемо,
недоносениархитекта,никорисникпростора,већтежња
свих актера упреиначавању јавних градскихпростора, ка
стварању знања о томе да снолики прикази колективног
несвесногпретходнеепохенисупутоказзабудућност,већ
тачкенакојимасеусадашњостипровераваеманципаторски
капацитетсамогдруштва.
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THE20thCENTURYBELGRADEPASSAGES:
ATYPOLOGICALANALYSISANDCRITICAL

EXAMINATIONOFTHEPOTENTIALSOFSPACE

Abstract

As noted byWalterBenjamin, the spatial phenomenonof a covered
glassroofed passage, stretched between two streets and inserted
inside a city block, encapsulated the extreme cultural ambivalence:
by expressing repression through the ideology of consumerism and
expressing freedom through the utopia of abundance. The hidden
emancipatory potentials of the city passages, observed closely in a
particular case, represent the subject of this paper and the analytical
probethatexaminesthehistoricalconditionsofaparticularenterprise.
When the Passage of Nikola Spasić was constructed in the main
pedestrian and shopping street of Belgrade in 1912, the époque of
Parisianstyle arcades had already passed. Observed in this broader
perspective, theconstructionof thePassage,according to theproject
ofNikolaNestorović,oneofthemostprominentSerbianarchitectsof
theperiod,wasonlyalateechooftheParisian18thcenturyinvention.
The comparison and contention between the three chosen, realized
and unrealized, transpositions of the Passage in Belgrade, designed
by different prime architects of the time, in relation to Benjamin’s
ideaof spacewith emancipativepotential, correspondinglypointout
the protean capacity and open up new alternatives in the context of
contemporaryproductionofspace,particularlyimportantinthelightof

achangingglobalculture.

Kеywords: architectural project, city passage, emancipatory potential 
of space, Belgrade
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АН КЕТ НИ КОН КУРС ЗА  
УРЕ ЂЕ ЊЕ ТР ГА МАРК СА И 

ЕН ГЕЛ СА У БЕ О ГРА ДУ  
1976. ГО ДИ НЕ

ИЗ МЕ ЂУ КУЛ ТУ РЕ КРИ ТИ КЕ И  
КУЛ ТУ РЕ ГУ БЉЕ ЊА СИН ТЕ ЗЕ

Сaжетак: На кон крат ко трај ног по рат ног пе ри о да ма рк си стич
ког ра ди ка ли зма, у Ср би ји је то ком пе де се тих и ше зде се тих го
ди на ХХ ве ка из вр ше на ко рек ци ја ан ти бур жо а ске мар ки стич ке 
ре во лу ци је спро во ђе њем бес по штед не кри ти ке све га по сто је ћег, 
да би кон цем ше зде се тих и то ком се дам де се тих го ди на та ква 
по ли тич ка стра те ги ја би ла тран сфор ми са на у сво је вр сни гра
ђан скоде мо крат ски мо дел кри ти ке дру штва про тив др жа ве. У 
ар хи тек тон ској обла сти то ком се дам де се тих го ди на, од нос пре
ма тра ди ци ји прак се ства ра ња и тра ди циј ској сли ци за те че ног 
на сле ђа но сио је сво је вр сни гра ђан ски мо дел кри ти ке ко ја се, на 
осно ву схва та ња на ци о нал не тра ди ци је за сно ва не на ин тер ним 
ди фу зи ја ма емо тив ног, иде о ло шкопо ли тич ког, исто риј ског и 
ин те ре сног код ства ра ла ца про сто ра, мо же гру пи са ти на ра ди
кал ну, кон зер ва тив ну и ли бе рал ну. Ан кет ни по зив ни ур ба ни стич ки 
ко нурс за уре ђе ње тр га Марк са и Ен гел са у Бе о гра ду, спро ве ден од 
ме се ца ју на до 15. но вем бра 1976. го ди не, за у зи ма вре ме пре ла ска 
са дру штве ноплан ског ра ди ка ли зма на ли бе рал нотр жи шне ево
лу ци о ни стич ке пер спек ти ве раз во ја гра да. Ус по ста вља њем спро
вед бе не план скостра те шке до ку мен та ци је за из град њу и уре ђе
ње град ског про сто ра кон цем ше зде се тих го ди на ХХ ве ка, чи ме 
се ре де фи ни ше ин ту и тив но деловањe ар хи тек тон ских ак те ра на 
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град ску сли ку, ова кав ево лу ци о ни стич ки пер спек ти ви зам је кон
тра дик тор но ова пло тио во лун та ри зам и кул ту ру гу бље ња ар хи
тек тон ске син те зе гра да. Пред пер спек ти вом дез о ри јен ти са ног, 
ду го трај ног и де ли мич ног ево лу ци о ни зма, ви ђе ни ји ак те ри ар хи
тек тон ског ства ра ла штва, ре ше ња су тра жи ли у но вом ау то ри
та ри зму, у круп ни јим уре ђај ним по те зи ма и сна жни јим ак цен ти
ма, ко ји се у од но су на ста ри ји мо дел пла ни ра ња про сто ра раз ли
ку је за ме ном кла сноре во лу ци о нар не за др жав норе во лу ционар ну 
ми то ло ги ју. 

Кључнеречи: ар хи тек тон ска те о ри ја, ар хи тек тон ска кри ти ка, 
ур ба ни зам, за шти та на сле ђа, со ци ја ли стич ки ре а ли зам

Узнужнапоједностављивања, каоиудругимдруштвено
хуманистичкимобластима,архитектонскакритикасеможе
груписатикакопремасвојимнормативнимисходиштимата
коипремаразличитимтрансцендентнимилииманентним
формама основних типова нововековног мишљења – ра
дикализма,либерализмаиконзервативизма.Унутарсваког
теоријског разликовања постоји извесни степен неодређе
ности као имноштво варијација које семогу условно ту
мачити–на једној страни сепрепознајењихова критичка
функцијауодносунастепенјавневидљивостиодноснона
учешћеуполитичкомсистему,асaдругестране,препозна
јусеполитичкиидеаликојисусвојственисвакомеодњих,
упркос углавном замагљеним интимним диференцирањи
ма или идеолошкој оријентацији аутора. Учешће српског
архитектонског стваралаштва у програмским ,,процесима
цивилизовањадруштвакрозафирмативнеосећаје”односно
културним феноменима у оквиру којих се „национални
корпус уграђује у централне институционалне и вредно
снесистеме”1,опширнијесурасправљениунашојнедавно
публикованојграђи.2

1 Shils,E.A.(1986)CentreandPeriphery,in:The Con sti tu tion of So ci ety,ch.
IITheSacredinSociety,Routledge&KeganPaul:TheHeritageofSocio
logy,рр.93109.

2 Игњатовић,А.Транзицијаиреформе:АрхитектурауСрбији19521980,
Тежњекависокоммодернизму,у:Isto ri ja umet no sti u Sr bi ji XX vek. Re
a li zmi i mo der ni zmi oko Hlad nog ra ta, eds. Šuvaković,М. et al. (2012),
Београд:Orion Art, стр. 689726; Игњатовић, А. Порицање и обнова:
Архитектурапостмодернизма19801991,Плурализамификција:Пост
модерна, u: Isto ri ja umet no sti u Sr bi ji XX vek, eds. Šuvaković,M. et al.
(2010), Београд:Orion Art iKatedra zamuzikologiju FakultetaMuzičke
umetnostiUnivetzitetaumetnostiuBeogradu,стр.663698;Игњатовић,А.
(2012)МитоТројанскомкоњу:Београдскашколаархитектуре,Соција
листичкимодернизамтокомхладнограта,у: Isto ri ja umet no sti u Sr bi ji 
XX vek. Re a li zmi i mo der ni zmi oko Hlad nog ra ta,eds.Šuvaković,М.etal.
(2012),Београд:Orion Art, стр.421498;Игњатовић,A.иМанојловић
Пинтар,О.,(2012)ПреображајитргаСлавијауБеограду:историја,се
ћањеиконструкцијаидентитета,у:Me mory of the City / Se ća nje gra da,
ed.Simu,M.(2012),Београд:Kul tur klam mer,стр.121154.;Kadijević,A.
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Узсасвимреткеизузетке,3неможесерећидасупоратни
српски архитекти тада такозване средње генерације, зау
зимали фигуру релевантног ,,критичког интелектуалца” у
специфичним облицима јавног критичког ангажмана, као
релевантнихсубјекатамањеозваниченесоцијалистичкеде
мократијеавишезапаженихучесникаупроцесима„оштрог
оповргавањапаикаснијеауторевизије”,какоукритициин
телектуалнеинертностиархитекатазапажакритичарархи
тектуреМиодрагЈефтић.4

Одважностизааналитичкоуоквиравањеангажманаархи
текатаињиховихкритичкихрефлексијауглавномчинедру
штвенеоколностиукојимаседограђујеизаокружујењихов
стваралачкиопус.Величинаоствареногопусапримарноје
зависилаоддруштвенихиекономскихмогућностиалииод
друштвенихфеноменакаонадвладавајућихкултуролошких
феноменадугогтрајања.5Збогтогасупредлозиоодређеним

(2010)Ideologijeiarhitekturaukontekstuduhavremena,u:Ide o lo gi je i ide
a li – Pri lo zi is tra ži va nju ar hi tek tu re 20. ve ka u Voj vo di ni,Muzejsavremene
umetnostiVojvodine, str. 511;Кадијевић,А. (2010)Архитектураидух
времена,Београд:Грађевинскакњига;Кадијевић,А. (2009)Осоцреа
лизмуубеоградскојархитектуриињеговимопречнимтумачењима,На
сле ђеIX,Београд:ЗаводзазаштитуспоменикакултуреградаБеограда,
стр.7588;Кадијевић,А.(2007)Улогаидеологијеуновијојархитектури
ињенасхватањауисториографији,На сле ђеVIII,Београд:Заводзаза
штитуспоменикакултуреградаБеограда,стр.225237;Кадијевић,А.
(2003)Погледнапротекливексрпскеархитектуре(Приказкњиге:Ми
лошПеровић,ИсторијасрпскеархитектуреXXвека.Одисторицизмадо
другогмодернизма,На сле ђеVI,Београд:Заводзазаштитуспоеменика
културеградаБеограда,стр.265269;Денегри,Ј.(2013)Корпус:Српска
уметност19502000.,Београд:Орионартдоо;Денегри,Ј.(2016)По сле
рат ни мо дер ни зам/Нео а ван гар де/пост мо дер ни зам – Огле ди о ју го сло
вен ском умет нич ком про сто ру 19501990,Уметностикултура,Београд:
Службенигласник.

3 Страјнић,К.(1931)Са вре ме на ар хи тек ту ра Ју го сло ве на,Љубљана:Ар
хитектура4,стр.108113;Добровић,Н.(1931)Уре ђе ње Те ра се на Те ра
зи ја ма у Бе о гра ду,Љубљана:Архитектура4,стр.114118;Добровић,Н.
(1965)Осврт на те му ам би јент,Загреб:Архитектура90,стр.7;Кулић,
В.(01–31.мај2010)Про стор у кре та њу: Ар хи тек ту ра и по ли ти ка чи
та ња: Слу чај Ге не рал шта ба у Бе о гра ду – Про стор у кре та њу,Београд:
Република бр. (XXII), стр. 476477,Матејић,М. (2012)Прилог проу
чавањузградеГенералштабаархитектеНиколеДобровића:Концепти
искуствопростора,На сле ђеXII,Београд:Заводзазаштитуспоменика
културеградаБеограда,стр.167183;OНиколиДобровићу:Јефтић,М.
(октобар1976)Записиобеоградскојархитектуринасрединиосмеде
ценијеБеоградскикруглењиром,По гледбр.21,Београд:ИТНовине
(бр.712)

4 Јефтић,М.нав.дело.
5 Стојановић, Д. (2012)Ас фалт и кал др ма, Београд: Удружење за дру

штвену историју; Куљић, Т. (2006)Кул ту ра се ћа ња, Београд: Чигоја;
МанојловићПинтар,О.(2014)Археологијасећања–Споменициииден
титетиуСрбији19181989,Београд:Уружењезадруштвенуисторију,
Чигојаидр.
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политичким детерминантама неопходни за разматрање
оквира оваквих процеса и у архитектонској науци. У том
смислусеидоминантнипроцесантибуржоаскедруштвене
револуциједокоминформовске1948.године,одвијаокроз
модел неомарксистичке радикалне критичке интерпрета
ције, који је носио облик филозофскоинтерпретативног
спора о „правом значењу”марксистичкемисли, да бипо
том,упроцесимакорекцијеспољнополитичкеповезаности
премаполитичкомЗападуиекономскогприлагођавањапо
четкомпедесетихгодинаХХвекаафирмацијомграђанско
демократског модела критике, добио смисао делегитима
цијесопственогобликакаомере„етатизма”,„бирократске
деформације”и„протосоцијализма”.Крајемшесдесетихи
токомседамдесетихгодинаXXвекамоделикритикеусва
јају грађанскодемократскаполазиштауниверзалнихвред
ностикојисукодификованиулисти„грађанскихицивил
нихправа”.Наконпоразачехословачкогпројектаинешто
каснијепроведене„брежњевизације”југословенскогсамоу
прављачкогпројекта,појављујусеразличитеформацијесо
цијалнополитичког активизма (одбори,петиције, апели...)
чијиједруштвенисмисаоангажманапредстављалаодбрана
грађанскихправаиреконструкција „цивилногдруштва”у
самоуправномсоцијализмукаоновоозваниченојуставноји
идеолошкополитичкојформи.

У раздобљу самоуправљања шездесетих година ХХ века,
идејапосебностинародаилинародностиуодносунадру
геприсутнефедеративнеентитетекаоосновнеинесводиве
заједницеуконтинуумујугословенскеисторије,ипоредза
говараногколективизмаијединства,постојалајенаначин
којимниједоводилаупитањењиховпојединачниисториј
ски субјективитет и индивидуалитет. Међутим, одређени
историјскистереотипипретилисутабуизацијомодређених
идеолошкихстереотипа–например,вредновањереалсоци
јализмакаогрешке,„празногвремена”итренутком„скре
тања”одобавезујућегкомунистичкогидеалапроизилазило
јеиздискурзивнекритикесувише„изворних”образацана
ционалног идентитета, националне традиције и аутохтоне
протокултуре па тиме и погрешног неконститутивног мо
делазабудућевреме„напреткаисоцијализмасаљудским
ликом”,нарочитоуконтекстусрпскогфедералногентитета.
Чиниседајеизтогразлогауархитектонскојобласти,каои
удругимдруштвенохуманистичкимиуметничкосценским
пољима,прихваћена„могућностзаблуде”налинијиконти
нуитетасасоцијалистичкимреализмоминегативнемарги
нализацијеновогсоцијалистичкогдруштванадкојимсусе,
посредством социјалистичког народњаштва, могле надви
ти опасности националне историје, традиције, аутентичне
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карактерологије и менталитета, а у политичком смислу и
социјалдемократије.

Проблематично несигурну везу између политичког хтења
епохеистваралачкиххтењановедржавнезаједницезапажа
ЛидијаМереник:„модернитрадиционализам јелогичнаи
очекиванареакцијанасоцијалистичкиреализам,чакикао
обликграђанскогсупротстављањаонјеподетикетомозва
ничене либерализације уметности нудио један старински
модел„компромисногмодернизма”драгогсрпскојкултур
нојиграђанскојсценитридесетихгодина,одаклеуистинуи
потиче(...)Упркостомештојеуједномтренуткуослобађа
њаодрепресијесоцијалистичкогреализмаодиграодрагоце
нуулогусучељавањасанаслеђеммеђуратногпериода,овај
„модернистички традиционализам” доцније је однегован
каосвојеврснаретропојавауоквирусвеукупногмодерни
стичкогпродорадругеполовинепедесетихгодинаикасни
је”.6Чиниседајенапољуархитектонскогиурбанистичког
уобличавањаградаанарочитоуметничкогстваралаштвас
почеткапедесетихгодинаXXвека,међутим,учинакпосле
ратне неомарксистичке комунистичке радикалне критике
сампосебиделегитимациони–одричућисопственуизвор
номарксистичкулегитимацију,социјалистичкиреализамје
као модел идеолошке критике спровео самооспоравање и
поништавањеидеолошкогсаморазумевањакоје јепостоја
лоутемељимањеговоглегитимационогмеханизма.Другим
речима, оспоравајући „изворно социјалистички” карактер
неомарксистичкогреалногсоцијализма,субверзивнасамо
критикајеснажноутицаланасоственисистемдатрагаза
новимлегитимационимобрасцима.Овакоотворенамогућ
ностсамокритикеуЈугославији,продубилајеиразрадила
грађанскодемократскеваријететејавнедруштвенекритике
стварајући претпоставке не само за „светоназорску” опо
зицијувећизаполитичкуопозицију–стварањем„острва
слободе”усферииндивидуализма,неформалнимгрупама,
изненађујуће густим интелектуалним мрежама „цивилних
иницијатива”,покретимаипетицијама.

Након превладавања радикалног неомарксистичког моде
ла друштва, као доминантне критичке опције непосредно
наконДругогсветскограта,новидискурсграђанскодемо
кратске формације полази од потенцијала предграђанске
природесоцијализмаиизтогаизводизахтевзањеговугра
ђанскуицивилнутрансформацију,докцентралнутачкуове
трансформације дефинише у ограничавању моћи државе

6 Мереник,Л.(2010)Умет ност и власт. Срп ско сли кар ство 19451968,
Београд:ФондВујичићколекција,стр.68.
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односнопартијенаначинкојибисемогаоразуметизахте
вомзановим„друштвенимуговором”.Паралелизамреалсо
цијалистичкестварностисаепохомпросвећеногевропског
апсолутизма током које се догодило „буђење народа“, од
сликавареторичкуитеоријскуренесансусоцијалноглибе
рализмау„комунистичкомделу”Европезаштајеполазна
претпоставкабилаупреласкуреалногсоцијализмаизтота
литарногсистемаусистемауторитарногтипа.

Поредтогаштосеархитектонскииурбанистичкиконкурси
изшездесетихиседамдесетихгодинаXXвекамогупосма
тратиувизуримодела„утопијскогреализма”7,онисубили,
међутим, оперативни удео либерализације система који је
остваривао грађанскодруштвенуплурализацију у области
освајања слободе критике али и до успостављања рела
тивно конкурентскихи тржишнихмеханизамапослератнe
економијe.Механизмиоваквеплурализацијеустручнојјав
ностифункционисалисунезависноодспољнихмеханизама
којејеполитичкиомогућаваладржава.8Изградњекапитал
нихурбанистичкихкомплекса–наистиначинкакосемогу
„тумачитикаоодлучаниуспешанпокушајдасејугословен
ска(доцнијетумаченаготовоискључивокаосрпска)архи
тектура’уведеупородицусветскихвеликана’узнескриве
нуподршкунајвишихдржавнихкругова”9–такосупостали
идеополитичкогидеалакојијеузграђанскимоделкритике
уобличаваосликупотпуноразвијенезападноевропскедемо
кратијеињојкоресподентногкултурногкапиталаитржи
шнеконкурентнеекономије.Упогледутаквихдруштвених
аспирација, архитектонски критичар Миодраг Јефтић, из
ракурса сопствене струке, прагматично запажа детаљније
разлогеопструкцијетаквихмогућности:

„Наша [архитектонска, прим. аут.] аверзија према пи
саној речипростире своје злосрећно дејство и на одре
ђивањенашегположаја у интернационалној неимарској
констелацији. Иако се неизражена национална особе
ностможе,спунимразлогом,означитиглавнимкривцем
занашунезапаженумеђународнуулогу,сматрамоипак,

7 Игњатовић, А. (2012) Транзиција и реформе: Архитектура у Србији
19521980,Тежњекависокоммодернизму, у:Isto ri ja umet no sti u Sr bi ji 
XX vek. Re a li zmi i mo der ni zmi oko Hlad nog ra ta,eds.Šuvaković,М.etal.
(2012),Београд:Orion Art,стр. 689726

8 Одзначајазатренутакспровођењаанкетногконкурса,тадајемоглаби
тивећратификованаВанкуверскадекларацијаоправимаипотребама
човекауоквиримасвојеурбанесрединекојасеразвилауоквирукон
ференцијеМеђународнеунијеољудскимнасељима1978.године,али
онасенепомињеудокументационимактима.ОзначајуВанкуверске
декларације,у:Ар хи тек ту ра и ур ба ни замбр.8687,Београд,1981.

9 Игњатовић,А.(2012)нав.дело,стр.696.
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даиовако,санизомваљанихобјекатаопштесавремене
усмерености,нашаархитектуразаслужујемакарсредњу
европскурепутацију.”10

Дозревање критичке мисли о ширем целинском прегледу
урбанистичкогразвојаБеоградаиосветљивањапроцесава
жнијихурбанистичкихподухватаипокретаињиховеулоге
уразвојудруштвеногикултурногживотаБеограда,већ је
билаутемељенарадовимаБранкаМаксимовића.11Преточе
на из планског синтезног пројектовања и „отклона сваког
субјективитета”наначинкакојетојошодпрератазахте
ваоНиколаДобровић12,уаутохтоноауторствоисамостал
ностстваралаштва,архитектонскаделатностјеопстајавала
утезиоантидогматизмукаоструктуридугогтрајања.13

Уз повремене амбиваленције савезне власти у односу на
утопијскинеомарксистичкирадикализам,премаполитичкој
потребиуодређеномтренутку14,доминантникритичкидис
курсграђанскодемократскогмоделајавнекритикеносиоје
манихејскидухупрошћенихдуалистичкихпринципаДобра
иЗлакојисеоваплоћујуусликеДржавеиГрађана.Између
озваничења самоуправљања 1963. године и амандманских
реформипочеткомседамдесетихгодиназакључнодоновог
уставног решења 1974. године, „критички интелектуалац”
епохенеомарксистичкогсоцијалистичкогреализмаипото
ње грађанскодемократске политичке корекције, сасвим је
уступиоместофигурамаполитичараидруштвеногтеорети
чара–фигурамакојесубиленедиференциранеуњеговом
претходномдруштвеномангажману.15

10Јефтић,М.нав.дело.
11Максимовић, Б. (1983)Иде је и ствар ност ур ба ни зма Бе о гра да 1830

1941, Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда,
стр.25.

12ПозивнописмоНиколеДобровићаусвојствудиректораУрбанистичког
институтаод3.XII1945.годинезазапослењеархитеката,арх.Станку
Мандићу,предатоодаутораМузејунаукеитехнике.

13Игњатовић,А.нав.дело,стр. 697.
14Увезизбуњујућихамбивалентностиифлексибилностипремазападној

култури током периода политике засноване на научном социјализму,
„идејнимразноврсностима”,критициапстракцијеисл.вишеу:Мере
ник,Л.нав.дело,стр.65.и71;Денегри,Ј.(2016)По ли тич ки на пад на 
ап стракт ну умет ност по чет ком ’60их го ди на,Службенигласник,стр.
1617.

15Анализом постављења на јавне и државне функције, може се закљу
читиодносполитикепремаводећимактеримакултуре:члановипред
ратнебеоградскегрупенадреалиста(МаркоРистић,АлександарВучо,
КонстантинКочаПоповић);ВаскоПопа(Нолит);МилорадПанићСу
реп(РепубличкизаводзазаштитуспоменикакултуреапотомНародна
библиотекаСрбије);МиодрагБ.Протић(Музејсавременеуметности);
Милан Кашанин (Галерија фресака у Београду); Милутин Главички
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Ограничење моћи социјалистичке државе цивилним дру
штвом по свему судећи се догодило седамдесетих година
механизмомкоегзистенцијеграђанскодемократскекритике
иидеолошкогеволуционизма,апотомињеговомзаменом
за еволуционистичку перспективу друштва. Темељи ова
квогеволуционизманалазесеустварањусоцијалнихпрет
поставкизараздвајањетеоријскогипрактичногјавногде
ловањакојесуомогућилепрофесионализацију„критичког
интелектуалца”.Такопрофесионализованикритичкиинте
лектуалац потом је претворен у „научника” односно заго
ворниканаукеослобођеневременскихсудова–алииу„по
литичара“каоспроводоцаполитике,уобрнутомпредзнаку
одвременанаконсвеопштеполитизацијекултуре(продора
идеологијеунауку,филозофијуиуметност),кадаседогодио
релаксирајућипостмодернитрансферусупротномсмеру.16

ПросторТргаМарксаиЕнгелсапретрпеојекључнуархи
тектонскоурбанистичкуи визуелну трансформацију 1956.
године,кадасупоследњистаријиобјектиовогцентралног
градскогпросторауклоњени–КафанаТополакојасенала
зиланаекспонираномугаономвенцуулицеКраљаАлексан
драизградаПрвостепеногокружногсудасаVIIокружном
пуковском командом, са почетака стваралаштва архитекте
ДрагутинаЂорђевића(18661933).17ТргМарксаиЕнгелса
је постигао своју ликовнорегулациону кохерентност при
друживањемзградеДомасиндикатаЈугославијеархитекте
БранкаПетричића,довршенеукласичнојстилскојреторици
1955.године,ранијеподигнутимзградамаПалатепензионог
фонда чиновника и служитељаНародне банкеКраљевине
ЈугославијеархитектеГригоријаСамојлова,довршене1938.
године18изградомПривилегованеАграрнебанкеархитека
таПетра и БранкаКрстића која је грађевински довршена

(Урбанистички завод града Београда); Леон Кабиљо (Секретаријат за
урбанизамизаштитуживотнесредине)идр.

16Вишеопитањимамеђуповезаностикадровскогдефицита,оценеструч
ностииподобности,у:Мереник,Л.нав.дело,стр.35,према:Куљић,
Т.(1989)Би ро кра ти ја и ка дров ска упра ва, Београд:Научнакњига,стр.
89идаље;Ђорђевић,Д.(1969)Социјалистичкиреализам19451950, у:
Над ре а ли зам и со ци јал на умет ност,Београд:МСУ,стр.6881.

17Поповић,М.(2001)ОкружнисудиVIIпуковскаокружнакасарнауБе
ограду, На сле ђе бр. III,Београд: Завод за заштиту споменика културе
градаБеограда,стр.193198.

18Просен,М.(мај2006)Ар хи тек та Гри го ри је Са мој лов, Београд:Музеј
наукеитехникеиГалеријанаукеитехникеСАНУ,стр.35;Просен,М.
(2007)ОсоцреализмуиархитектуриињеговојпојавиуСрбији,На сле ђе
VIII,Београд:ЗаводзазаштитуспоменикакултуреградаБеограда,стр.
95118.
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до1934.године.19Поредпоменутеапсолутнеликовнопро
сторнесинтезетеразијскогблоказградомДомасиндиката,
декоративном и регулационом синтезном моделистиком,
изграђено је 1949. године и крило са леве стране палате
Вре ме,потоњегседишталистаБор ба,којимјетежишнои
волуменски ремоделована предратна новинскоинформа
тивнапалатаархитектеБраниславаКојића.20Синтезнипо
стулати премошћавања ликовних и просторнорегулацио
нихаранжманаодПалатепривилегованеАграрнебанкеу
стилизацијиардекоомаутораархитекатабраћеКрстићдо
соцреалистичке естетике новоизграђеног Дома синдиката,
шестоспратномтрактномекстезијомпалатеВре меиинтер
полиранимизградњамаунизусалевестранетргадоулице
НиколеПашића,оцртавалисупослератнутрансформацију
средишњегурбанистичкогпростораБеоградакрозприлаго
дљивукритичкуисукцесивнустваралачкукултуруаутора.
Упогледупотребеподстицањатаквогурбанистичкогиар
хитектонскогфеномена,срединомседамдесетихгодинаXX
векаокупићесеархитектеуоквирумултидисциплинарног
симпозијумаоопштемдијалектичкомфеноменусинтезе21.

Анкетни конкурс за решење централног јавног градског
подручја испред Дома синдиката, спроведен је као прва
отворенајавнатрибинакојајебиларезултатпротестнепе
тицијеокостоседамдесетистакнутихкултурних,научнихи
јавнихрадникаповодомодлукеградскихвластиоизградњи
историјскогзабавногпаркауТопчидеру.22Историографски

19Просен,М.(2014)ПалатапривилегованеАграрнебанкеуБеограду, На
сле ђеXV,Београд:ЗаводзазаштитуспоменикакултуреградаБеограда,
стр.6376.

20Марковић,И.Р.(2011)ДомсиндикатаиБеограду–ескпликацијаархи
тектуресоцијалистичкогреализма, Збор ник Ма ти це срп ске за ли ков не 
умет но стибр.39,НовиСад,стр.271283;Тошева,С.(1998)Бра ни слав 
Ко јић, Београд:Републички завод за заштитуспоменикакултуреБео
град.

21УВрњачкојБањијеувременуод25.до28.октобра1973.годинеКул
турнопропагандницентарВрњачкеБањеорганизоваосимпозијумпод
називом„Обликипростор”уширокомкругуутицајнихстваралацаиз
областисрпскеијугословенскеархитектуреиурбанизма,ликовнеумет
ности,примењенеуметности,заштитекултурогнаслеђа,социологијеи
другихобласти,вишеу:Iкњигаосинтези,Издавач:Замаккултуре,Вр
њачкаБања:Зборникрефератаидискусијаосинтезисаприлогом,1975;
IIкњигаосинтези,cit. оpus,1978.

22Конкурсзазабавнипаркпосвећенопштемпрегледунационалнеисто
ријејугословенскихнародаспроведенје1974.године,апрвонаграђени
радјеизложеннаизложбиА70уоквируГалеријеСтудентскогкултурог
центрауБеограду(ауториА.ЂокићиС.Илић,каталогархивеСКЦбр.
1974);Вишеу:Јефтић,М.(од7.јануара1977)Новидухубеоградском
урбанизму –Анкете,По глед бр. 26 Београд: ИТНовине – (културни
додатак),стр.28.
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остаје нејасно до краја како се уопште топчидерски про
блем забавног парка прелио у потребу уређења овог цен
тралногбеоградскогградскогподручја,алинемасумњеда
сеградскаупавапослужиланеутрализацијомнасталогдру
штвеногпроблемабирократскивеомапажљивимограђива
њемифункционалнимизоловањем–политичкомидеали
зацијомиконтролисаномрепрезентацијомслободекритике
путеминституција.Заправосечинидајеанкетниконкурс
представљаоактизмештањасасвимконкретногкритичког
ангажманасаодређенимповодомнаначинкојимсеудово
љавалокритицитимештојерасправапремештенаудругу
проблемскусрединуиодабранирепрезентативниоквир.

Образложењаукупноосампозваниханкетиранихархитека
тазаконкурсзауређењетргаМарксаиЕнгелсауБеограду
(данашњитргНиколеПашића)одјунадо15.новембра1976.
године,представљаојетипичноместонакомеседогађало
разгранавање грађанскодемократског критичког потенци
јалауетичкеваријететелибералне,радикалнеиконзерва
тивне критике о стању града и друштва у целини.Изузев
образложењаМилицеШтерић,свакиодпреосталихмодела

Слика1РадБогданаБогдановићаиСимеМиљковића,
1976.година(каталоградова,1976)

Слика2РадМилицеШтерић(каталоградова,1976)
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критике равноправно су пренебрегавали полазне претпо
ставке неомарксистичког соцреалистичког имагинаријума
којисуранијеобележавалиовајградскипростор.23Залибе
ралнекритичареразвојаибудућегуређењаовогпростора,
чијијејединиекспонентнаконкурсубиоБогданБогдано
вић са сарадником СимомМиљковићем, питање градског
трганаовомместупрераслојеуповодиронијииопсесив
ној самоисторизацијикојавишенаводинатрагањепоан
тикваријатузаблудаипогрешакауоквирууниверзитетског
гета(слика1).ЗанекеауторекаоштојеМилицаШтерић,
овај простор је и надаље носио ознаке „жариштамаркси
зма”којијеваљалоархитектонизоватицветномбуктињому
оквирукојебисеналазиомузејмарксизмаинаучногсоција
лизма,алинеилењинизма(слика2).Тржишналибералност
њеногрешењаналазиласеуплануопштереконструкцијеи
адаптацијевећинеприземнихпартијаобјекатаупросторуи
повезивањемпешачкогпростораупроменаднимпасарела
мапроширеногбазара.24Градскиинформативницентарса
галеријомСтанкаМандића представљао је такође и омаж
Стојановићевомобелискукојијеуклоњен1961.годинене
посредно пред Прву конференцију Покрета несврстаних
уБеограду.Пројектно решењеСтанкаМандића, као једи
ногауторакојисевратиоЛековомразумевањурационало
стиовогпростора25,алиизвандухаоногаштоЗитеувиђау
„коничнимпросторимакаовишеуметничкимцелинамаод
конкавних”26,представљалојепромишљањеополитичким
иидеолошкиммеханизмимапостојањадруштваисањима
усагласностисамоизолованостикритичкогмишљењаибез
интереснелепотеобјектаестетике(слика3).

Иницијалноподстакнутграђанскомпротестноминтерпела
цијомвиђенијихјавнихдруштвенихактера,позивнианкет
никонкурсзапреуређењеТргаМарксаиЕнгелсапретворен
јеупозивзаразумевањеслободепојединца,алинекаосу
протностиуспостављеномполитичкомидеалу,већкаодру
гојстраниуспостављеногидеолошкогидеала.Радилосету

23Ђорђевић,А. (1963)ПроблемреконструкцијецентралнихделоваБео
града,Ар хи тек ту ра и ур ба ни замбр.21,Београд,стр.4650;Минић,О.
(1960)Трансформације центраБеограда, Ар хи тек ту ра и ур ба ни зам 1
Београд,стр.19

24АнкетаоуређењуТргаМарксаиЕнгелса,недатирано;Рукописизобра
зложењааутора,арх.јед.СтанкоМандић,Музејнаукеитехнике.

25Леко,Д.(јун19551956)ОсвртнановиТргМарксаиЕнгелсаимогу
ћаместазановуградскукућууБеограду, Прегледархитектуре,Ве сник 
Дру штва ар хи те ка та Ср би је45,Београд:ДруштвоархитекатаСрбије,
стр.142144;Јефтић,М.нав.дело.

26Zite,K. (1967)Umet nič ko ob li ko va nje gra do va, Beograd: IP Građevinska
knjiga,str.126
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ио афирмацији демократског ауторитета државеи власти
каокоренаполитичкогпројектаидруштвеногуговорако
јијеуобластиархитектонскеделатностиостаонепрекидно
амбивалентан између раније самосталног, персоналистич
когсубјективитетааутораињиховогкаснијеколективизи
раногделовањаизјавнихслужбиипосебнихорганизација
удруженог рада. Анкетни позив архитектимаиндивидуал
цимапотврдиоједасеурбанистичкасликаградаможесхва
титикаоскупформалнопроменљивихвредности,каокон
тинуитет традиције кроз преношење таквих вредности из
конфликтнихрезултатапрошлостиузасигурноистутакву
будућност,учемућесеувекпроналазитирелевантнообра
зложење за дијахронијски успостављану традицију, пре
ћутнауверењаинасталеобичаје.Утомсмислу,кодаутора
већреализованогтргаХраниславаСтојановићаиједномод
позванихактераовогконкурса,нијесерадилониокаквом
проблематичномрешењутргакојебитребалопреиспитати,
већопотребидаљеурбанистичкеоперацијеитоуподруч
јураскрсницеКнезМилошевеиТаковскеулицесатунел
ском денивелацијом код локације познатије као „Лондон”
уциљувизуелногифункционалногопоравкатогпростора
(слика4).27

АрхитектБраниславЈовинјеодбиоучествовањеуанкетном
конкурсу,сматрајућидакаопројектантметроанеможепри
хватитипозивјерутомпросторурасписивачконкурсапред
виђаизлазизметроа(слика5).28Teхнолошкимпрограмом

27Образложења,Музејнаукеитехнике–Одсекархитектуреиградитељ
ства.

28Записниксасастанкаодржаног29.јуна1976.годинеуСекретaријатуза
урбанизамизаштитуживотнесредине.

Слика3РадСтанкаМандића(каталоградова,1976)



181

АЛЕКСА ЦИГАНОВИЋ

четвороколосечнелинијеналинијиМ1–М2,чијијенацрт
израђен1974. године, са средишњимперонимакојидопу
штају директно прелажење и преседање путника, предви
ђеноједанаовојстаницибудесмештенглавниуправљачки
центарзацеобеоградскиметросистемкаоиелементиба
знеметроопреме(исправљачкаподстаница,ТСирезервни
агрегати).29Главниприступметроупројектованјеизбазар
ског подземног нивоа (коте 112.00 – 113.00) који се изду
женимперонимауправцуТеразијаи тргаповезује сапе
ронима,укључујућииразрађенесилазезапаркингпростор
капацитетаоко700паркингместаколикојебилопланирано
планскимдокументомусвојенимнабазиоваквогсаобраћај
ногрешења,заовуцентралнуградскузону.

Од коришћења слике до реалности производње, целокуп
на урбанистичка идеја „социјалног потенцијала” анкетног

29РазговорсаауторимаархитекатамаБраниславомЈовиномиСинишом
Темеринским,дана01.11.2016.године.

Слика4РадХраниславаСтојановића(каталоградова,1976)

Слика5Основапешачкогипартерногрешењаса
ифраструктурнимкоридоромметроа,радБараниславаЈовина

1977,(цртеждигитализован2015,СинишаТемерински)
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конкурсакодвећинеауторајеимплицитнодобилакарактер
најекстремнијеразрадеутопијскогмоделафутуристичкехи
перструктуре.Изразитуформацијумрежнехиперструктуре
галеријскогтипапонудиласутриаутора:УгљешаБогуно
вић,уархитектуривисећихтргова–платформивертикал
ноповезанихлифтовимаистепеништимакојимасеидејно
и ликовноприближиомрежним структурамаКандилисаи
Јосића (слика 6); ВладимирИвковић који је понудиоши
роке подземне пешачке пасареле денивелисане у односу
навишеколосечнесаобраћајнемагистрале(слика7);Урош
Мартиновић, који је понудио решење мрежно повезаних
мегаструктурасасолитерскимакцентима(слика8).Слобо
данМилићевићјепонудиотакођерешењекојеносиодлике
структурне технолошкеразраде са тачкастиминфраструк
турнимкоридоримаповертикали,стимштојезаразлику
одБогуновићевогиМартиновићевогрешењапозиционирао
саобраћајисподцелокупнеповршинетргасадефинисаним
подземнимулазимаизулицеВлајковићеве,БулевараРево
луције(КраљаАлександра)иизправцаТеразија(слика9).

Мартиновићевипословнинебодериуовомпросторудавна
шњебаталијскепијаце,понуђенисуујекуфељтонскедеба
теовисокимстамбенимзградамаулистуПо ли ти катоком
1976.године.Овиполемичкифељтони,покренутиповодом
једног од два ауторска текстаМихаилаМитровића током
истегодине,довелисуистегодинеидостудијеонедозво
љавањуизградњевисокихстамбенихзградауБеоградукао
идоградскеодлукеоовомпитању.30ИакојеМартиновићево

30Фељтони:Поповић,Б.(8.јануар1976)Изазовграђевинарима, Политика,
стр. 7; Кубуровић, М. (19. јануар 1976) Проширује се Ташмајдански
парк–интервјусаарх.МирјаномЛукић,По ли ти ка,стр.14;Кубуровић,

Слика6РадУгљешеБогуновића(каталоградова,1976)
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решење,достављеноподшифром„МММ”добилоконачну
препоруку жирија, у финалу грађевинске интерпретације
просторапројектованајеапотомиреализована1982.годи
непоиницијативиновинараЂокаВјештице.Интерполира
насценографијатргаипаркасавизуелнимреференцамана
Богдановићеворешење31,уоквирубироаЈПЗеленилоБео
град(слика10)реализованајесадњом52стаблаплатанаи
планирањемвисокеозелењенеронделесаместомзаспоме
никутежиштутргакојиутомтренуткунисуреализовани.
Просторјеконачнирегулациониоблик,колоритифункци
оналнуопремљеностфонтаномдобиореконструкцијомиз
1986.године,премапројектуОлгеМилићевићНиколић.32

Иако је Богдан Богдановић дао најдуховитији одговор на
историјскопореклоовогнекадашњегбаталијскогпазаришта,
и није препоручен жирирањем, каснијим прилагођавањем
идејеопројектовањубрдасаодликаматумулусанауглудве
улице,настаојепотомтргунејаснојсинтезисапарковским
ликовнимифункционалнимизразомпремапројектукојије
израђенуоквируЗеленилаБеоград.Овајсвојеврснијавно

М.(24.јануар1976)Дакућабудевисокакаодрво–интервјусадрРадо
мирМишићемповодомнаградезаконкурснирадзаБлок19АуНовом
Београду,По ли ти ка, стр. 17;Ђурић, Р. (31. јануар 1976)Допринос и
надградњадостигнутих вредности, По ли ти ка, стр. 16;Кубуровић,М.
(8.фебруар1976)КакваћебитиСлавија?,По ли ти ка,стр.19;Р.Б.(16.
новембар1976)Плановизавеликиград–најаваседницеИзвршногса
ветаградскескупштине–извештајоконцепцијидруштвеноекономског
развојаипрограмуразвојаиизградњеБеоградаод19761985.године,и
коначно:ДруштвенипланразвојаградаБеоградадо1980.године,По
ли ти ка,стр.20;Аноним(20.новембар1976)Социјалнистичкисамоу
правниинтересустамбенојикомуналнојполитициуизградњиграда
Београда, По ли ти ка,посебнидодатакброју;Такођеу:Јефтић,М.(1977)
Београдскаархитектурау1978.години–Погледизблиза,ИТ но ви небр.
734,По гледбр.32.

31Извештајжирија у оквиру заоставштине арх.СтанкаМандића,Музеј
наукеитехнике–Одсекархитектуреиградитељства.

32Богуновић,С.(2005)ТргНиколеПашића, у:Ар хи тек тон ска ен ци кло пе
ди ја Бе о гра да XIX и XX ве ка,Београд:Београдскакњига,стр.100.

Слика7РадВладиславаИвковића(каталоградова,1976)



184

АЛЕКСА ЦИГАНОВИЋ

анкетниекспериментпредстављаојеипоказатељодбијања
свакемогућностиконзервативногсоцијалистичкогплана–
циљјебиодасеупотпуностирешезаблудеиконтрадиктор
ностиградскогцентраиподстакнењеговатрансформација
уорганизованумашинуексклузивногтржиштаилиберал
ног капитала, без архаичних облика историцистичког от
пада и несигурних вредноснихмодела за тековине будућ
ности.Позивниконкурс зареконструкцијуТргаМарксаи
Енгелсапредстављаојеактубеђивањајавностиутодасу
личнеинтелектуалнеидруштвенеконтрадикције,неравно
тежеипланерскихаостипичногсавременогградакакавјеи
савремениБеограднеизбежни–датакавхаос,заправо,усе
биносинеистраженобогатство,неограниченемогућности
услојевитостикојесеуодређеномтренуткумогупретво
ритиуобјашњењеисветлевредностикојеприпадајуслоју
новогкакосоцијалногтакоисоцијалистичкогфетиша.

Уперспективамадезоријентисаног,дуготрајногиделимич
ног еволуционизма, виђенији актери београдског архитек
тонског стваралаштва, решења су тражили у новом ауто
ритаризму, у крупнијим уређајним потезима и снажнијим

Слика8РадУрошаМартиновића(каталоградова,1976)

Слика9РадСлободанаМилићевића(каталоградова,1976)
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акцентима,којисеуодносунастаријимоделпланирањапро
стораразликујезаменомпревазиђенеускогрудостикласно
револуционарнезабогатстводржавнореволуционарнеми
тологије.Утомсмислу,уместоминималнихинтервенција
којима би се заменили објекти лошег бонитета или пре
правкикојебисинтезноподржалезатеченуестетикуздања,
промовисане су предимензиониране грађевинске структу
ре, мрежасти урбанистичкотехнолошки коридори, техно
лошки компликоване и једино доказиве у миту напретка
савременогфутуристичкогграда.

Понуђенарешењапозивногконкурса зауређењецентрал
ногбеоградскогподручјаТргаМарксаиЕнгелсаприказу
јесвеаспектеконтрадикторностипреузимањамодерности
западноевропског метрополског града – недостатак кон
зервативне регулациононивелационе структуре, неверо
ватност, полифункционалност и аналитичкотехнолошку
многострукост, остајући изван формалне рационализације
имеморијализацијепросторакојиматежицентралноевроп
скаграђанскаархитектура.Усветлутаквогпрофесионалног
експанзионизма,значајанкетнихрешењапостајејаснији:са
предметомурбанистичкереорганизацијецентраградатре
бало је да постане реорганизована јавност, позвана и на
прављенакритичкимучесницимаусвојојзамишљенојкре
ативној и демократској полемичкој улози. Кроз теоријску
хомогеностфункција,авангарднуиндустријуидејаи„вла
сти”,овојебионесамопрвипокушајјавнепартиципације
укојојјетребалодазаинтересованикориснициградабуду
укључениуплаховитост„уздизања”континуираногразвоја
и трансформације већ и опредмећеном референдумском
либерализацијомјавнеуправе.33

33ВиђенијидискутантиуоквирудвеорганизованетрибинебилисуИси
дорПапо,ПеђаМилосављевић,ЕрихКош,БранкоПешић,МиланЂо

Слика10Идејнипројекатреконструкцијерадиинсталације
фонтане1987,ЈПЗеленилоБеоград1982(КомуникацијеЦЕП)
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Историографскапозицијаовеархитектонскеанкетесасвим
се уклапа у ток архитектонске београдске праксе који ка
рактеристичнофункционишеуматрицинаизменичних ге
нерацијских прескока, постављајући учеснике планерских
дешавања у наизменичну комбинаторику историзацијског
позиционирањаипериодичногвредносногрепроцесуира
ња.Искуство јавноганкетногконкурсазатрансформацију
градскогцентраБеограда, опцртава деловање српских ар
хитектонскихиурбанистичкихактераурелативнократком
периодукојејекоинцидентноформираломноштвонаратива
ипаралелнихрангирања, генеришућиизразиту сложеност
достигнутог политичког искуства и идеолошке зрелости,
алинеобезбеђујућимогућностконзистентногафирмативно
позитивног критичког односа према наслеђу сопственог
временскогсуседстваодноснопрофесионалнојследствено
стиуодносунасопственепретходнике,уследчега„многи
предлозиникаданисумоглибитиостварени”.34
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PUBLICCALLFORARRANGEMENTOFMARXAND
ENGELSSQUAREINBELGRADE,1976:BETWEEN

CULTURALCRITIQUEANDTHECULTUREOFLOSING
SYNTHESIS

Abstract

Aftera shortafterwarperiodof theMarxist radicalism, in the1950s
and the 1960s, a correction of antibourgeois Marxist revolution
occurredinSerbiabypracticinga“relentlesscritiqueofeverythingthat
exists”.Attheendofthe1960sandinthe1970s,thispoliticalstrategy
was transposed into a specific civildemocratic model of critique
involving“societyversusstate”. In thearchitectureof the1970s, the
understandingof the traditional creative practices and the traditional
images of heritagewasmarked by a certain civicmodel of critique
which, based on the understanding of national tradition founded on
internalemotional, ideologicalpolitical,historicaland interestdriven
diffusions, can be grouped into radical, conservative or liberal. The
opencallforanurbanisticarrangementoftheMarxandEngel’sSquare
(TrgMarksaiEngelsa)inBelgrade,wasopenfromJunetoNovember
15, 1975. It coincided with the transition from “a socialplanning
radicalism”to“theevolutionistperspectives”inthedevelopmentofthe
city.Withadoptionofanenforcableplanningstrategicdocumentation
for the development and arrangement of city spaces, at the end of
the1960swhich redefined an intuitive influenceof architects on the
city image, this evolutionary perspectivism, however, gave birth to
a contradictory voluntarism and a culture of losing the architectural
synthesisofthecity.Facedwiththeperspectiveofadisoriented,long
lasting and partial evolutionism, the eminent actors in the field of
architecturesearchedforsolutionsinanewauthoritarianism,inbroad
arrangementstrokesandrobustaccentuationswhichdepartedfromthe
oldmodelofspatialplanningbyswitchingfromaclassrevolutionary

toastaterevolutionarymythology.

Kеywords: architectural theory, architectural critique, urbanism, pro
tection of heritage, socialist realism
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Умет нич ко-про дук циј ска гру па Ноћ му зе ја, Бе о град
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оригиналан научни рад

УЛО ГА, ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ И  
ПРЕ О БРА ЖАЈ СПОРТ СКИХ 

ОБЈЕ КА ТА У БЕ О ГРА ДУ У XIX 
И XX ВЕ КУ У ОД НО СУ НА  

ПО ТРЕ БЕ ГРА ДА
Сажетак: Сва ки град је огле да ло дру штва и дру штве них ак тив
но сти ко је су се од ви ја ле кроз ње го ву исто ри ју. Бе о град је у сво јој 
про шло сти био ис пу њен круп ним про ме на ма, ко је су га за не ко ли
ко де це ни ја у XIX ве ку, од не у ре ђе не ва ро ши пре тво ри ле у срп ску 
пре сто ни цу. Са раз во јем др жа ве, ра сте и те жња да се иде у ко
рак са све том, где су се од дав ни на не го ва ле спорт ске ди сци пли
не. Спорт ска ар хи тек ту ра Бе о гра да по че ла је да се раз ви ја сре
ди ном XIX ве ка – oд пр вих јав них ку па ли шта на Са ви, стре ли шта 
на Топ чи де ру, фуд бал ских те ре на на Тр ка ли шту, пре шла је ве ли ки 
раз вој ни пут, ме ња ју ћи свој об лик и на ме ну у од но су на по тре бе. 
У пр вим де це ни ја ма XX ве ка гра де се те нис те ре ни, кли за ли шта, 
ба зе ни и ве ли ки ста ди о ни, док је ка сни ји раз вој пра ти ла из град
ња мо дер них спорт ских ха ла. Кроз раз вој ар хи тек ту ре спорт ских 
обје ка та, мо же мо пра ти ти низ про ме на и пре о бра жа ја, где се 
гу бе јед ни, а до би ја ју но ви ар хи тек тон ски об ли ци, док исто ри ја 
на ста вља да иде сво јим не у мит ним то ком.

Кључне речи: спорт ски објек ти, игра ли шта, јав на ку па ти ла, 
тере ни, ста ди о ни, спорт ско ре кре а тив ни цен три, ха ле
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Увод

Свакиградјеогледалодруштваидруштвенихактивности
којесусеодвијалекрозњеговуисторију.Београдјеусвојој
бурнојпрошлостибиоиспуњенкрупнимпроменама,којесу
газасамонеколикодеценијауXIXвеку,однеуређенева
рошипретворилеупрестоницусрпскедржаве.Саразвојем
младедржаве,растеитежњадасеидеукораксаразвијеним
светом,гдесусеоддавнинанеговалиспортиспортскеди
сциплине.Мењасесвестљуди,долазесазападаархитекте,
студентикојидоносеновине,паиспорт.

Први облик физичког васпитања у Београду појавио се
1808. годинеуоквирупредвојничкеобуке,итоуВеликој
школи.Уаналимајезаписанодасетупредаваоегзерцири
фехтовање(мачевање),односноборењесабљом.1Мачевање
јепрвисавремениспорт,којисепослеПрвогсрпскогустан
капојавиоуСрбији.ПредаваогајекоњичкикапетанПетар
Ђурковић.2ПоновнимпадомСрбијеподТурскувласт1813.
престала је са радомВеликашкола, а самим тим и свака
спортскаактивност.

Мачевањесепоновопомиње1843.године,кадајебеоград
ски чиновник ЈованНинић унајмио учитељамачевања да
обучава београдску омладину, тако да се овашкола може
сматратипрвом спортскомшколомуБеограду.Прва обја
вљенаспортскавест,односиласеуправонаовушколу,ко
ја се налазила наместу зградеСАНУуКнезМихаиловој
улици.3

У српском народу су веома биле популарне трке коњани
ка или кошије (косије) још од времена кнеза Милоша.
Након премештања престонице, Београд је 1842. годи
не био домаћин првих модерних трка, организованих по

1 О настанку и историји Велике школе у: Гордић, Р.М. (2004)Ве ли ка 
шко ла 1808–1813,Београд:Заводзазаштитуспоменикакултуреграда
Београда;ОписпрвесрпскевисокошколскеустановедајенамиНенад
Макуљевићу:Макуљевић,Н.(2014)Осман ско – срп ски Бе о град: ви зу
ел ност и кре и ра ње град ског иден ти те та (1815–1878),Београд:Topy,
стр.202;Пауновић,М. (1971)Бе о град кроз ве ко ве,Београд:Светозар
Марковић,стр.1219;Групааутора,(2004)Модернасрпскадржава1804
–2004,Хронологија,Београд:ИсторијскиархивБеограда,стр.26;Сто
јановић,Д.(2008)Кал др ма и ас фалт, Ур ба ни за ци ја и евро пе и за ци ја Бе
о гра да 1890–1914,Београд:Удружењезадруштвенуисторију,стр.328.

2 Група аутора, нав. дело, стр. 26;Radan,Ž. (1977)Pre gled hi sto ri je tje
le snog vje žba nja i spor ta,Zagreb:FakultetzafizičkukulturuSveučilištau
Zagrebu,str.101.

3 Чубриловић, В. (ур) (1974)Исто ри ја Бе о гра да 2, Београд:Просвета,
стр.805;Тодоровић,Ч.С.(2009)Спо рт у ста ром Бе о гра ду (XIX век),
Београд:Zep ter Bo ok World,стр.22.
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западноевропскомузору.Организоваоихјеенглескиконзул
ЏорџЛојдХоџис(GeorgeLloydHodges)участсултановог
изасланикаСакиб–ефендије.4Занимљивоједајекоњички
спортуоновремеуБеоградуимаоназив„енглескикоњо
трк”.Претпостављаседа суодржанеиза садашњеглавне
железничкестанице,уБариВенецији.5Међутим,нијепо
знатодалијеземљанастазанакојојсеодржавалотакмиче
њеималанекакавархитектонскиоквир.Физичковаспита
њеуводисефакултативно1844.године,школскимзаконом,
заученикегимназије.Нажалост,збогнедостаткастручних
кадрова, али и материјалних средстава, настава се тешко
спроводила.Текје„Законоустројствуосновнихшкола”из
1863. увео гимнастику у свешколе уКнежевини.Држава
јеодобрилановчанасредствазанабавкупотребнихгимна
стичких справа и за плаћање учитеља гимнастике,што је
представљало прекретницу. Ангажован је стални учитељ
гимнастикеАсканиусСедлмајеризНемачке,којијеод1863.
године,унареднихдесетгодинапредаваоувећинишколау
Београду.6

Ар хи тек ту ра у слу жби спор та
ПознатоједасемногоистакнутихличностиуXIXвекуба
вило бригом зафизичку активност, због чега се све више
размишљало оизградњи спортскихобјеката.Архитектура
спортскихобјекатауБеоградупочелаједасеразвијасреди
номXIXвека,асаразвојемиширењемспортскихактивно
стидобијасвевећизначај,збогчегасејавилапотребадасе
одредеконкретниархитектонскиоквири,односнопростори
заредовнофункционисањеспортиста.Насвојимпочецима,
иницијативајепотицалаодприватнихлица,такодасувећ
четрдесетих година XIX века, подигнути први објекти за
физичкукултуру,јавнакупатила,којасуотваранадуждесне
обалеСаве.

Бе о град ска јав на ку па ли шта
ПрвојавнокупатилоуБеоградунаСавиотворилису1843.
годинеКостаЛапојевићиДимитријеДанић.7Купатило је

4 Оснивањекоњичкогдруштва,податакпреузетизкњиге:Radovanović,B.
(1991) Sta niš ta,Beograd,str.23,22.01.2010.http://www.zastavainfo.co.
yu/kultura/monografija/osnivanje_konjickog_drustva.html;Цвејић,Б.Ду га 
исто ри ја ко њич ких тр ка,3.03.2010.http://www.danas.rs/vesti/srbija/be
ograd/duga_istorija_konjickih_trka.39.html?news_id=151637

5 Тодоровић,Ч.С.нав.дело,стр.21.НапросторунекадашњеБареВене
цијаод2016.годинесеградикомплекс„Београднаводи”.

6 Групааутора,нав.дело,стр.103;Radan,Ž.нав.дело,стр.102.
7 КодСимеЋирковићанаилазимонаподатакдајеовокупатилоотворено

годинуданараније.Погледатиу:Ћирковић,Ц.С.(2014)Ка ле мег дан ске 
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ималоуграђенбазен задецуикабине заодрасле,8 а анга
жован јеиучитељпливања.Накончетиригодине,25.ма
ја 1847. Драгутин Карловански, „београдски фабрикант”
отвориоје„Првосрпскокупалиштеипливалиште”итакође
ангажоваонаставникапливања.9Забележеноједајеплива
лиште„преко14хватидугачкои4хваташирокоиограђено
обезбедителноммрежом.”10УчитељпливањајебиоИтали
јанАлбертоДрагонер.11КарлованскисепомињеикаоКар
ло „први у Србији сирћетни фабрикант”, предузимљиви
Немац,чије јепливалиштепрвоуСрбијибележиломете
оролошкапосматрања,односнопратилотоплотуводеива
здуха.Купалиште,нажалост,ниједуготрајало,аКарлован
скијеотвориобакалницуинаставиодасебавитрговачким
посломуБеограду.12

Године1854.капетанМишаАнастасијевић јенаСавикод
пристаништа,уКарађорђевојулициблизусадашњегмоста,
изградио купатило са 12 „собица за купање”. Две године
касније,упролеће1856.наместутогкупатилаБеоградска
општинаградивећекупатилозасвојестановнике.13Године
1865.наСави„испредкућеНастасаЗахе”,кодмостауКара
ђорђевојулици,јеизграђенокупатилоМилошаДимитрије
вића,којејеназванои„Фризерово”купатило,наосновуње
говогзанимања.Имаоједвабазенаивећибројкабиназаку
пањеухладнојводи.Шестгодинакаснијегајепреуредио,
анаследилисугасиновикојисугајошдугодржали.14Иза
„Фризеровог” или тзв. „Зеленог”, постојало је и „Плаво”

сен ке,Београд:Дерета,стр.235.
8 ТодоровићЧ.С.нав.дело,стр.22;Пауновић,М.нав.дело,стр.1219.

ЖиворадЈовановићнаводида јеовокупатилоотворено1853.године;
Видетиу:Јовановић,П.Ж.(1964)Из ста рог Бе о гра да,Београд:Тури
стичкаштампа,стр.67.

9 Пауновић,М.нав.дело,стр.1219;ЧубриловићВ.(ур),нав.дело,стр.
813:СимаЋирковићнаводигодину1845.каогодинуукојојјеотворено
„Првосрпскопливалиште”,у:Ћирковић,Ц.С.нав.дело,стр.237.

10Radan,Ž.нав.дело,стр.103.
11ТодоровићЧ.С.нав.дело,стр.25;ОмолбиучитељапливањаАлберта

ДрагонерауправиградаБеоградау:Групааутора,(2005)Жи ве ти у Бе
о гра ду 1842–1850,ДокументиуправеградаБеограда,Београд:Историј
скиархивБеограда,стр.510–511.

12Јовановић,П.Ж.нав.дело,стр.67.
13Тодоровић,Ч.С.(2009)Спо рт у ста ром Бе о гра ду (XIX век),Београд:

Zep ter Bo ok World,стр.30–32;Јовановић,П.Ж.нав.дело,стр.67.
14Тодоровић,Ч.С.нав.дело,стр.47;УдокументимауправеградаБео

градасусачуванидописи,гдеМилошДимитријевићмолизадозволуза
градњукупатилајош1862.године.Тадајеодбијенјерјебиоаустријски
поданик.Каснијемујеодобренаградња.Вишеотомеу:Групааутора,
(2005)Жи ве ти у Бе о гра ду 1851–1867,ДокументиуправеградаБеогра
да,Београд:ИсторијскиархивБеограда,стр.521–524.
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купатило,односно„Оријент”,инжењераЈефтимијадиса,ко
јејебилонаправљенооддрвенихплатформинабурићима.
Изаовадвајебилојошједно,војнокупатилонапонтони
ма.15Занимљивоједаје1867.годинеиСтеваТодоровићдр
жаокупатилонаСави,кодБранковогмостауКарађорђевој
улици,алинијепознатоштасекасниједесилосањим.16

НапросторуданашњегСпортскогцентра„МиланГалеМу
шкатировић”,наконПрвогсветскограта,изграђен јепрви
спортски центар у Београду „Ђачко купатило”. Основано
је1919.наиницијативудиректораДругемушкегимназије
МиркаПоповићаиподршкудиректораРеалке,ИлијеЂука
новића.Већследећегодине,почелојесарадом,акаконије
било свлачионица, посетиоци су се пресвлачили на обли
жњемукотвљеномшлепу.Докупатила седолазилоподно
Калемегдана, сапростора где је садаЗоолошкиврт,преко
железничкепруге,кроздрворедјаблановаитопола.Наула
зуукупатилојестајаладрвенакућица,гдејебиоконтролор
закарте.Накућицијепостојалаималаоставазаствариод
вредности,аизнадјестајалатабланакојојјекредомбиона
писандатумитемператураводе.17

Последве,тригодине,изграђенајезграданастубовима,где
сеулевомкрилуналазиласвлачионицазаученице,станза
чувараиодељењезачувањевесалаисвеганеопходногза
одржавањекупатила.Удесномкрилусеналазилагардеро
базаученике,аусредњемзародитеље,професореидру
гегосте.Саспољнестранесусетакођеналазилекабинеза
родитељеипрофесоре.Насамојрецисубилепостављене
двеплатформеоддасакасамостићиманабурадима,којису
заграђивалипростородређензакупањеуреци.Тајпростор
јебиоограђендебелимбалванимавезанимжицом,којису
били подељени у две зоне, за непливаче у плићем делу и
пливачеудубљем.Тусукаснијепостављенеитрамболине
наплатформама.18

На обали се налазила плажа насута песком, а за улазак у
водусупослужиледвестазесакаменимплочама,којесуне
кадапоплочавалеКнезМихаиловуулицу.КакулиНебојша
сунаправљенитеренизаодбојку,лакоатлетскастаза,место

15Дероко, А. Београд на сусрету два века, у: Бе о град у се ћа њи ма  
1900–1918, приредиоВасић,П. (1977) Београд:Српска књижевна за
друга,стр.29–30.

16Тодоровић,Ч.С.нав.дело,стр.51.
17Лимић, Д. В. Ђачко купатило на Дунаву, у: Бе о град у се ћа њи ма  

1919–1929,приредиоЂоковић,М.(1980)Београд:Српскакњижевназа
друга,стр.279–280.

18Исто,стр.280.
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заскокувисидаљ,каоикуглана,затимсутупостављене
исправезавежбе,кругови,вратило.Прекопута,наборчан
скојстрани,сусетаданалазилепространепешчанеплаже,
којесузбогсвојелепотеназванеплаже„Кефалоније”.Даље,
премаелектричнојцентрали,налазилосекупалиштевојске,
затимкупатило„Монплезир”,гдесусекупалиДорћолции
потом,јеврејскокупатило.19

Ураздобљуизмеђудварата,надеснојобалиСавејебило18
купалиштанадрвенимсплавовима,амеђуњимасупосебно
билипопуларни,„ЛепаНивернеза”,„Смиљево”,„Трнинић”
инајвеће, „НароднокупатилоОпштине градаБеограда”.20
Староопштинскокупатило са својих80кабинанијебило
довољнозапотребесвевећегграда.Збогтогајенаправљено
ново,далековеће(слика1),премапројектуархитектеЂорђа
Лукића.Купатилосесастојалоиздесетделова,повезаних
гвозденимсајлама.Ималојеповршину2500м2,апловило
јена2000празнихдрвенихбуради,спојенихконструкцијом
одтриредагреда.Изградњајезапочета18.маја1933.годи
не,аотвореноје29.јулаистегодине.Већнасамомпочетку,
збогсвевећегбројакупача,наметалосепитањепроширења
купатила,предследећесезоне.21

НаконДругогсветскограта,саразвојемурбанистичкогпла
наБеограда,натомпотезујенаправљеношеталиште,ака
снијеибициклистичкастаза.Уместокупалишта,наместу
„Ђачког купатила” је саграђен спортски центар „25. мај”
са неопходним спортским теренима, а плаже су заменили
сплавови,доневшиновиурбаниидентитетБеограда.

19Исто,стр.279–281.
20Bogunović,G.S.(2005)Ar hi tek ton ska en ci klo pe di ja Be o gra da XIX i XX ve

ka, ar hi tek tu ra, (I), ar hi tek ti, poj mo vi,Beograd:Beogradskaknjiga,str.36.
21Аноним,(1934)НароднакупатилаО.г.Б,БОНбр.1–3,Београд.

Слика1НароднокупатилоОпштинеградаБеограда
(измеђудварата);Извор:приватназбиркаМилоша

Јуришића.
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Пр во срп ско дру штво за гим на сти ку и бо ре ње
Каопочетниоквирзаразвој гимнастикеуБеограду,може
се узети година 1857.Наиме, познати српски сликарСте
ван Тодоровић (18321925), по повратку сашколовања из
иностранства1857.године,уБеоградуоснива„Уметничку
школу”,која јеузсликарствонеговалаипевање,свирање,
мачевање, телесно васпитање и приређивање позоришних
представа.Истегодине је,наиницијативусвојихученика,
основао„Првосрпскодруштвозагимнастикуиборење”.22
Школа се налазила на Косанчићевом венцу бр. 2 у кући
сликараМилијеМарковића–Распопа, где јекаснијебила
Народнабиблиотека,којајеизгорелаубомбардовању1941.
године.23

ПоштојекнезМихаилобиоодушевљенидејомдасеомла
динателесноразвијаи јачаивисокојецениорадТодоро
вића,одредиоједасеземљиштенаместусадашњеСрпске
академијенаукаиуметности,оградиикористиутесврхе.
Године1861.изградиојеосвомтрошку,кодКалемегдана,на
местугдејекаснијеподигнутхотел„Српскикраљ”,дворану
завежбањеиопремиојесавременимсправама.24Наконпи
онирскихпокушајадасепросторимагазаигимназија,као
ипољане,ставеуфункцијивежбања,овадворанајеграђена
искључивозателесновежбање.

Из град ња Тр ка ли шта
КнезМихаилоје1862.годинеуБеоградуизградиоТркали
ште.Забележеноједасу14.априла1863.годинеонисрпска
ВладаорганизовалиуБеоградупрвегалопскетрке,ахро
ничар јебионовинарЖивојинЈовановић,који језаписао:
„Првобеоградскотркалиштебилојеуређенонаместуиза
гробља,поредЦариградскогдрума,гдесутадаприређивани
вашари.Тојепросторнакомеседанасналазе:деоБулева
ракраљаАлександра,Правнифакултет,хотел„Метропол”,
ТехничкифакултетиниззградауУлици27.марта.Тркачка
стазабилајеуобликуелипсе,дугачке700хвати(око1350
метара).ЛинијастартаициљајебиланаЦариградскомдру
му, у висиниКнежевог „чадора” (почасне трибине) поред
когајебилатрибиназагледаоце.Коњисукреталиуправцу
Вуковогспоменика,азатимскреталипремаулици27.марта.

22Тодоровић,Ч.С.нав.дело,стр.33;Недељковић,С.(2003)Соколипре
гаоци,До бро во љач ки гла сникбр.21,Београд:Удружењератнихдобро
вољаца1912–1918,стр.241;МаринкоПауновић,нав.дело,стр.1221.

23Stanković,A.(2003)Vi teš ko, dvo r sko i gra đan sko ma če va nje u Be o gra du,
Beograd:Signature,str.106.

24Цветковић,Д. (1998)Со ко ли и со кол ски сле то ви, Београд:Мирослав,
стр.16.
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Потомбиобишликруг,поновоизбилинаЦариградскидрум
истиглидотрибине.”25Издатогописастазе,можесезакљу
чити,дајеовајпрвиХиподромзадовољаваосвеусловекоји
субилипотребнизаодржавањетрка,апрестоницаСрбијеје
добиласвојупрвутркачкустазу.

Веома је интересантно да је прва правила за коњске трке
приредиоличнокнезМихаилопоугледунаправилабечког
хиподрома.Његовим убиством 1868. године, трке су пре
сталедасеодржавајуунаредних20година.26КадасеуБе
ограду1890. годинеосновалоДунавскоколо јахача „Кнез
Михаило”, тркалиште је пребачено у Бару Венецију, која
сеналазиланаместуданашњежелезничкестанице,алисе
збогнепогодногтеренаследећесезонеселинаБањицу,где
је1904.годинеодржанпрвисрпскидерби.27Овотркалиште
нијебилонималоподеснозапотребетрка,јерјеконфигура
цијатеренaбилалоша.ЗбогтогасеселинаЦаревућупри
ју,гдејеосталододанас.Хиподромјесвечаноотворенна
Видовдан28.јуна1914.године,предПрвисветскират.

Занимљиво је напоменути да јеМинистарство саобраћаја
1935.годинеизвестилоКолодајенаместутркалиштапла
ниранжелезничкичвор,тедабиутомциљутребалошто
пренаћиновоземљиште.ТакојеналевојобалиСаве,иза
тадашњеземунскежелезничкестанице,општинаградаБе
оградауступилаземљиштезаизградњуновогтркалишта.28
Ипак,очигледноједајеДругисветскиратомеоидејудасе
новихиподром„Дунавскоколојахача”јошједномпремести.

Со кол ска ар хи тек ту ра
Соколски покрет је настао у Прагу 1862. године као вид
борбезаслободуиуједињењесвихсловенскихнарода.Са
оснивањемсвевећегбројасоколскихдруштавауБеограду
крајемXIXвека, јавља сепотреба за засебнимдомовима,
који су били намењени искључиво раду Сокола. Идеја за
соколску грађевину – соколану, која би служила телесном

25ИсторијатТркалишта,ЗваничнавебпрезентацијаБеоградскогхиподро
ма,23.12.2009.http://www.hipodrombeograd.rs/istorijat.php;Оместуна
којем сеналазилонекадашњеТркалиште у:Андрејевић,М.Преобра
жајиамбијентаиљудистарогТркалишта,у:Београдусећањима1900
–1918,приредиоВасић,П.(1977)Београд:Српскакњижевназадруга,
стр.104.

26Оснивањекоњичкогдруштва,исто,22.01.2010.http://www.zastavainfo.
co.yu/kultura/monografija/osnivanje_konjickog_drustva.html

27Исто;Историјат,ЗваничнавебпрезентацијаБеоградскогхиподрома,23.
12.2009.http://www.hipodrombeograd.rs/istorijat.php;Цвејић,Б.нав.де
ло, 3. 03. 2010. http://www.danas.rs/vesti/srbija/beograd/duga_istorija_ko
njickih_trka.39.html?news_id=151637

28Исто,стр.41–42.
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вежбању,преузетајеодстарихГрка.29Упериодуидеологи
јејугословенстваизмеђу1904.и1941.године,архитектура
јебилаједанодосновнихчинилацаустварањупредставао
југословенству.30 Соколски домови се не могу посматрати
каозасебничиниоци,изванполитичкогделовањаиидеоло
шкихмисли,којимјесоколствопосталоједаноднајснажни
јихсистемаидеологијејугословенствавладајућегрежима.

За свој први соколски дом, „Матица”, уједно и први про
јектовани дом у Београду, Момир Коруновић је израдио
неколиконацрта.Напројектуиз1928.године,грађевинаје
ималакубичнеформусанаглашеномцентралномвертика
лом,сазавршнимтроугаонимзабатомнафасади.Фасадаје
билабогатиједекорисанаугорњимзонама,доксупрватри
спратаималаполукружнипортал, са скулптуромсоколау
гнезду,изнад.Свизабатисутакођеималискулптуресоко
ла.Освећење темеља одржано је 6. октобра 1929. године.
На пројекту који је урадио 1933. грађевина је имала скр
омнијерешењеиспратмање,атакођесубилеуклоњенеи
свескулптуресабочнихфасада.31Године1935.завршенаје
изградњасоколскогдома„Матица”уБеограду,којасвака
ко представља најзначајнији пример националног стила у
архитектури,којијепропагираоКоруновић.

„Матица”јеималаповршину1650квадратнихметара,због
чега јеу томтренуткубиланајвећи соколскидомучита
војКраљевиниЈугославији.НаконДругогсветскограта,у
згради „Матице” се осниваДржавни институт за фискул
туру(ДИФ)теје1946.годинеусутеренуизграђенбазен.32
НаконпремештањаФакултетауКошутњак1968.годинеу
најзначајнијојспортскојграђевиниизмеђудваратаидаље
сусеодвијалеразличитеспортскеактивности,алисамофа
култативно.Ипак,овојеједанодреткихспортскихобјеката,
којијезадржаоместо,изглединамену.

Пореддруштва„Матица”,постојалојејошседамсоколских
друштавауБеограду.Подигнутасујоштрисоколскадома,
итодомДруштваБеоградIII(садаСД„Раднички”),потом
домДруштваБеоградIV(садаСК„Партизан”)и„Народни
дом”СоколскогдруштваЗемун–Матица,којисеумеђу

29Švajgar,V.(1924)Sokolskidomovi,prvideo,Ju go slo ven ski So kolbr.3,god
I,Ljubljana:Jugoslovenskisokolskisavez,str.37–40.

30Ignjatović, A. (2007) Ju go slo ven stvo u ar hi tek tu ri 1904–1941, Beograd:
Gradjevinskaknjiga,str.11–14.

31Путник, В. (2015) Ар хи тек ту ра со кол ских до мо ва у Кра ље ви ни СХС 
и Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, Београд:Филозофски факултет, стр. 59–64;
Путник, В. (2013)Со кол ски до мо ви и ста ди о ни у Бе о гра ду, Наслеђе
XIV,стр.70–72.

32Исто,стр.62–64.
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ратновременијеналазионатериторијиБеограда,аначи
јемместујенаконрушењаподигнутаХала„Пинки”.Остала
друштвасуималасвојаседиштауадаптиранимпросторима
прилагођенимвежбачима.33

Године 1929. Коруновић је пројектовао соколски стадион
(слика2)накојемсенаредне годинеодржаоСвесоколски
слетуБеограду.34Таданајвећидрвенистадионуцентралној
Европи,изграђенјенаТркалишту,изазградеТехничкогфа
култета.Вежбалиштејепрималооко3500вежбача,атри
бине40000гледалаца.Позавршеткуслетастадион једе
монтираниоњеговомизгледусведочесамосачуванефото
графијеиновинскичланци.Заовајпројекатнаграђенједр
жавниморденомСв.СавеIIIреда.35Стадионјекоштаоосам
милионадинара,апозавршеткуслета,наконсамопетнаест
дана,комплетнаграђаслетиштајепродата.36Везаполитике
иуметностијепостојалаодувек.Владарисууметноствеома
користилиуслужбивеличањасопственеличностиилииде
је.КаоињеговипретходнициикраљАлександарIјеумет
носткористиоуширењуидеологијејугословенстваипопу
ларисањусвојеличностиународу.Својуидејујугословен
ствашириојепрекосоколстваијавнихсвечаностикојесу
соколиприређивали.Монтажнистадионкојијенаправљен

33Путник, В. (2013) Соколски домови и стадиони у Београду,На сле ђе 
XIV,стр.79.

34Караулић,Ј.(2016)СоколскислетовиукраљевиниЈугославијинапри
мерусвесоколскогслетауБеограду1930.године,Ко је Со ко тај је Ју го
сло вен,каталогизложбе,Београд:МузејисторијеЈугославије.

35Кадијевић,А. (1966)Мо мир Ко ру но вић,Београд:Републичкизаводза
заштитуспоменика,стр.70–71.

36Anonim, (1937)Finansijskiodbor izglasao jebudžetMinistarstvafizičkog
vaspitanja,So kol ski gla snikbr.3,god.VIII,Beograd:SavezSokolaKraljevi
neJugoslavije,str.2.

Слика2,монтажнистадионкојијепројектовао
архитектаМомирКоруновићзасвесоколскислет,
одржануБеограду1930;Извор:приватназбирка

МилошаЈуришића.
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самозапотребесоколскогслета,показујеефемерникарак
теровесвечаности.

Ве ло дро ми и кли за ли шта
Бициклизамспадауједанодпрвихспортованаовимпро
сторима.„Првосрпсковелосипедскодруштво”,наиниција
тивунеколикоугледнихграђанаБеограда,основанојејош
23.децембра1884.године.Друштвојеималосамо20чла
нова,јерјеутовремебицикл(велосипед)биовеомаскуп.37
Већ1887.уБеоградујеизграђенпрвивелодром,којисена
лазионаместунакојемседанасналазиДомвојскеСрбије
наТргуРепублике.38НапоклоњеномплацуЂорђаВајферта,
подигнутајезградазадруштвенистаниоставу,каоибетон
ска писта. Следеће године велодром је изгорео, а обнове
љенје1897.године.39АлександарДерокоје1905.написао:
„околокружнаписта,аусрединизараванкојајезамразева
поливанаводомислужилакаоклизалиште.”40

Године1898.науглуулицаДобрињскеиКраљицеНаталије,
подигнутјевелодромВелосипедскогдруштва„ДушанСил
ни”.41Обавелодромасу1900.послужилакаоклизалиштау
зимскомпериоду.42Сведоцивременасучестодавалиразли
читеподаткеотачнојгодиниизградњеодређенихобјеката.
ТакоБораЈовановићказуједајенауглуулицаДобрињскеи
КраљицеНаталије,наместугдесеналазиобиоскопОде он 
(затворендеведесетихгодинаXXвека),првобилоизграђе
но клизалиштеГрађанског гимнастичког друштва „Душан
Силни”итокрајем1902.године,акасније,кадајесрушена
старазградаНароднескупштинеСрбије,ококлизалиштаје
изграђен велодром.Он је постојао неколико година након
Првогсветскограта.43

Колико сеуБеоградубрзоразвијао спортскиживот гово
риичињеницадајекрајемXIXвекапостојаовелодром,а

37Традицијадуга125година,21.04.2011.http://www.bss.rs/index.php/sa
vez/istorijat.html

38Чубриловић, В. (ур) (1974)Исто ри ја Бе о гра да 2, Београд:Просвета,
стр.810.

39Тодоровић,Ч.С.(2009)Спо рт у ста ром Бе о гра ду (XIX век),Београд:
Zep ter Bo ok World,стр.75–76.

40Дероко, А. Београд на сусрету два века, у: Бе о град у се ћа њи ма  
1900–1918, приредиоВасић,П. (1977) Београд:Српска књижевна за
друга,стр.26.

41Тодоровић,Ч.С.нав.дело,стр.75–76.
42Исто,стр.110–111.
43Јовановић, Б. Спорт и спортисти, у: Бе о град у се ћа њи ма  

1900–1918,приредиоВасић,П.(1977)Београд:Српскакњижевназадруга,
стр.129–130.
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послесамопаргодинаизграђенјеидруги.Данас,послеви
шеодједногвека,непостојиниједан.Просториондашњих
љубитељабициклизмадобилисунекидругиоблик.

Ста ди о ни
ПрвулоптууБеоградједонеоХугоБули,синугледногбе
оградскогтрговцајеврејскогпореклаЕдијаБулија,кадасе
вратиосастудијаизБерлина.ОднеојеуБеоградскогимна
стичкодруштво„Соко“,гдеје12.маја1896.годинеосновао
Лоптачкусекцију.44Наконседамдана,19.мајаодржана је
првафудбалскаутакмицауДоњемградукодкулеНебојша,
очемусуписале„Вечерњеновости”.45Неопходнојеиста
ћидасустуденти,којисупохађалинајбољеуниверзитетеу
иностранству,напрелазуизXIXуXXвек,сазапададоно
силиновстилживота,укојемсеналазиоиспорт.Фудбалје
врлобрзопостаонајпопуларнијиспорт,којијеимаобројне
члановеифанове.Отомесведоченатписиуновинама,фо
тографије,алииспоменицеклубова,којисуоснованиуоно
време.

Тригодиненаконодигранепрвебеоградскефудбалскеутак
мице,члановиЛоптачкесекциједруштва„Соко”(слика3)
одлучилисудасеиздвоје.Идеју једаоХугоБули,који је
саАндромНиколићем,министромпросветеииностраних
послова,одржаоОснивачкускупштину„Првогсрпскогдру
штва за игру лоптом”у „Трговачкој кафани” 1.маја 1899.
Већупролећеистегодинеизграђено јеипрвоигралиште
у„Хајдпарку”наТопчидеру.Уоновреме,Топчидерјебио

44Ћирковић,Ц.С.нав.дело, стр. 247;Тодић,М. (ур.) (2006)110 го ди на 
фуд ба ла у Ср би ји,Београд:ФудбалскисавезСрбије,стр.18–20.

45Тодић,М.(ур.),нав.дело,стр.18–20.

Слика3Првибеоградскифудбалери,члановиЛоптачке
секциједруштва„Соко”,крајXIXвека;
Извор:Музејспортаиолимпизма.
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приличноудаљенодцентравароши,такода јеигралиште
брзонапуштено.Већулето1899.направљено јеново,на
тзв.ЗападномВрачару,наместугдеседанасналазизгра
даДИФаМомираКоруновића,изграђенакаоСоколскидом
„Матица”.Игралиште је било ограђено дрвеним тарабама
ипредстављалојепрвистадионуБеограду.Саградиогаје
освомтрошкуХугоБули,апостојаојесамоједандан.Већ
сутрадан,кадасучлановидруштвадошлинаигралиште,за
теклисутеренбезограде.Дабинадокнадиоштету,Булије
распродаоиономалодирекаштојеостало.46

ЧлановиГимнастичкогдруштва„Соко”,основалисуистои
менифудбалскиклуб18.априла1903.годинепостаромка
лендаруитојебиопрвифудбалскиклубуКраљевиниСрби
ји,којијебиобазиранназападњачкоммоделу.Игралиште,
пољанауЈуговићевојулици,замењенајепросторомуБари
Венецији,измеђубеоградскогсајмаиЖелезничкестанице.
Међутим,убрзо јеСавапоплавилаигралиште,па је1904.
теренпронађеннаТопчидеру,уподножјуКошутњачкешу
ме.Овоигралиште(стадион) јекасниједобилоиатлетску
стазуималетрибинезастајање.Иакојебилодостаудаљено
одграда,члановиклубасугалепоуредилииосталинање
му27година,кадаједржаваузелапросторзапотребежеле
знице.47Стадионклуба„Соко”је,наосновуфотографијаи
описа,биопрвиправистадионуБеограду.Овалноиграли
штејебилоприлагођеновеликимтакмичењима,доксутри
бинебилеобликаелипсе,обезбеђујућидобрувидљивостза
чакпреко3000 гледалаца.Већ1923. године,на стадиону
је подигнутамала раскошна ложа за истакнуте посетиоце

46Исто,стр26–27;БораЈовановићнамјеоставиоподатакдасеовофуд
балскоигралиштеналазилонаГуберевцу,кодМостарскепетље.Вишео
томеу:Јовановић,Б.нав.дело,стр.130.

47Тодић,М.(ур.),нав.дело,стр.41–42.

Слика4Краљеваложанастадиону„Соко”уКошутњаку
(1923);Извор:приватназбиркаМилошаЈуришића.
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ивеликодостојникеуспоменвенчањакраљаАлександраI
КарађорђевићаирумунскепринцезеМарије(слика4).48

Ста ди о ни на Тр ка ли шту
У мају 1905. формиран је Лоптачки одсек у мачевалач
ком друштву „Српски мач”, а истоимени фудбалски клуб
јеоснован15.марта1906.Игралиштејеизграђеноусада
шњем парку код Вуковог споменика, преко пута Тркали
шта,поугледуназападнеклубовезалоптање.Теренније
био прописаних димензија, тако да су се нањему играле
незваничнеутакмице.49

Фудбалериклуба„Српскимач”су1.јула1911.укафани„Же
нева”,којасеналазиланауглуБеоградскеиБулевараКраља
Александра,основали„БСК”–„Београдскиспортклуб”.50
Члановиуправесуобезбедилиизградњуигралиштанапро
сторунаТркалишту,између, каснијеподигнутих,Правног
иТехничкогфакултета.Прваутакмицанаовомигралишту
одржанаје21.септембра1911.године.51Занимљивјепода
такдасу,приликомиграњапрвихутакмица,играчикојису
становалиублизини,одкућедоносиликлупицеистолице
загледаоце.Наовомигралиштусуподигнутипрвипропи
саниголови, јединоштонисуималимрежу(слика5).По
редбилетарнице,наглавномулазујебилаподигнутаима
лабарака,којајеслужилакаосвлачионица.Нештокасније,

48Zec,N.D.Money,PoliticsandSports:StadiumArchitectureinInterwarSer
bia,in:Bogdanović,J.RobinsonFilipovitch,L.Marjanović,I.(eds.),(2014)
On the Very Ed ge, Mo der nism and Mo der nity in the Arts and Ar chi tec tu re of 
In ter war Ser bia (1918–1941),LeuvenUniversitypress(Belgium),p.271.

49Тодић,М.(ур.),нав.дело,стр.53–54.
50Миловановић,М. (2011)Наш пла ви бу квар, Београд:Клуб пријатеља

ОФКБеограда,стр.10.
51Тодић,М.(ур.),нав.дело,стр.60–61.

Слика5Игралиште„БСК”анаТркалишту1912.
године;Извор:http://www.vreme.com/cms/view.

php?id=999472.
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подигнута јепрваскромнапокривенатрибина,дужине20
метара,исподкојејебилоизграђенонеколиколожа,апоред
иизањихнеколикоредоваседишта.Целатрибинајеукуп
ноимала60седишта.СтадионјезваничноотвореннаУскрс
1914.године,наданобјаверата,52азаписаноједајестадион
биоврломодерноуређен,санаткривеномтрибином,којаје
ималалуксузнеложеиседиштаза500учесника.53

Одмахнаконрата,управајесачлановимаииграчимазапо
чела обновуигралишта „БСК”.Простор је ограђенплете
номмрежомибиојетопрвиограђенистадионуБеограду,
анаправљенајеибараказасвлачионицу.Убрзојезбогиз
градњеДржавног архива, теренморао да се ротира за 90
степени, такода јепредседникклубаАндра Јовић, саБо
шкомСимоновићем,којијетадастудираоархитектуру,на
правиопланзапреуређењеигралишта.Такосу1921.године
подигнутепокривенедрвенетрибине,дужине120метара,
саоко2000седиштаицентралномложом.Наовомтерену
одигранајепрвамеђународнаутакмица,противРумуније,
1922.године,аутакмицијеприсуствоваоикраљевскипар,
краљАлександарикраљицаМарија.54

ИзградњаТехничкогфакултета,Универзитетскебиблиоте
кеиАрхиваСрбије,билајеповодзапремештањеиграли
шта„БСК”1927.године,нановулокацијунаТопчидерском
брду.Стадион је био дрвене грађе, са атлетском стазом и
капацитетомзапреко25000гледалаца,аотворенје5.маја
1929.године.55Угледнибеограђанифинансиралису„БСК“,
па јеизграђенновмодеранстадион.Наконрата,нањего
вомместу гради сеСтадион „ЈНА”, који се сматрапрвим
кораком у успешној архитектури стадиона у Београду и
тадашњој Југославији.Пројектантиовогстадиона,којисе
градиоодмарта1948.докраја1951.билисуархитектеМи
хаило Јанковић и Коста Поповић.56 Након готово четири

52Андрејевић,М.(1989)Ду го пу то ва ње кроз фуд бал и ме ди ци ну,Горњи
Милановац:Дечјеновине,стр.27–29.

53Zec,N.D.нав.дело,стр.272–273.
54Андрејевић,М.нав.дело,стр.30;Вишеоутакмицамакојесусеодр

жаваленаконПрвогсветскогратау:Андрејевић,М.Успонбеоградског
фудбалапослеПрвогсветскограта,у:Бе о град у се ћа њи ма 1919–1929,
приредио Ђоковић, М. (1980), Београд: Српска књижевна задруга,
стр.203–215.

55Крстић,М.12.09.2009,Причеизпрошлости,http://www.ofkbeograd.net/
index.php?id=185, преузео податке у: Вукадиновић,Љ. (1943)Ве чи ти 
ри ва ли,Београд:КњижараИванГундулић.

56Janković,M.iPopović,K.(1962)StadionisportskiparkJNAuBeogradu,
Ar hi tek tu ra i ur ba ni zambr.15,Beograd:Institutzaarhitekturuiurbanizam
Srbije,str.12.
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деценије, стадион 1989. године мења име у Стадион ФК
„Партизан”,а2010.јеназахтевУЕФАреновиран.57

Напразномпростору,прекопутаСтадиона„БСК”,наТрка
лишту,наместусадашњегТехничкогфакултета,58подигнут
је1913.годинемалистадионспортскогклуба„Југославија”.
Да би започели градњу, инжењери су морали прво да ис
копајушанацокотеренаиоградегабодљикавомжицом,а
затимдаизнивелишутерен.Поштоовајклубнијеимаотако
великеамбицијекао„БСК”,стадионјебиодалекомањии
мањемодеран.59

Нажалост,већ1914.године,збогизбијањарата,клубјепре
стао са радом. Обновљен је 1919. под именом Спортски
клуб„Југославија”инаистомместујеподигнутоново,леп
ше,игралиштеса2500седишта,сатрибиномисподкојеје
направљенасвлачионицасатушевима,сановомоградоми
главномкапијом.60

ИгралиштеСК„Југославија”јесрушено1925.године,због
изградњеТехничкогфакултета,аследеће1926.клубдоби
јатеренизатзв.Топовскихшупа,у„непосреднојблизини
друмакојиводи заАвалу.”Уаприлумесецу1927. године
свечанојеотвореноново,таданајвећеинајлепшеиграли
ште у Београду, које је касније преуређено у стадионФК
„Црвеназвезда”.61

Боб клуб
СпортскиБобклубосноваојеМилованРадојловићсаже
љомдасеуњемунегујузимскиспортови,анарочито„боб
–sleigh”,покојемјеклубдобиоиме.Године1926.оснива
пливачкусекцијуиподиженаСавиудобнузградусасвла
чионицама,хангаримазачамцеирестораном,каоиплива
лиштеод25мдужинеи12мширине.62Зградајеподигнута
кодресторана„Шесттопола”надеснојобалиСавеиимала

57ОбноваПартизановогстадиона,26.12.2011.http://www.pressonline.rs/
sr/sport/fudbal/story/.

58Андрејевић,М.ПреображајиамбијентаиљудистарогТркалишта,у:Бе
о град у се ћа њи ма 1900–1918,приредиоВасић,П.(1977)Београд:Срп
скакњижевназадруга,стр.101.

59Zec,N.D.p.273.
60Стојановић, Д. (1953) Чи ка Да чи не успо ме не 1903–1953, Београд,

стр.57–62.
61Исто,стр.5668.
62Пр ви ју го сло вен ски спорт ски ал ма нах,бројI,(1930)Београд:Ј.Нико

лић,стр.63.
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јеврлоскладнуархитектурусатерасама,лучнимулазоми
дрвенимстепеништем.63

Једнаодспортскихграђевинакоја јеоднастанкадоданас
задржалафункцијујеиклупсказграданекадашњегБобклу
ба,данасКК„Црвеназвезда”.Године1930.клубподижена
Калемегданунасвојимтенистеренимамодернуцентралну
тенисзградузасвојечланове,којујепројектоваоархитек
таДраганГудовић,64каосвојупрвусамосталнуграђевину.
Израдиојеподутицајемсвогментораучијемјеатељеура
дио,ДрагишеБрашована.Објекатјепостављенуугао,ве
роватнонекадашњегшанца,дабипростортеренабиошто
бољеискоришћен,пасувидљивесамодвефасаде.65Након
ратауреновиранузградујеусељенКошаркашкиклуб„Цр
веназвезда”,одмахпооснивању1945.године.Бобклубје
расформиран, а некадашњи објекат модерне архитектуре
умногомејепромениосвојизглед(слика6).

Та шмај дан
Многиисторијскидогађаји,значајнизаБеоград,одиграли
сусенапросторуданашњегТашмајданскогпарка.Уокви
руњегаподизанисуразниспортскиобјекти,почеводБе
оградскогтенисклубаизмеђудварата,прекостадионана
његовом месту, који је зими служио као клизалиште, као

63Bogunović,G.S.(2005)Ar hi tek ton ska en ci klo pe di ja Be o gra da XIX i XX ve
ka, ar hi tek tu ra, (I), ar hi tek ti, poj mo vi,Beograd:Beogradskaknjiga,str.35.
Аутористичедајеархитектура„Бобклуба”наСавивеомаподсећалана
архитектуруМомираКоруновића.

64ВишеоархитектиДрагануГудовићуу:Bogunović,G.S.(2005)Ar hi tek
ton ska en ci klo pe di ja Be o gra da XIX i XX ve ka, ar hi tek tu ra, (II), ar hi tek ti, 
poj mo vi,Beograd:Beogradskaknjiga,str.796–797.

65Килибарда, З.Н. (2010)Преглед делатностии улогаДраганаГудови
ћа у београдској архитектури, Го ди шњак LVII, Београд: Музеј града
Београда,стр.217.

Слика6Кошаркашкиклуб„Црвеназвезда”на
Калемегдану(некадашњиБобклуб,изграђен1930).

Извор:приватназбирка.
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и базена, изграђених након Другог светског рата. Такође,
у оквируСпортско рекреационог центра „Ташмајдан”, ко
јијеоснован1958.године,подигнутесуиХала„Пионир”
(данас Хала „Александар Николић”) и „Ледена дворана”
(„Пионир2”).

Ста ди он 
СрединомXXвекасејавилаидејадасенанекадашњимте
ренимаБеоградскогтенискогклуба,укаменолому,изгради
стадионсаклизалиштем.Првамакетастадионаархитекте
МихаилаЈанковића66објављенаје1953.године,адопринос
архитектеУгљешеБогуновићауочавасеуслободнимфор
мамарешењапартера.Занимљивоједајеобјекатпрвобитно
биозамишљенкаофабрикаледа,којајеснабдевалацеоБе
оград.67Изградњајезапочетаулето1951.године.Стадион
својомподужномосом,одступаодправцасеверјуг,збогпо
ложајасамогтерена.Збогтогаиматешкеидугачкеприлазе,
докјесамашкољкаовалногобликаидајемогућностсјајне
везеизмеђуизвођачаигледалаца.Налазисеуцентруграда,
збогчегаиманарочитувредност.Ауторипројектасусма
трали да је спортски објекат подједнако значајан и важан
каоитеатар,збогчега јецентарградабиоидеаланзаме
стоградње.Амфитеатралниобликнекадашњегтурскогка
меноломапомогаојеуреализацијиобликовањастадиона.68
Изграђенјеудухумодернеархитектуре,гдесеградитељи
нисустилскипотчинилидиктатувремена,већсукористи
лисопствениизразиуклапалиформуупостојећиамбијент,
формирајућинатајначинјединственобликорганскеархи
тектуре.69

Ха ла Алек сан дар Ни ко лић  
(не ка да шња Ха ла Пи о нир)
Хала„Пионир”,јепосле„Арене”највећиспортскиобјекату
Београду.Радовејеизвео„Енергопројект”изБеоградауро
куод11месеци,асвечанојеотворена24.маја1973.године.

66АрхитектаМихаилоЈанковић1953.годиненаТашмајдануоснивапро
јектантскиатеље„Стадион”којимруководисведосмрти1976.године.
Вишеотомеу:Bogunović,G.S.nav.delo,str.822.

67Куртовић–Фолић,Н.,РотерБлагојевић,М.,Никезић,А.,Јадрешанин
–Милић,Р.,Николић,М.иЋоровић,Д.(2007)Пројекатревитализације
Ташмајдана,На сле ђеVIII,Београд:Заводзазаштитуспоменикакултуре
градаБеограда,стр.243–244.

68Михајлов,С.(2007)ЛетњапозорницауТопчидеру,На сле ђеVIII,Бео
град:ЗаводзазаштитуспоменикакултуреградаБеограда,стр.124.

69МилашиновићМарић,Д.(2011)Развојнитоковиусрпскојархитектури
19451961,Ар хи тек ту ра и ур ба ни замбр.33,Београд:Институтзаархи
тектуруиурбанизамСрбије,стр.7;Bogunović,G.S.,nav.delo,str.1383.



208

МАРИЈА ПАВЛОВИЋ

Кориснаповршинадворанеизносилаје16000квм,спортска
борилиштасузаузимала2500квм,70акапацитеттрибинаје
био7000,тадамодернихиживообојенихседишта.71

Одлука о изградњи хале „Пионир” донета је у фебруару
1972.годинезбогпотребеБеоградазадвораномукојојби
сеодржалоЕвропскопрвенствоубоксу,заказанозапочетак
јуна1973.године.ГрадоначелникБранкоПешићпозвао је
седампројектантскихбироадаучествујунаконкурсу,адао
рокодсамо9даназаизрадуурбанистичкогрешењазацео
комплексипрелиминарноидејнорешењезаспортскиобје
кат.Урбанистичкорешењејеобухваталоуниверзалну,мул
тифункционалнуспортскудворану,пливалиштесаолимпиј
скимбазеномивелодром.Задатакјеповеренбрачномпару,
архитектама,ДрагољубуиЉиљаниБакић,којисупобедили
наконкурсу.Хала„Пионир”јеграђенакаомонтажниобје
кат,јерјесамонатајначинбиломогућеизвођењеуроку.72

Оношто јеуовојхалитакокарактеристично,збогчега је
навијачи, односно публика воли више од било које друге,
збогчегајезовунавијачко„гротло”,јенагибтрибина,који
дајевеомаприснуатмосферу.Премаречимасамихархите
ката,визурнелинијесатрибинасуконструисанепремамар
тинелизахокеј,теједобијеновеомастрмогледалиште,које
јеуекстремнојкомуникацијисаборилиштем.Халаникада
нијепослужилазахокеј, јерсекаснијеизградила„Ледена
дворана”,алијетајосећајблизинетерена,остаопривлачан
посетиоцима.73

Бе о град ска Аре на
Године1989.светскакошаркашкаорганизацијаФИБАјена
састанкууМинхену,прихватилакандидатуруБеоградада
организујеСветскопрвенствоукошарци1994.године,али
подусловомдаизградиодговарајућухалу.Тадасепристу
пилоизрадипројекта,наосновускица,којејезатуприлику
израдиоархитектаВладаСлавица.74Године1991.заместо
новедворанеодређенјеБлок25уНовомБеограду,авећсле
дећегодинејезапочетаизградња.Београдска„Арена”спада

70ИАБ,СОПалилула(23),351–491/73;Информацијесудобијенеуразго
ворусабрачнимпаромБакић;Bakić,Lj.(2012)Ana to mi ja B&B ar hi tek tu
re,Beograd:LjiljanaBakić,str.3.ХалаПионир,http://www.tasmajdan.rs/
kom_clanak/prikaz/10/22/172/1/index.html,10.02.2011.

71Митровић,М.(1975)Но ви ја ар хи тек ту ра Бе о гра да,Београд:Југосла
вијаБеоград,стр.33.

72Bakić,Lj.nav.delo,str.3.
73ИнформацијесудобијенеуразговорусабрачнимпаромБакић.
74ПодацидобијениуразговорусаархитектомВладомСлавицом.Интер

вјурађенуфебруару2010.године.
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унајвећехалеуЕвропиинајвећунаБалкану,ањенизглед
имогућностидалекопремашујусвештоједосадабилоиз
грађеноуБеограду(слика7).Збогсанкција,бомбардовања
идругихнесрећнихоколности,градиласедалекодуженего
штојепредвиђено.Коначнојезавршенапослеготоводвеи
подеценије,ауњојсеодржавајузначајнеспортскеикул
турнеманифестацијеБеограда.Свечанојеотворенатекза
кошаркашкитурнирДијамантскалопта2004.године,ана
кон тогауњој је одржаноЕвропскопрвенствоукошарци
2005.Познато једа је„Арена”билавеомаскупаинвести
ција,закојујеувишефазаизградње,граддаовеликесуме
новца,збогчегасу јеизвесникритичарипроглашавализа
непотребну.Данасонаиспуњавасвесветскестандардеве
ликиххалаисвојомискоришћеношћууспевадаодржиква
литет,којијеибиоусловзаизградњу.

ПремаречимаархитектеВладеСлавице,овакведворанеу
Европинисупостојале,пасепоставиловеомазначајнопи
тањекоћедарадитехнологију„Арене”.ПоштосуАмери
канцистручњацизаовеобластииимајуогромноискуство
уграђењуспортскиххала,одлученоједајерадиамеричка
фирмаХОК(HOKArchitects).ТокомгодинаизградњеСла
вицајеписаодневник,тј.историјуградњепоетапама,гдеје
сложиоскицеодпрведопоследње,накојимасејасновиди
дајеуодређенимтренуцима,налицуместа,уходу,морао
дамењапројекат.75

За кљу чак

ФизичковаспитањеуБеоградуможесепратитиод1808.го
дине,увођењемнаставемачевања,каообавезногпредмета
наВеликојшколи.Ипак,тексрединомXIXвекапочињераз
војархитектуреспортскихобјекатаотварањемпрвихјавних
купалиштанаобалиСаве.Утовремесеотвараипрвостре
лиште, које се налазило у Топчидеру. Од изградње првих

75Исто.

Слика7,Београдска„Арена”,отворена2004.године.
Извор:приватназбирка.
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игралиштадолазиидопроменаусамимспортскимклубо
виматакодаиграчииуправеоснивајуновеклубовеиграде
новетерененапразнимпољанамаБеограда.

Једна од првих спортских целина, на којој су подигнути
први спортски терени, је целинанапросторунекадашњег
Тркалишта.На томпростору се током готово седамдеце
нија одвијао спортски живот Београда због чега је његов
значајнемерљив.Одкоњичкихтрка,прекопрвихбеоград
скихстадиона,накојесуиграчиодкућедоносиликлупице
загледаоце,завршенјесвесоколскимслетом1930.године.
Наконтога,овајспортскипросторупотпуностијезамењен
универзитеским.Осимчетиризградефакултета,нањемусу
подигнутииархивибиблиотека,којисуовомделуградада
липотпунонови,алиподједнаковеликизначај.

Постојање два београдска велодрома пре више од сто го
дина показује висок степен развоја спортске архитектуре
утомтренутку.Нањиховимместимасукаснијеподигнуте
грађевинекојеимајудругу намену, али су сеуклопилеу
урбанистичкипланужегцентраграда.Једанодреткихобје
ката који је задржао спортску улогу однастанка до данас
је соколскидом„Матица”.Изграђенкаонајвећисоколски
објекатуБеограду,доданасјеостаопрепознатљивградски
репер. Првобитну функцију су задржали и соколски дом
ДруштваБеоград III (данасСДРаднички),каоисоколски
домДруштваБеоградIV(данасСКПартизан).НаконДру
гогсветскограта,несталасусваспортскаигралиштаипо
љанекојесукрасилеградскојезгроБеограда.Ускладуса
развојем главног града, донет јеиновиконцептуразвоју
просторазарекреацијуиспорт,којијебиоприлагођенсвим
становницимановихнасеља.

Деведесете годинеXXвекаобележиле су застој уизград
њиовихграђевина,уследсанкцијаиратоваубившимре
публикамаЈугославије.ТадазапочетаизградњаБеоградске
„Арене”,која је требалодабудедомаћинСветскогпрвен
стваукошарци1994.године,прекинутајенанеколикого
дина.Наконвишеоддвадесетгодина,отворенајепочетком
новогмиленијумаипредстављакрунубеоградскеспортске
архитектуре.

Кроз развој архитектуре спортских објеката у периоду од
XIX до XXI века, можемо пратити читав низ промена и
преображаја у архитектури, где се губе једни, а добијају
нови архитектонски облици, где нове тековине потискују
и уништавају старе, док историја наставља да иде својим
неумитнимтоком.
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THEROLE,SHAPINGANDMETAMORPHOSIS
OFSPORTSFACILITIESINBELGRADEINTHE19TH

ANDTHE20THCENTURY,INRELATION
TOTHECITYNEEDS

Abstract

Everycityisamirrorofsocietyandsocietalactivitiesthroughoutits
history.Initspast,Belgradehaswitnessedgreatchanges.Overafew
decadesinthe19thcentury,ithasbeentransformedfromanunarranged
townintothecapitalcityofSerbia.Togetherwiththedevelopmentof
the state, inspirations grew to step upwith the global developments
whichinvolvednurturingofsportsdisciplines.Thesportsarchitecture
ofBelgradestarted inmid19thcenturyanddevelopedfromthefirst
public bathing sites at the Sava river bank, the shooting range at
TopčiderandthefootballfieldsattheHorseRacingTrack,changingthe
shapesandpurposestosuittheneedsofthecity.Inthefirstfewdecades
ofthe20thcentury,tenniscourtandiceskatingranks,swimmingpools
andbigstadiumswerebuilt,latertobefollowedbymodernsportshalls.
Throughdevelopmentofsportsfacilitiesarchitecturewecanfollowa
wholeseriesofchangesandtransformationswheresomearchitectural
shapeswerelostandsomenewappeared,allwhilehistoryunravelled

initsowninevitablepace.

Kеywords: sports facilities, playgrounds, public bathing sites, fields, 
stadiums, sportsrecreational centres, halls
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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет –  
Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град
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оригиналан научни рад

МА КЕ ТА КАО  
ЈАВ НИ ПРО СТОР

Сажетак: У ра ду се по ла зи од уло ге ма ке те (франц. ma qu et te) у 
сту ди ја ма ви зу ел не кул ту ре, а ко ја се ма ни фе сту је у два ви да: 
као ета па у ре а ли за ци ји ва јар ских и ар хи тек тон ских за да та ка, 
те као еле мент му зеј ске до ку мен та ци је и из ло жбе них по став ки. 
Ума ње на вер зи ја слу жи ис пи ти ва њу раз во ја ства ра лач ке иде је, 
те као пред ста ва по сто је ће, ре ал не, тро ди мен зи о нал не струк
ту ре. По ред то га што је сра змер но ума ње на, ма ке та је че сто и 
фор мал но, у сми слу упо тре бе де та ља, све де на. Ипак сва ова ума
ње ња (сра змер ска и об ли ков на), за пра во отва ра ју про стор јед ном 
дру гом еле мен ту – има ги на ци ји. Ма ке та је ви зу ел ни сти му ланс на 
осно ву ко га се по мо ћу има ги на ци је (по је дин ца или јав но сти) до
вр ша ва за ми сао о оно ме што ма ке та пред ста вља. Сме ште на у 
јав ни про стор, ма ке та по ста је ње гов део, за др жа ва ју ћи свој има
ги на тив ни по тен ци јал. Дру гим ре чи ма, ма ке та у јав ни про стор 
уно си има ги на тив ни са др жај и та ко по сто је ћи јав ни про стор 
про ши ру је. У том су сми слу ве о ма спе ци фич не упра во ма ке те ко је 
на ја вљу ју из град њу јав них про сто ра. На ме ње на јав но сти, а на ја
вљу ју ћи јав ни про стор, ова вр ста ма ке та ин ду ку је не што што би 
се мо гло на зва ти јав на има ги на ци ја. Под јав ном има ги на ци јом ов
де под ра зу ме ва мо об ли ко ва ње јав ног мње ња по мо ћу има ги на тив
них сти му лан са (пре све га ви зу ел них). По ла зе ћи од на ве де них ста
во ва у овом ра ду ана ли зи ра ће се ма ке та про јек та Бе о град на во ди 
упра во као ге не ра тор јав не има ги на ци је. То зна чи да ће ова ма ке
та би ти са гле да ва на не као на ја ва бу ду ћег јав ног про сто ра, већ 
као пред мет на ре ал ност у јав ном про сто ру у ко ме је из ло же на, те 
као еле мент у гра ђе њу про ши ре ног јав ног про сто ра за сно ва ног на 
има ги на ци ји. Дру гим ре чи ма, то зна чи да се ма ке та Бе о гра да на 
во ди не по сма тра као знак ко ји пред ста вља не што дру го (бу ду ћи 
из глед сав ског при о ба ља), већ као ви зу ел на струк ту ра ко ја гра ди 
соп стве ни јав ни про стор.

Кључнеречи: ма ке та, ви зу ел на кул ту ра, из ло жбе, јав ни про стор, 
јав на има ги на ци ја, Бе о град на во ди

МИЛАН ПОПАДИЋ



216

МИЛАН ПОПАДИЋ

Увод или За во дљи вост мак етe

Устудијамавизуелнекултуреулогамакете(ma qu et te,ума
њенимодел)најчешћејеистраживанаудваслучаја:каоета
па у реализацији вајарских и архитектонских задатака, те
каоелементмузејскедокументацијеиизложбенихпостав
ки.Утомсмислу,идејаформирањаиулогемоделаможесе
пратити одПлатоновихфилозофских концепата до савре
менихобликовнихрешењареализованихпомоћудизајнер
скихалаткизаснованихнарачунарскојтехнологији.1Захва
љујућинадахнутостиконцептаивештиниизведбе,макете
сумоглепостатиготовосаморепрезентативниисамостално
препознатљивиелементивизуелнекултуре(слика1).Ипак,
безобзиранастаринуитехнологију,засвепреображајема
кетакрозвреме, реклоби седа јошувекважи готовови
довити савет проницљивог духаЛеона БатистеАлбертија
(LeonBattistaAlberti):„Осећампотребудапосебноистак
немследеће:приказивањеобојенихидопадљивихмодела,
заводљивихпопутслике,указујененанамеруархитектеда
прикажереалностање,већнањеговусујету,аунастојању
дапривучеизаведеокопосматрача,тедаскренепажњуса
правилногиспитивањаделовакојетребаразмотритинади
вљењепремасеби.Бољејекадамоделинисупрецизнодо
вршени,рафинираниидетаљноуређени,већкадасуједно
ставниисведени,такодаприказујунадахнутостоногако
јијезачеоидеју,аневештинуоногакојеизрадиомодел.”2
Етоупотребљивогискуства,старогвишеодпетиповекова
(слика2).

Његапрепознајемоиу светумузеја (слика3).Тако јепо
водом изложбеМо дел и ма ке та, постављене давне 1975.
годинеуНародноммузејууВаљеву,ЂорђеТешић,музеј
скисаветник,сажеотадаактуелномузеографскосхватање
моделаимакете:„Моделјеумањениобјекат(предмет)који
усвимелементимаунајвећојмериподржаваоригинал.У

1 Zasadržajanpregledovograzvojavideti:Smith,A.(2004)Ar chi tec tu ral Mo
del as Mac hi ne: A New Vi ew of Mo dels from An ti qu ity to the Pre sent Day,
Oxford:OxfordArchitecturalPress.

2 „There isaparticularly relevantconsideration that I feel shouldbementi
oned here: the presentation ofmodels that have been colored and lewdly
dressedwiththeallurementofpaintingisthemarkofnoarchitectintenton
conveyingthefacts;ratheritisthatofaconceitedone,strivingtoattractand
seducetheeyeofthebeholder,andtodiverthisattentionfromaproperexa
minationofthepartstobeconsidered,towardadmirationofhimself.Better
thenthatmodelsarenotaccuratelyfinished,refined,andhighlydecorated,
butplainandsimple,sothattheydemonstratetheingenuityofhimwhocon
ceivedtheidea,andnottheskilloftheonewhofabricatedthemodel.“Al
berti,L.B.(1988)On the Art of Bu il ding in Ten Bo oks, (1450),Cambridge:
TheMITPress,p.34.



217

МИЛАН ПОПАДИЋ

максималнојмогућојмерионодражавадокументарностка
коу(умањенимдимензијама),такоиуматеријалу,општој
фактури и у свим визуелним приступима.Макета је ума
њенобјекат (предмет)којиилинематрајнудокументарну
вредностилијеимасамооноликоколикојojреконструкција
дозвољава.”3Потом,уистомтексту,ауторкаодапонавља
Албертијев савет: „Свакако да није пожељно ни излагање
предимензионираних модела или макета у скученом про
стору,каонињиховостављањеузастакљеневитрине.Овим
начиномнесамоштопосетилацгубинепосреданконтактса
предметомчијијеоригиналпредодређендајеуслободном
простору (што посетилац свакако зна), већ се сугестивно
намеће импресија о првокатегорном или уникатном мате
ријалу,штомоделилимакетасвакаконису.”4Имајућиова
дваувиданауму,резимирајмоосновнаполазиштаувезиса
употребоммакете/модела.

Макетаилимоделкаоумањеневерзијеобјектакогапред
стављајуслужеиспитивањуразвојастваралачкеидеје,те,у
другомслучају,каопредставапостојеће,реалне,тродимен
зионалне структуре. Поред тогашто је сразмерно умање
на,макетајечестоиформално,усмислуупотребедетаља,
сведена(каоштоАлбертисаветује).Ипаксваоваумањења
(сразмерскаиобликовна),заправоотварајупросторједном
другомелементу–имагинацији.Другимречима,макетаје
визуелнистимуланснаосновукогасепомоћуимагинације

3 Тешић,Ђ.(1976)Моделимакетакаоизложбениекспонат,Гла сник Ет
но граф ског му зе ја у Бе о гра ду бр. 3940, Београд: Етнографски музеј,
стр.289.

4 Исто,стр.291.

Слика1ВладимирТатљин,СпоменикТрећојинтернационали,
19191920.година,дрво,метал,висина6м;
Извор:Третјаковскагалерија,Москва



218

МИЛАН ПОПАДИЋ

(појединца или јавности) довршава замисао о ономе што
макетапредставља.

Ма ке та у јав ном про сто ру

Смештенаујавнипростор,макетапостајењеговдео,задр
жавајући свој имагинативни потенцијал. Другим речима,
макетаујавнипросторуносиимагинативнисадржајитако
постојећијавнипросторпроширује.Намењенајавности,ова
врстамакетаиндукујенештоштобисемоглоназвати„јав
номимагинацијом”.5Подјавномимагинацијомовдеподра
зумевамообликовањејавногмњењапомоћуимагинативних
стимуланса(пресвегавизуелних).Захваљујућисавременим
аудиовизуелним технологијама ови стимуланси су веома
присутниујавномпросторуидиректноутичунањеговуар
тикулацију.Наравно,нијеречофеноменимакарактеристич
нимсамоза21.век.Симболичне1984.године,ПолВирилио
(PaulVirilio)јеприметиода„акосеархитектуранекадапри
лагођавала према геологији, према тектоници природног
рељефа,сапирамидама,куламаидругимнеоготскимтри
ковима,данассеприлагођавасофистициранимтехнологи
јамачијинасвртоглавуспехтерасаземаљскогхоризонта”.6
Поново,сличнотумачењеналазимоиусветумузеја (кога
овдекористимокаонекуврсту„контролнереалности”):„У
случајукадасеговориоосавремењавању,оиновацијамау
музеолошком раду, како са аспеката педагошког програма

5 Свакако, извори оваквог становишта налазе се у: Habermas, J. (2012)
Jav no mnje nje: is tra ži va nje u obla sti jed ne ka te go ri je gra đan skog druš tva,
NoviSad:MediterranPublishing.

6 Virilio,P.(2011)Kri tič ki pro stor,Beograd:Gradac,str.19.

Слика2.ДоменикоПасињано,Микеланђелопредстављамодел
црквеСветогПетрапапиПијуIV,16181619,уљенаплатну,

236x141цм,(Извор:КазаБуанароти,Фиренца)
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тако и са аспекта ентеријерног деловања, обично, чак че
сто, помињемо примену аудиовизуелних средстава. Под
тим подразумевамо применумногих техничких достигну
ћа,којенаразличитеначинеиуразличитимоблицимако
ристимода бисмопоставку оживотворилиипосетиоцу је
учинилиближом,пријемчивијомиочигледнијом.”7Будући
дасунамданас,удругојдеценији21.века,џеповипуниау
диовизуелнихалаткикојесудопренеколикодеценијабила
предметнаучнофанатстичнихнадања,ово„оживотворење”
жељенихсадржајаникаданијебилодоступније.

Како функционишу принципи „оживотворења“ жељене
стварности кроз процесе моделовања? ЖанМариШефер
(JeanMarie Schaeffer), истраживач француског Национал
ногцентразанаучнаистраживањаипредавачнаШколиза
напредне студијеудруштвенимнаукамаудоменуестети
ке и филозофије уметности, у својој студији За што фик
ци ја? о томекаже: „Миметичкимодел јемоделкоји,кроз
односсличности,успостављаодносхомологије–којиод
говарањеговом когнитивномциљу.На пример, архитекти
или поморски инжењери често конструишумакете својих
пројекатадабиихподврглипробнимтестовима”8.Полазећи
овихпрагматичнихразлога,теодставадасимулацијани
јеилузијавећкогнитивнимоделкојирепродукујепотребна
структурална својства и принципе остваривања ентитета,
Шефернаставља:„Симулацијомсеможемослужити,неса
модабиконструисалимоделепостојећихентитетауциљу

7 Тешић,нав.дело,стр.287.Заразвијенотумачењепреображајамузејске
стварностиузависностиодсавременеаудиовизуелнекомуникацијеви
дети:Šola,T.(2011)Pre ma to tal nom mu ze ju,Beograd:CMiH.

8 Šefer,Ž.(2001)Zaš to fik ci ja?,NoviSad:Svetovi,str.77.

Слика3.Моделврта,1981–1975прен.е.,Египат,Теба,дрво,
бојенибакар,84,4x42,5х39,5цм,(Извор:Метрополитенмузеј,

Њујорк)
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бољеговладавањатиментитетима,већидаби,захваљујући
комбинацијимимемапроистеклихизразличитихконтекста,
створилипредставеобјекатакојисучистовиртуални,усми
слудапрењихниједаноригиналнијепостојао”9.Такодола
зимодосуштинскеинверзије:„Овапроспективнапримена
симулацијаобјекатакојинисупостојалипремоделизације,
укључујеобртањеодносаизмеђумоделаистварностико
јиуправљакогнитивномсимулацијомпостојећихентитета:
докуканонскојкогнитивнојсимулацијивиртуелнопредста
вљастварност,уономештобисемоглоназватипројектив
номсимулацијом,каоштојетозапазиоКлодКадоз,ствар
ност пред ста вља фик тив но, с об зи ром да при су ству је мо 
обр та њу узроч ног од но са из ме ђу ак ту ал но сти и вир ту ал
но сти(курзивМ.П.).10

Полазећи од наведеног закључка (да „стварност предста
вљафиктивно”,собзиромнаобртањеузрочногодносаиз
међуактуалностиивиртуалности),вратимосесадапитању
макетеу јавномпростору.Реклисмодасмештенау јавни
простор,макетапостајењеговдео,задржавајућисвојима
гинативнипотенцијал,тедамакетаујавнипросторуноси
имагинативнисадржајитакопостојећијавнипросторпро
ширује.Утомсусмислувеомаспецифичнеуправомакете
које најављују изградњу јавних простора. Њихова специ
фичностјеуследећем:јав ни про стор ко ји ма ке та пред ста
вља не по сто ји у ре ал но сти; са ма ма ке та – иа ко у осно ви 
има ги на тив ни са др жај – је сте је ди на ре ал ност тог јав ног 
про сто ра. Тојеиосновнапретпоставкаовогтекста.

Стогаћесе,аполазећиоднаведенихставова,уовомраду
анализиратимакетапројекта„Београднаводи”управокао
генератор „јавне имагинације”. То значи да ће овамакета
битисагледавананекаонајавабудућегјавногпростора,већ
каопредметнареалностујавномпросторуукомејеизложе
на,текаоелементуграђењупроширеног јавногпростора
заснованогнаимагинацији.Тозначидасемакета„Београ
да на води” не посматра као знак који представља нешто
друго (будућиизгледсавскогприобаља), већкаовизуелна
структуракојаградисопственијавнипростор.

Ма ке та про јек та Бе о град на во ди

Пројекат„Београднаводи”последњајеинкарнацијадеце
нијскежељезауређењемтакозваногСавскогамфитеатра.11

9 Исто,стр.78.
10Исто,стр.79.
11Упоредити: Perović, M. (1985) Is ku stva proš lo sti: stu di ja re kon struk ci je 

cen tra No vog Be o gra da i Sav skog am fi te a tra,Beograd:Zavodzaplaniranje
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Јула2014.годинеузатуприликуадаптиранојзградиБео
градскезадругеуКарђорђевојулици(која јепреиначенау
Bel gra de Wa ter front галерију),представљенајемакетапро
јекта,којиседотадамогаонаслутититеккрознеколиколи
ковнихприлогакојисусепојављивалиумедијскимизве
штајима(слика4).Томјеприликомактуелниградоначелник
Београда,СинишаМали,истакаодајеразлогпредстављање
макете тошто ће од тог тренутка сваки грађанин Београ
даиСрбијемоћиузградиБеоградскезадругедавидима
кетутогпројектаидасеупознасадетаљимаизградње,те
даје:„Овопрвивидљивирезултатнашегзаједничкограда
саИгл хилсомизУједињенихАрапскихЕмиратаипрвико
ракнапочеткуреализацијепројектаБеограданаводи,који
очекујемопочеткомнаредне године”.ПремијерРепублике
Србије,АлександарВучић,којијеузвећинскогинвестито
рапројектаизУједињенихАрапскихЕмиратаМухамедел
Абара,откриомакету,приметио је (какосупренелимеди
ји)да:„Овазграданијесамомакета,погледајтеоколину,то 
из гле да као му зеј ски екс по нат (курзивМ.П.).ИзгледКа
рађорђевеулицепромењенјеовомзградом,анашпланје
да променимо овај део града и лицеСрбије које треба да
изгледалепоичистокаоовазграда”.12Такојепредставља
њеммакетепројекта,аузградикојајетребалодасимболи
шеемоделобновезапуштеногделаграда,започетазванична
презентацијапројекташиројјавности.

razvojagradaBeograda.
12Prema:R.B.(27.06.2014)Otkrivenamaketa.OvojeBeogradnavodi,Blic,
online izdanje: http://www.blic.rs/vesti/beograd/otkrivenamaketaovojebeo

gradnavodi/hc5ny4k(posećeno15.6.2015)

Слика4ОткривањемакетеБеограданаводи;
Извор:BIZLife,27/06/2014,http://www.bizlife.rs/biznis/poslovne
vesti/70509predstavljenmasterplanzabgnavodivucicovonije

samomaketa/)
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Изаиста,интересовањеграђаназапројекат/макетубилоје
велико.13Наравно,акојемакетапосталадоступнаономза
когаосимсинтагме„обичанграђанин”немамобољиназив,
ексклузивност(дакле,нарочита„искључивост”,„недоступ
ност”)пројектапостала је јошдиректнијакрозизложбене
етеријереузградиБеоградскезадруге.Промотерипројекта
описујуга,измеђуосталог,наследећиначин:„Каомодеран
итехнолошкинапредан’градунутарграда’,Bel gra de Wa ter
frontћесадржативрхунскестамбенепростореиканцеларије,
тржницентарсанајпознатијимсветскимбрендовима,хоте
левисокеисредњекатегорије,образовнеустанове,модерне
здравственеслужбеинизатрактивнихзабавнихсадржаја.”14
Обичанграђанину„Београдунаводи”моћићедабудепро
лазник,бициклиста,шетач,унајбољемслучајупотро шачу
најављеномшопингцентру,аливеоматешковласникико
рисникнекретнина.Ипак,утисакједасу„обичниграђани”
оничијалицаодајуузбуђењеиможданадуубољубудућ
ностдоксуокупљениокомонументалнемакете„Београда
наводи”(слика5).Другимречима,акојесам„Београдна
води”, то јестњегов стамбени и пословни простор, наме
њенонојкласикојасебиможедаприуштискупеквадрате,
нашем„обичномграђанину”намењенаје–макета.

13Треба напоменути да је овопр ва међу представљениммакетама про
јекта.ИзмењенемакетепредстављенесууКану(2015.године,наСај
мунекретнина)иуЛондону,анапоменимодајеонукојајејула2016.
годинебилаизложенаулондонскојробнојкућиХе родс,помедијским
наводимавидело200.000посетилаца(„Београднаводи”представљену
Лондону!,Та њуг,23.09.2016)

14Према: „Činjenice o projektu”, https://www.belgradewaterfront.com/rs/ve
sti/cinjeniceoprojektu/(15.мart2015)

Слика5Грађанинињеговамакета(Извор:BIZLife,15/09/2014,
„‘Zahuktava’seBeogradnavodi:Jošjedanizložbeniprostor”;http://
www.bizlife.rs/biznis/poslovnevesti/72409zahuktavasebeogradna

vodijosjedanizlozbeniprostor/)



223

МИЛАН ПОПАДИЋ

Ма ке та гра да и ожи во тво ре ње Жи во ра да

Ниједуготребало,падасеудоменујавногпросторакоји
садауобичајеноназивамо„друштвениммрежама”препозна
природаизворнемакетепројекта„Београданаводи”.Тако
сатиричнипорталNjuz.net,специјализованза„вестиуогле
далу”,нудитуристичкутурупомакетикојусасвимоправда
ноидентификујекаоре ал ни домен,анекаонајавубудућег
простора:„МакетаБеограданаводи,лоциранаузградиГео
завода,кријеневероватна,скоронестварнаместакојаплене
својомлепотом.Раштрканапоцелојмакети, оваместаби
свако,котоможе,требалодапосети”.15Но,занашутему,
нарочитојевреданпоменајошједанприлогсадруштвених
мрежа.

Срединоммарта 2015. године наYоу Ту бе каналу са кори
сничкимименомdra gan tri fu no vic,појавиосеинсертдома
ћегцрнобелогфилмаутрајањуодтриминута,санасловом
којиједаокорисник–„Београднаводи?”16Речјеофилму
Quo va dis, Жи во ра де, комедијиснимљеној1968. године,у
режијиМилаЂукановића,апосценаријуБранимираТорија
Јанковића.Украткосадржајфилмагласи:„Дебеладобричи
наЖиворадбидокрајаживотамирноизадовољноживеона
периферијиимаштаоосликарскоммоделуДени,даједног
дананијепогураоколасвогујакакојијеважнаиутицајна
личност.Узујаковблагослов,предузимљивииамбициозни
Живорадпочињесвојновиживотнипут,заузимајућиважна
места полицијског инспектора, директора истраживачког
института,пословногчовекаипостижућисвуданеуспехе.
Поштојеуспеода‘среди’полицију,наукуипривреду,њего
випрохтевипоткрепљениутицајемњеговесадавећсупруге
Дени,постајусвенезајажљивији,апоступцисвеапсурдни
ји.Ињеговажељадасенакрајукрунише,најбољеговорио
његовојпотпунојсрећиипотпунојлудости.”17Епизодакоја
сенашлаподнасловомБе о град на во ди?,управоприказује
једанодпоследњих„апсурднихпоступака”.

На врху вишеспратнице, с које се пружа панорамски по
гледнаградуподножју,Живорадокруженсарадницимаи

15Anonim,39mestanamaketiBeogradanavodikojemoratedaposetitepre
nego što umrete, Njuz Net, 17/09/2014, http://www.njuz.net/39mestana
maketibeogradanavodikojemoratedaposetiteprenegostoumrete/
(posećeno20.09.2015).

16https://www.youtube.com/watch?v=_lqbJY3jvE(посећено1.6.2015).За
хваљујемсеколегинициАлександриИлијевски,којаме јеупутилана
овајприлог.

17Кратак садржај филма преузет са: http://www.rts.rs/page/tv/ci/story/17/
РТС+1/17443236/Quo+vadis+Живораде.html(посећено1.6.2015.)
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публикомпредставља(поштоје„средиополицију,наукуи
привреду”)макетуновогградакојићенаћинапросторуста
рог.Лакомисленост упланирањукоју демонстрираЖиво
радподједнакојеиасполутнаиапсурдна.Онбеспоштедно
жонглира зградамаисаобраћајнимобјектима,распоређује
безредаипланирабезплана,вођентексопственимхтењем
имоћи.Уфилмујето,свакако,комично.

Но, уместо питања „Куда идеш, Живораде?”, из наслова
филмапоставимомождапрепитање„КојеЖиворад?”.Од
говорсе,можда,кријеуједномзанимљивомдетаљу.Наиме,
каосарадникнасценаријузаовајфилм,ангажованјетада
јошувекмалопознатикњижевник, аданас готовокултни
писацБориславПекић.НекудеценијукаснијеуПекићевим
Пи сми ма из ту ђи не,насталимуЛондону,утуђини,појав
иће се поновоЖиворад, носећи са собомисте „личне ка
рактеристике”,итокаопишчевимагинарнисаговорникиз
„завичаја”.МожданијеречоистомЖивораду,уПи сми ма
немапозивањанафилм,алибићедаипакимасличности.
Коједаклетај,Пекићев,Живорад?ЕвоПекићевиходговора
којисепровлачекрозчитавтокПи са ма: то је„узорсуна
родник”,„полуострвскиузоракрасе”18,„вечниреформатор
људскемисли“,„сталноунекаквомсомнабулномтрансу”.19
Коначно, не значи ли то да јеЖиворад заправо онај наш
„обичниграђанин”,којијекодПекића,ето,добиоииме?

Уназначенојепизодифилма,постојиједаннарочитосимп
томатичандео.Незадовољанњиховимпонашањем,Живо
радпрвогрубоналажедвојицисвојихсарадникаполтрона
данапустепросторгдесепредстављамакета.Потомихипак
зауставља,адаби–народскидобродушно,онакокакодо
маћинсатрепезеузимаделовепогаче–узеоделовемакете
ипоклониоим.Својгестпратикоментаром:„Јасамхуман
човек”.Отераниинаграђенисараднициодлазе,аЖиворад
осталимапоручује:„Асаддасебацимонапосао!”Ху ман,
пра ве дан,ра дан,мождабитотребалододатинасписакепи
тетакоје јеПекићнамениоЖивораду.Ипресвега–наш.
Ипошто јенаш,онможедауправљаина шим јавнимдо
бром. ЈерПекићевЖиворад јесте онај „самоуправни” чо
векиздобасоцијализма.Нијебитнокако(будимонаивни),
алионсеуспеодоновепозицијеи,иакосамоуправан,више
неуправљасамособом.Заправо,иПекићевЖиворадјесте

18Балкански,уодносунаострвски/енглескинап.М.П.
19Pekić, B. (2015) Pi sma iz tu đi ne, Beograd: Laguna. Пи сма су изворно

текстовикоје јеПекићчитаосрединомседамдесетих година20.века,
уоквируБиБиСи је вог радиопрограманасрпскомјезику,акрозкоје
истражујеодносетадашње југословенскеибританске,тј. западњачке,
сликесвета.
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својеврсна„макета”,макетачовекаујугословенскомсоци
јализму.Штаседесилонаконштојереалноститемакетене
стало?Мождаједовољнодасесетимодајеодговорнапи
тањеQuo va dis, Do mi ne?,гласио:Ro mam eo ite rum cruci fi gi.

За кљу чак или По сле ма ке те

Акосмовећуовомрадумузејскуреалносткористиликао
некуврстуконтролнереалности–макакотопарадоксално
било–сетимосеидамузејсампосебинијеништадруго
до„знаккојисадржидругезнакове”.20Утом„музеалном“
огледању значења, коришћење макете „Београда на води“
ималојесвојуфункцијуујавномпростору.21Наконизворне
макетенужносууследилеиновемакетеиизвођачкипла
нови. Крајем септембра 2015. године започети су радови
наизвођењупројекта„Београданаводи”,чијајеизградња
садапланиранатокомчактридеценијепоразличитимфа
зама.Првиизграђениобјекти,чијеседовршењеочекуједо
2019.године,бићедвестамбенекуле,шопингмол,хотели
кула„Београд”.Новинацрти(каоиновемакете),алиипрви
објектикојисупочелидасепојављујуизтемељајаснопока
зујузначајнаодступањаодоногштојепредстављенонаиз
ворнојмакети.22Тојошједномподвлачитезуда,кадајереч
омакетииз2014.године,заправоникадаинијебилоречи
ореферентномизвођачкоммоделу,већошареноликојпро
мотивнојактивности(слика6).Но,акосамодовољностре
алностимакетеидеупрошлост,штанасчекаубудућности
јавногпростора„Београданаводи”?

20Glusberg, J. (1983) „Hladni” i „vrući” muzeji, Mu ze o lo gi ja 23, Zagreb:
MDC,str.27.

21Сетимоседасмопаралелусамузејскимпросторомпозајмили,видети
напоменубр.12.

22https://www.belgradewaterfront.com/rs/vesti/(посећено01.09.2016)

Слика6Дугарукајавнеимагинације:БеограднаНишави
(Извор:S.J,Lj.S.,„Nišlijeneželeda’slaveBeograd’“,

Južnevesti,30.06.2014)
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Далићемосвидобитисвојдео,тојесткомадмакете,каокод
узорЖиворада?Будућност јенезахвалнопредвиђатимада
сесањоммалоштадругоможерадити,осимштојеможе
мопрокоцкати.Какогоддајезамишљамо,сигурноједаће
насонадемантовати.ЗавршимостогасаједнимПекићевим
језгровитимзапажањемукојемопетсрећемоЖиворада,на
шег „узорсународника”, а које сведочи о чудноватој при
родинашејавностиињеногодносапремазаједничкомжи
вотномпростору.Тојезапажањеможданеронскипретера
но,алисечинидајеунашемслучајутимесамоподвучена
његовасуштина.Оногласи:„Живорадијаможемозапалити
целушумуданањојиспечемококошку”.
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ASCALEMODELASAPUBLICSPACE

Abstract

In visual culture studies, a scalemodel (franc.Maquette) is usually
considered in two cases: as a phase in the realization of sculptural
and architectural tasks or as an element of museum documentation
andexhibitions.Ascalemodelservesasatestforthedevelopmentof
creativeideas,whileinthesecondcase,itservestopresentanexisting,
real, threedimensionalstructure.Inadditiontobeingproportionately
reduced,amodel isoftenformallycondensed, in termsof theuseof
details. Yet, all these losses (in scale and design) actually open up
the space to another element – imagination.Amodel offers a visual
stimulus, which by means of imagination (individual or public)
completesthenotionofasignifiedobject.Locatedinapublicspace,
amodelbecomes itspart, keeping its imaginativepotential. Inother
words,amodelinapublicspacebringsimaginativecontentandthus
expandstheexistingpublicspace.Inthissense,averyspecificmodelis
amodelwhichannouncestheconstructionofapublicspace:thepublic
spacerepresentedbyascalemodeldoesnotexist inreality;amodel
itselfthoughitsimaginativecontent–istheonlyrealityofthispublic
space.Tothepublic,byannouncingapublicspace,thiskindofscale
model induces something thatmight be called “public imagination”.
In this case, public imagination is seen as a process of constructing
public opinion by using imaginative stimulants (primarily visual).
Starting from these assumptions, this paper will analyse the scale
model of the project “BelgradeWaterfront” as a generator of public
imagination.Thismeans that the “BelgradeWaterfront” scalemodel
willnotbeviewedsimplyasanannouncementforthepublicspace,but
asanoriginalrealityinapublicspaceinwhichitisexhibited,andas
anelementintheconstructionoftheexpandedpublicspacebasedon
imagination.Inotherwords,thismeansthatthe“BelgradeWaterfront”
scalemodel isnotexaminedasasign thatrepresentssomethingelse
(futurelookoftheriverSavawaterfront),butasavisualstructurethat

buildsitsownpublicspace.

Keywords: scale model, visual culture, exhibitions, public space, pub
lic imagination, Belgrade Waterfront
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ЈАВ НИ ГРАД СКИ ПРО СТОР 
НА СУ ПРОТ ТР ЖНОМ ЦЕН ТРУ 

У КОН ЗУ МЕ РИ СТИЧ КОЈ  
КУЛ ТУ РИ

СИ МУ ЛА ЦИ ЈА ГРА ДА У ЦИ ЉУ  
ЛЕ ГИ ТИ МИ СА ЊА СЕ БЕ КАО  

УР БА НОГ МЕ СТА
Сажетак: У ра ду се као ре пре зент са вре ме них по тро шач ких про
сто ра раз ма тра тр жни цен тар. По тро шач ки про стор по сма
тран је као ме сто ин тер ак ци ја из ме ђу окру же ња и ак те ра, те ак
те ра ме ђу соб но. Иде ја тр жног цен тра је ком пре со ва ње и ин тен
зи ви ра ње јав ног про сто ра сме шта њем свих по треб них са др жа ја 
под је дан кров. На тај на чин, ума њу је се по тре ба куп ца да се вра
ти сва ко днев ном жи во ту, ку по ви на по ста је ње го ва ре кре а тив на 
ак тив ност, а тр жни цен тар си гур но при бе жи ште.1 Пред мет 
ра да је ис тра жи ва ње ста во ва ко ри сни ка пре ма отво ре ним јав
ним град ским про сто ри ма и тр жним цен три ма, као и по ре ђе ње 
њи хо вих ква ли те та и не до ста та ка. Основ ни циљ је уна пре ђе ње 
зна ња и ис ку ства у ис тра жи вач ком и про јек тан ском по гле ду кроз 
ис тра жи ва ње од но са из ме ђу ко ри сни ка, ар хи тек ту ре и про сто
ра. За да так је да се ана ли зи ра ју ре ла ци је из ме ђу ар хи тек тон ског 

1 Crawford,M.(1992)The World in a Shop ping Mall, Va ri a ti ons on a The
me Park: The New Ame ri can City and the End of Pu blic Spa ce(330),New
York:HillandWang,р.22.
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ства ра ла штва и ши рих со ци о ло шкокул ту ро ло шких про ме на иза
зва них ко мер ци ја ли за ци јом са вре ме ног гра да – кон крет но, про јек
тант ски кон цепт фор ми ра ња ко мер ци јал них (пре вас ход но тр го
вач ких) про сто ра и ути ца ја ко је они има ју пре ма ши рем град ском 
(фи зич ком и со ци јал ном) кон тек сту и ко ри шће њу. 

Кључне речи: тр жни цен тар,  тр го вач ка ули ца, иден ти тет, 
Бео град, јав ни про стор, кон зу ме ри зам

Увод

Времекуповинеидоколичарскихактивностистопилисусе
ујединственовремепотрошње,докјесампросторпостао
место окупљања и социјалне живости. Потрошачки про
сторпосматран јекаоместоинтеракцијаизмеђупростора
и актера, те актерамеђусобно.Продајноместо условљава
одређену структуру, понашање, активности и однос по
трошача,тедефинишеаспектекуповине.Утомсмислусе
очекујеодређенахомогеностпотрошачкепопулације.Поро
дичнакуповинамотивисанајеквалитативнимфакторимаи
комбинованасапровођењемслободногвремена, теосећа
јемугодностиизадовољствасачимјеповезанаредовност
посећивања.Имитацијафизичкогконтекставодинасупре
небрегавањенових слојева културе, новихпотреба, нових
конструкција,сензибилитета,паиканегирањубилокаквог
развијеноги трансформисаногидентитета.Лефевр (Henry
Lefebvre)указујеначињеницудајеусавременимуслови
мајавнипросторпостао„роба”којајеуфункцијиувећања
профитаирепродукцијепостојећихкласниходносаудру
штву.„Простор,некадасветоиготовонеотуђивопатримо
нијалноиколективнодобро,постаојеробакаоибилошта
друго.”2Просторигубесвојидентитет,бивајуотуђени,аза
правосуреалниисоцијалнодефинисани.„Нестанак” јав
нихпросторапредстављаконстатацијукојасечестовезује
засавремениград.Оидентитетутребаразмишљатиикао
опромењивојкатегорији, јер јеусловљенодносомизмеђу
корисникаифизичкогокружења,акорисницисетокомвре
менамењају,мењајусењиховенавике,схватања,естетска
мерила,вредности.3

Сведоцисмокакосебројнисадржајиизцентраграда,пра
знеинестају упоредо са отварањемнових тржнихцента
ра,остављајућибројнеизлогепродавницапразне,штоније

2 Lefebvre,H.(2009)Sta te, Spa ce, World: Se lec ted Es says,Minneapolis:Uni
versityofMinesotaPress,р.214.

3 Ђукић,А.(2011)Очу ва ње иден ти те та глав не ули це вој во ђан ског гра
да у про це су ур ба не об но ве. Докторска дисертација. Архитектонски
факултет,Београд.
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случај само у нашим градовима, већ је то општа појава4.
Тржницентарјепресвеганеместо,каоштојетајпојамде
финисаоМаркОже (MarcAugé)5.Наиме,премаОжеу, су
пермодерност производи неместа6, транзитне и анонимне
просторекојиомогућујубрзипротоквеликогбројапоједи
наца.Будућидасулишениидентитета,историјеизначења
каосоцијалногконструкта,неместанисуантрополошкаме
ста.Идентитет је основниусловиу светупотрошње, као
иупољимачијициљевисустварањепровокативнелепоте
–којипокушавајудапроучетумачењесветаиздругогугла.
Знациисимболисуглавнипредметипотрошачкогдруштва
премаБодријару(JeanBauldrillard).7Оннаглашавадаживи
моувременуукојемсликенекогдогађајазамењујунепо
средноискуство–имитацијапостајестварност,асимулаци
јазамењујеистину.8Линч(KevinLynch)сматрадајеиден
титетнајједноставнијиобликосећајаисхватањапростора
тј.индивидуалнакарактеристика(жива, јасна, јединствена
илибарособитаслика)премакојојпрепознајемонекиград
илињеговдеоида„добрапредставаамбијентауливаоно
мекоји јепоседујеснажноосећањеемотивнесигурности,
што је сушта супротност страху који настаје губљењем
оријентације.”9

Јав ни град ски про сто ри

Јавниградскипросторису„свипросториизмеђукућаугра
дуиосталихизграђенихместа.”10 Јавнипросторипосво
јим особинама и по својој функцији служе јавној сврси,

4 Костуранов,Б. (2009)Отво ре но о јав ним про сто ри ма – чи ји су јав ни 
про сто ри;Отвореноојавнимпросторимa,стр.4246.

5 Ože,M. (2005)Ne me sta: Uvod u an tro po lo gi ju nad mo der no sti, Be o grad: 
Krug,str.79.

6 Ауторпојамнеместодефинишекаопросторкојизаразликуодместа
неможедасеидентификујеникаоидентитетско,никаорелационо,ни
каоисторијско.Неместосупросториотуђења,просторикојинастајукао
последицапостиндустријскогиумреженогинформацијскогдруштва.

7 Erdei,I.(2008)An tro po lo gi ja po troš nje: Te o ri je i kon cep ti na kra ju dva de se
tog ve ka,Beograd:BibliotekaXXvek,str.349.ИлдикоизносиБодријаров
закључак:„Речјеотомеда,сматрајупостмодернистимеђукојиманај
артикулисанијегледиштепредстављаБодријарово,даглавнипредмети
потрошњенепредстављајуматеријалнипредметиилиуслуге,већзнаци
исимболи.Стварнадобрасузамењенасимулацијама,истворенајенова
реалност–хиперреалност–којајеизгубилачврстдодирсаобјективно
постојећимсветом,акојасе,парадоксално,сматрастварнијомодсаме
стварности”.

8 Bodrijar,Ž.(1991)Si mu la kru mi i si mu la ci ja,NoviSad:Svetovi.
9 Lynch,K.(1960)The Ima ge of The City, Cam brid ge,Massachusets:TheMJ.

T.Press.
10Krier,R. (1991)Grad ski pro stor u te o ri ji i prak si, Beograd:Građevinska

knjiga
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омогућавају социјалну комуникацију, приступачни су и
отворени свима. Представљају места највећег интензите
таразменеунутар градскихфизичких структура,неку вр
сту„спонтаногпозоришта”,местагдесе„размењујуречии
знакови.”11ВалтерБенџамин(WalterBenjamin)истичекако
сезбогразвојатржиштаитрговинеразвијајуаркаде,нови
облици јавнихпросторакојиданас вишенемајуфункцију
окупљањаколикофункцијупротокаљуди,робеикапитала.
Упостмодерномвременунекадашњаулогатргапосвесегу
би.Дабисморазумелизашто,тргукаонекадашњемместу
окупљањатребасупротставитимодернешопингцентрекао
новаместа„окупљања.”12Тргпредстављацентардруштве
ногживота–местоокупљањаисоцијализације,трговине,
спектакла, разменеинформацијаитд.Представљаиместо
традиције, колективне меморије и поноса својих грађана.
Међутим, прелазом функција првенствено намењених за
отворенијавнипросторупсеудопросторетржнихцентара,
тргданасгубитајзначајипопримаулогупредворјаобјеката
јавненамене,представљајућисамокулисе.Тргпостајетек
предсобље„прелазнасредина,којаистовременоиманешто
одентеријераинештоодекстеријера,нештоодмоћиине
штоодслучаја,тејепотпуноодређенишчекиванимуласком
у собу.”13Данас се на тргу већином реализују активности
привременог и импровизованог карактера, док су остале
функцијезанемарене.

Тржницентри,којекарактеришевећистепенкомфора,без
бедности, концентрације активности и садржаја, постају
боља,прихватљивијаиатрактивнијаместасоцијализације.
Резултат–новипростори(јавни)којипостајуинтересант
ни капиталу. Развојем мултифункционалних објеката са
првенственом наменомшопинга и разоноде, фокус нашег
слободногвременасапросторатрговасепомерау„псеудо
јавне просторе”. Репродуковањем града унутар својих зи
дова тржницентарпоручуједа је сигурнијеичистијеис
куситиградуклиматскиконтролисанимибезбеднимусло
вима,негонареалнимулицамауотворенимпросторима.14
Тако се полако град окреће ка унутрашњим просторима,
симулирајућиурбано,животноифантастично, алинама
нипулативниизаводљивиначин.Јавниживотсесамтроши

11Lefevr,A.(1974)Ur ba na re vo lu ci ja,Beograd:Nolit,str.2729.
12Horvat,S.(2007)Zna ko vi post mo der nog gra da: pri log se mi o lo gi ji ur ba ni

zma,Zagreb:NakladaJesenskiiTurk,str.124.
13Bart,R.(1971)Knji žev nost, mi to lo gi ja, se mi o lo gi ja,Beograd:Nolit,str.88.
14Crawford,M.(1992)The World in a Shop ping Mall, Va ri a ti ons on a The

me Park: The New Ame ri can City and the End of Pu blic Spa ce(330).New
York:HillandWang
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новимзонамапотрошње.15Нестајањејавногпростора,поја
вапсеудојавнихпросторасаограниченимприступомдога
ђасеупоредосаагресијомкомерцијалнекултуреипојавом
културногспектакла.„Разликаизмеђу јавногипсеудојав
ногпросторајеутомедаовајдругипредстављаприватизи
ранујавнусферу.Онсе,додуше,чиникаојавнасфера,али
правилаигресутакодефинисанаданемамного„потенци
јала јавности.”16Међупрвимапојампсеудојавнипростор
јеувеоМајкДејвис(MikeDavis),објашњавајућиихкаопо
себнуврстујавнихпросторагдесуулазиоблиципонашања
чврстоограниченипомоћујакихсигурноснихсистема.Деј
вис,објашњавајућистрахпублике,изјављује:„пројектанти
шопингмоловаипсеудојавнихпросторанападајупублику,
такоштојехомогенизују.Онипостављајуархитектонскеи
семиотичкебаријередабифилтрирали„непожељне.”Затва
рајумасукојаостајеунутра,усмеравајућињиховоциркули
сањесабихејвиористичкомжестином.Онанамамљујепу
бликувизуелнимстимулансамасвихврста,понекадисти
мулишућимирисима.”17Дејвиспредстављасликутоталног
притвора,којијерезултатурбанизмаопседнутогбезбедно
шћу.Данасупројектовањутржнихцентарапостојитенден
цијаизградњетржнихцентарачијапројектантскарешења
имајушему насталу из модела у којем доминирају улице
ималитргови.Такопросторифункцијетргаулазеунашу
свакодневницу као метафора непостојећег. Тржни центри
постајунове,контролисанеурбанецелине,којеуодређеним
сегментимаимајупредностнадтрговачкимулицамаитрго
вима.Заразликуодјавнихпростора,утржномцентрунема
тамних,ускихнесигурнихулица.Значајнастратегијаразво
јатржнихцентарајеразвојуобликујавнихградскихпро
стора.Нотајеотвореностпривид.Тржницентрисуунајве
ћојмериприватни,затворениичуванипросторитеможемо
говоритиопсеудојавнимпросторима.Трговииулицеутим
псеудојавнимпросторимасепредстављајукаосимболире
алнихградскихсадржаја.Оноштојенекадабиојавнитрг,
место окупљања грађанаи колективне кохезије – данас је
шопингцентар,тајпсеудојавнипросториукојемприватни
интерес комплетно засењује било какву јавнуфункцију, а
грађанисудобродошлидоклегодсепридржавајууходаних
(конзумеристичких)образаца.

15Dovey,K.(1999)Fra ming pla ces. Me di a ting po wer in bu ilt form,London:
Routledge,рр.138.

16Horvat,S.(2007)Zna ko vi post mo der nog gra da: pri log se mi o lo gi ji ur ba ni
zma,Zagreb:NakladaJesenskiiTurk,str.139.

17Davis,M.(1992)City of Qu a rtz: Ex ca va ting the Fu tu re in Los An ge les,New
York:VintageBooks,pр.180
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Ис тра жи вач ки про блем – шо пинг цен три

Репродуковањемградаунутарсвојихзидоватржницентар
омогућававећикомфорибезбедностнегонареалнимули
цамаитрговимауотвореномпростору.18Такосеполакоград
изврће(егзополис)каунутрашњимпросторима,симулира
јућиурбано,животноифантастично,алинаманипулативни
изаводљивиначин.ГеографЕдвардСоџа(EdwardWSoja)
описује трансформације модерног метрополиса као  “си
мултануимплозијуиексплозијускалеградова,изванредно
далекосежноокретањеградскогпростораизнутракаспоља
и од споља ка унутра  истовремено.”19 Као резултат тога,
местакојасусвојевременобилајасна„другде”уодносуна
град,садасуиуоквируњеговогобухвата.Уегзополисусе,
крозкомплекснеефектепроцесацентрализацијеиперифе
ријализације,централностметрополереконфигуришеупра
во на урбаној периферији. Егзополис је град без градско
сти(the city wit ho ut… cityfull noncityness),алиинеград,
градбезцентра.Уњемусе,крозкомплекснеефектепроцеса
централизацијеипериферијализације,централностметро
поле реконфигурише управо на урбаној периферији.Цен
тарсу,другимречима,исваона„местакојасетешкопишу
ћирилицом,каоштосусу пер/хи пер/ме га мар кет, си не(ма )/
мул ти плекс, бо у линг, екс поцен тар, си ти, шо пинг мо(а)
л и кешендке ри.А, самцентарчесто јеиспражњен,како
кажеСоџа,празан јекаорупаусрединикрофне”20.Непо
стојањеилинестанакместачестајеконстатацијавезаназа
данашњицу,нарочито засавремениградскипростор.Град
постајединамичнатворевинакојасеизновамења,разлаже,
преобликујеуправоусвеприсутнијемконтинуитетупроме
та,информације,комуникације.

Простор је фундаментално обликован ширим друштве
нимпроцесима,друштвенимустановамаиинституцијама.
Уоваквојперспективи јавнипростори града сепосматра
ју углавном у односу на доминантни облик капитализма,
глобализацијуитранзицију.Овупроблематикумеђупрви
ма отвараАнриЛефевр тврдећи да је сваки простор дру
штвенопроизведен,друштвенопреобликованипроизводи

18Crawford,M.(1992)The World in a Shop ping Mall, Va ri a ti ons on a The
me Park: The New Ame ri can City and the End of Pu blic Spa ce(330),New
York:HillandWang.

19SojaW,E. (2000)Post me tro po lis: Cri ti cal Stu di es of Ci ti es and Re gi ons,
Oxford:BasilBlackwell,pp.145348.

20Благојевић,Љ.(12.04.2008)НовиБеоград1948–2008.Крофнабезрупе:
модерниурбанипејзаж,По ли ти ка,Културнидодатак.



234

АЛЕКСАНДРА ЂУКИЋ и МАРИЈА ЦВЕТКОВИЋ

друштвенепоследице.21Лефевровоуказивањеначовеково
отуђењеодурбаногпростораиуурбаномпросторусадр
жанојеиуконцепту„трећихпростора”(third spa ces)22,ко
јимСоџаобјашњаваместаиархитектонскеформекојису
делом  реални и делом имагинарни. Имитација физичког
контекставодинасупренебрегавањеновихслојевакулту
ре, новихпотреба, нових конструкција, сензибилитета, па
иканегирањубилокаквогразвијеноги трансформисаног
идентитета.Лефеврпоказуједа јеусавременимусловима
јавнипросторпостао,ништадругодо„роба”којајеуфунк
цијиувећањапрофитаирепродукцијепостојећихкласних
односаудруштву.23

Последњихдеценијасвесучешћипримериукојимаприват
нипоседпреузимаулогујавногпростора.Овојеотворило
бројнерасправеширомсвета,одпитањаосновнихначела
урбаногразвојадопојединачнихпројекатаињиховереали
зације.Бодријарговориосавременојархитектуриуконтек
стукултурепотрошње,информацијеикомуникацијеинаво
ди:„Стичесеутисакдајавнеграђевине,честопредимензи
онисане,носеутисакпразнине,анепросторности,докдела
иљудикојикрозњихпролазеизгледајупопутвиртуелних
објеката.Оникаодатууопштенисупотребни,збогтепра
знефункционалности,функционалностибескорисногпро
стора.”24РемКулхас(Rem Ko ol ha as),једаноднајзначајнијих
савременихархитекатаитеоретичара,уводипојамJunkspa
ce25 који семоже применити на сваки аспект данашњице,
одмасовнихмедија,појединачнихидентитетаикултуре,па
и архитектуре, а подразумева буквалноопустошењенеког
конкретногаспектаљудскогживотауследњеговепретера
неекономскеексплоатације.Супротстављањеовимсилама
на микронивоу, на индиректан начин, представља једину
алтернативукојуКулхасвидикаомогућу.Онсматрадасу

21Lefevr,H.(1980)Teorijaprostora,Tre ći Pro gram,br.45.Beograd,str.569
582(„Pravonagrad2“).

22Соџа конструише трећи простор из просторне тријалектике Лефевра
(LaProductiondel’espace,Anthropos,Paris,1974)иконцептахетерото
пијеМишелаФукоа(хетерогеност+утопија=хетеротопија,довођењеу
везумогућихсветовакојисумеђусобнонекомпатибилни,тосупросто
ри„другости /otherness”истовременофизичкииментални,простори
којинисунитамониовде–простортелефонскогпозиваилитренутак
кадсевидимоуогледалу);Third spa ce: Jo u r neys to Los An ge les and Ot her 
RealandIma gi ned Pla ces.BasilBlackwell,Oxford,1996

23Lefebvre,H.(2009)Sta te, Spa ce, World: Se lec ted Es says,Minneapolis:Uni
versityofMinesotaPress,рр.214.

24Baudrillard,J.(2001)Truth or Ra di ca lity of Ar chi tec tu re,Europskiglasnik
br.6.Zagreb,рр.831.

25Koolhaas,R.(2002)Junk spa ce. Ob so le scen ce,October,Vol.100,рр.175
190
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шопинг молови “слепа места урбанитета у којима архи
тектурапрактичнонепостоји како би употпуности усту
пиламесторобии забави.Намећу секаоконцептлажног
просторајерможемодагасместимобилогденаподручју
генеричког града и даје свимаистоправона потрошњуи
конкуренцију.”26Тржницентрисвојомпојавомдајуутисак
дасустакленекутијеразноликогсадржаја.Тојејошједна
од одлика генеричких градова,њихова архитектура се де
лимично карактерише термином bo xeswit ho utskin, појам
преузетодЖ.Делеза (GillesDeleuze)Body wit ho ut or gans,
штобизаправобила„виртуелнадимензијатела,скупсвих
његових потенцијалних карактеристика, афеката и покре
та.”27 Насупрот тржном центру, тргови и трговачке улице
суурбаниелементикојисурезултаткулторолошкихобра
заца,трансформисанихтокомвекова.Поседујујединствени
идентитет,разликујусеалиистовременопседујуиодређене
заједничке(географске,регионалне,урбанистичке,архитек
тонске)одреднице.

Рaзвој тр жни це – за тво ре ни про стор

Експанзијатржиштајеједанодглавнихатрибутатржишне
економије.ВећсууXVIIIвекумалезанатскерадњепретво
ренеуспецијализованерадње.УПаризу,завремевладави
неЛујаXV,банкарКромосноваојеробнукућукојајезапо
шљавалаокотристаособа.Једанодобликатржницеилитр
жногцентракојисеразвионезависноодробнихкућаутоку
XIXвека,билесузастакљенеаркадесарадњама.Ураном
XIXвекуовипримериничуусвимвеликимградовима,од
НапуљаиЂеноведочувенеБерлингтонаркадеподигнуте
уЛондону1819године.Занимљивјеистаријиформаттр
жнеаркадеуинкарнацијипарискогPaleRojala.Војводаод
ШатраодлучиоједакористивртсвојепородичнекућеуПа
ризукаокомерцијалнипросторукомејецентралнисадржај
пројектабиопаркзајавноуживањепоугледунатадашњу
енглескумоду,сапокривенимамфитеатром–Le Sirk Ro jal,
којијекоришћензајавнеприредбе,концертеибалове.

Са вре ме не роб не ку ће
Планирањеробнекућепотичеизистогизворакаоиплани
рањетржногцентра–изевропскихаркадасанизомрадњи.
Важнојенапоменутидајеробнакућакаонезависнаструк
туранасталамногоранијенеготржницентарида јеком
плекснитржницентаркаквоггаданасзнамопроизводна
шегвремена.Робнекућесутрадиционалнобилесмештене

26Исто.
27Deleuze,G.(1969)The lo gic of sen se,Paris:LesÉditionsdeMinuit.
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усредиштуградакаодеоњеговогтрговинскогцентра,или
наглавнимтрговимаираскрсницамасадобродефинисаном
микроурбаномитрговачкомструктуром.Почињудасеупо
требљавајуноветехникекојестварајувећидрамскиефекат
упрезентацији.Просторокопокретнихстепеништапостаје
симболичницентар,којисекористизатематскеприредбе,
промоције,моднеревије,концерте.Робнакућапостајепо
зорница.

Шо пинг мол – ме га струк ту ра –  
пр ви шо пинг гра до ви
Упериоду50тих годинаизградња тржнихцентараузима
маха.Од100центарау1950.години,занепунудекадуброј
сеповећаона3700.Не самоштоих је биловише, већ су
истовременобивалисвевећеикомплекснијеархитектонске
структуре.ВикторГруен(VictorGruen)28јепредложиомол
каобазичну јединицуурбаногпланирања,гдеонтребада
постаневишенаменскиградскицентар.Груеновеамбиције
субиледаредефинишесавремениград,теприградскишо
пингмолпостајејезгронакнадногразвоја.Онидентификује
куповинукаодеовећемрежељудскихактивности,тврдећи
дабипродајабилабољакадабисекомерцијалнеактивно
стиинтегрисалеукултурне,разоноднеактивности.29Године
1956.упредграђуМинеаполиса,отворенјеСаутдејл,тржни
центаркојићепредстављатимоделзасветаквецентре.Са
утдејлцентарјепрвиунизуобјекатакојије–попутМега
структуре–саграђендасестворивештачкоокружењекоје
бипружилокориснициманедостајућикомфорибезбедност
градскихпростора.Oваидејашопингграда30никаданијере
ализованауцелости,негојемодификованапреманачелима
остваривањапрофита.

Ипак је првобитна замисао В. Груена на известан начин
реализована.Оношто ће у свакомпродајномцентрупод
сетити на Груенову идеју су трг и улице као симболи ре
алнихградскихсадржаја.Тржницентриподстаклисураз
витак предграђа и заиста постали својеврсна средишта

28ВикторГруенјебиоархитектапрвихшопингмолова.
29Груенјепосматраопројектовањешопингмоловакаоначинпроизводње

нових градских центара или, како их је он назвао „шопинг градова,“
охрабрујућипројектантедаупрограмшопингмолаукључештовише
активности,додајућикултурне,уметничкеидруштвенедогађаје.

30Груен јепосматраопројектовањешопингмоловакаоначинпроизвод
њенових градскихцентараили,какоих јеонназвао„шопинг градо
ва, „охрабрујући пројектанте да у програмшопингмола укључешто
вишеактивности,додајућикултурне,уметничкеидруштвенедогађаје.
Назваојеовуинтеграцијукомерцијалнихсадруштвенимактивностима
„архитектураживотнесредине.”
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заједнице,штавише,посталисудеоамеричкогначинажи
вотаусловљавајућипроменесвакодневногживотаинавика.
Онисупосталивишеодкомерцијалнихместа,удомљујући
јавне,политичке,културнеирекреативнеманифестације,а
надасвеместасоцијализацијеидоколице–посталисуал
тернативасредиштуграда,условљавајућиунекимслучаје
вимачакињеговопостепеноодумирање.

Са вре ме ни тр жни цен три
Шопингцентрикаоданасвећ„уобичајени”тржницентри
великогформата,31пружајунекуврстуизолованогиудобног
утопијскогсвета,атокомпоследњедеценијетржницентри
почињудадоминирајусредиштимаипредграђимаградова,
каовизуелнизнаковипроцесауступањапроизводнихпред
потрошачким садржајима, где у предграђима почињу да
функционишучакикаотрадиционалнаградскасредишта.32
Савремени тржницентри су постали скоро потпуно ауто
номнецелинегдепосетиоцимогуданађусвештоимтреба
усмислукомуникацијеиколективнезабаве.Овопрошире
њефункцијеималојејасанутицајнањиховуархитектуру,
и планирање јермора да се поведе рачуна омного већем
бројусадржајанегоштосусамотрадиционалнетрговачке
активности.Током90тихгодинатржницентрииспитујуал
тернативнефункцијекултурнихизабавнихактивностиком
плекса,каоиновихприградскихсредишта.

Уизградњитржнихцентара,постојитенденцијапројекто
вања,гдепројектантскарешењаимајушемунасталуизмо
делаукојемдоминирајуулицеималитргови,штозначида
јешопингмолпреузеоулогу тргакакоуфункционалном,
такоиуобликовномсмислу.Натрговиматржнихцентара
одржавајусесвременанавремеразличитеманифестације,
изложбе,представе,промоције,концертиислично.Унутра
шњосттржногцентраорганизованајепопутградскогткива,
са улицамаи трговима.Међутим, танеоспорна социјална

31Токомпоследњедеценијетржницентрипочињудадоминирајусреди
штимаипредграђимаградова,каовизуелнизнаковипроцесауступања
производнихпредпотрошачкимсадржајима.Иакосукоднасрелатив
ноновијапојава,масовнапроизводњаовихкатедралапотрошње,или
новихсредставапотрошње,започелаје1956.године,отварањемпрвог,
планскиизграђеног,затвореногтржногцентрауСАДу.

32Потрошачкодруштво,заснованонаконзумеризму,развилоје,путемра
зноликихформипродајнихивишесадржајнихкомплекса,концептграда
уграду.Сличноприродномокружењуисторијскогграда,„нове”градове
садаокружујеизграђенаурбанаструктура.Такоједошлоидомутаци
јеутопијскедимензијеграда,јер:„Шопингјеконачнозадовољство,а
УШЋЕШопингЦентер,новицентарграда–омиљенадестинацијакоја
нудисвенајбољенаједномместу.”(http://www.usceshoppingcenter.com/
sr/page/1/onama)
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живостможесетумачитиикаозначајнолимитирана.Иако
сутржницентрипосталиместаокупљања,уњимасеодр
жавајузабавеипредставе,некиодњих„удомљавајуцркве,
уреде, управе, књижаре ишколе, баш као некад традици
оналне јавне тржнице,молније нити сасвим јавноместо,
нитислободнатржница.”33Ентеријерјеопремљеннаначин
да личи на отворени јавни градски простор: постављене
суклупеузшеталиште,зеленилојераспоређенопоцелом
објекту,чакпостојиидечијеигралиште.Свејеуређенота
кодаходникетржногцентрапретвориупешачкузону,ули
цу, трг, парк, јавни градскипростор, да се створиилузија
градске средине и јавног простора, изван кога не постоји
други јавнипростор.Биљке34 освежавају унутрашњипро
сториподсећајунаприроду,доксдругестране,природау
неприродномокружењу„натурализујепотрошњуиублажа
ваалијенацијусвојственупроизводњиипотрошњироба.”35
Тржницентарпостајецентарсоцијалног,привредногикул
турногживота.Какобисекреиралоприроднијеокружење,
увеликимтржнимцентримаизграђујусепространивртови
сасвимобeлежјимареалних.

Ан ке та о од но су мла дих љу ди пре ма тр жном 
цен тру на су прот од но су пре ма јав ном  

град ском про сто ру

Шопингмолкаофеноменбеоградскетранзиционеархитек
тонскестварности,помногимаспектимаглобаланианти
контекстуалан,играважнуулогуукреирањуновепростор
нехијерархије.Кроззапреминевидљивогпролазиислика
кретањасоцијалногодносагдејеУшћеилипакДелтапо
сталапросторновихвредностииконфигурацијазаједнич
кихинтереса.Иакосепросторитрговачкихикомерцијал
нихсадржајаданасмогутумачитикаонајзначајнији јавни
просторисавремених градова,онисе,исто тако,могупо
сматратиикаоантипростори,симулацијајавногирефлекс
тотално контролисаног протока капитала и моћи. Тржни

33Kowinski,W.(2002)The Mal ling of Ame ri ca. Tra vels in the Uni ted Sta tes of 
Shop ping,USA:XlibrisCorporation,рр.432.

34Какобисекреиралоприроднијеокружење,увеликимтржнимцентрима
изграђујусепространивртовисасвимобиљежјимареалних.Госдаје
примерTyson’sCorneraуВирџинији,чијајеуправаодабрала29великих
палмикојесуископанеуФлоридиичуване18месециухладукакоби
сеаклиматизираленаусловеузатвореном,пренегоштоихсесмести
у ентеријер тржног центра;Goss, J. (1993)TheMagic of theMall:An
AnalysisofForm,Function,andMeaningintheContemporaryRetailBuilt
Environment,An nals of the As so ci a tion of Ame ri can Ge o grap hers,Vol.83,
No.1.

35Исто,стр.1847.
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центри су примери неместа (Оже,М.), а уСрбији долази
доњиховог убрзаног развоја.Истовремено, тржницентри
постају„новицентриграда”,местогдеје„најбољазабавау
граду”,захваљујућиорганизацијиспецијалнихдогађајако
јисевезујузаодређенедогађајеутокугодине(Ускрс,Нова
годинаиБожић),актуелнетемеудруштву,датумеважнеза
локалнузаједницу,посетиоцимајеомогућенодакаонигде
уградуосетедухБожића,Ускрсаитд.

Феноменпотрошњеусрпскомдруштвуињеговутицајна
формирањејавнихпростораистраженјекрозанкетуоод
носамладихљудипрема тржномцентрунасупротодносу
премајавномградскомпросторуБеограда.36Релевантнипо
дацисуприкупљенитокомпрведвенедељесептембра2016.
године преко онлајн упитника. Циљна популација за ово
истраживање се састојала углавном одмладихљуди, због
чињеницедаониприпадајугрупиљудикојисуактивнипо
сетиоцитржнихцентара.Овобимоглодасеистакнекаои
недостатакистраживања,собзиромнадиспропорцијуста
роснихгрупауодносунапопулацијуБеограда.Приказани
сурезултатикојисубазиранинаодговорима138испитани
ка.Истраживањејеспроведенопрекоонлајнупитника,који
сесастојаоиздвадела:

А)Личнидетаљииспитаникаидемографскеинформације:

Укупноима вишеженскихиспитаника – 73,9%уодно
сунамушке–26,1%.Староснадобиспитаникапоказу
једајевећинаиспитаникаизмеђу1530годинастарости
(90,6%),узмањинупреко30година(3045г.–5,8%;4560
г.–3,6%).Тодоказуједасеузораксастојиодсвихстаро
снихгрупа,сациљномпопулацијоммлађихљудиизБе
ограда(87,7%),каоииздругихградоваСрбије(12,3%).
Скоро66%испитаника су студенти,док су26,1%запо
слени.

Б)Посебнидеоупитника,увезиидентитета,склоностии
изборапродајногпростора.

Истраживањемсенастојалодасеутврдиколикочестоис
питанициидуу тржнецентре, каои колико временапро
водетамо.Резултатиуказујудавећинасепосетилацазадр
жи13сата(80,4%)токомједнепосете,док10,1%проводе
мањеодсатвременаутржномцентру,а9,4%испитаника
проведу чак 36 сати. Више од половине испитаника по
сети тржне центре једном месечно (42%) или чак једном

36Đukić,А.andCvetković,M.(2016)Shop ping mall vs. open pu blic spa ce in 
con su mer cul tu re for ICUP 2016,Зборникрадова:1st In ter na ti o nal Con fe
ren ce on Ur ban Plan ning: ICUP 2016.новембар2016,Ниш,стр149158.
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недељно(12,3%).Међутим,другаполовинаиспитаникаиде
утржнецентреретко,неколикопутагодишње(31,9%)или
паксезонски(8%).

Какобисеустановилозаштонекиљудипреферирајутржне
центренасупроттрговачкихулица(каоштојеКнезМихаи
ловаулицауБеограду),уанкетијепонуђеналистаодседам
изјава,гдесуанкетираниоценилиукојојмерисеслажуса
њима:

Збогчегадајетепредносттржномцентру?(рангиратиод1
до5)

• Климатски комфор (температура, нема падавина,
немаветра)(оцена3,38)

• Концентрацијасадржаја(оцена3,33)

• Безбедност(оцена2,22)

• Робнибрендови(оцена3,10)

• Ресторани,кафићи,забавнеактивности(оцена2,25)

• Већаконцентрацијаљуди(оцена1,81)

• Лакшесесналазитесамаломдецом(оцена1,71)

Већинаиспитаникаспомињепотзитивнуестетикуутржним
центрима: пријатне боје, атрактивно осветљење, топлина
итд.Насупротмишљењудајетржницентарпрефериранији
изборнегоотворенеградскеулицезбогбезбедности,резул
татианкетепоказујудатонијеједанодразлогазаштонеки
људибирајузатворенецентре;75од138анкетиранихнаво
деконцентрацијуљудиили„гужву”унегативномконтексту
исматрајудасутржницентривеомабучнизбогконстант
нихгужви.Само7испитаникајепозитивнооцениловелику
концентрацијуљуди.Међутим, концентрација садржаја је
веомабитназавећинуиспитаника.

Испитаницисеслажудатржницентринудевеликиизбор
крозширок спектар брендираних радњи и ресторана. Су
протноуобичајеноммишљењудасурекреативнеактивно
стипресуднеуизборуцентра,40%испитаникасеуопште
неслажесаовиммишљењем;доксамо8%сеслажеда је
товеомаважно.Битнојенапоменутида89од138испита
ника(65%)суизјавилиданедајупредносттржномцентру
насупрот трговачкој улици. Скоро половина испитаника
сматрадаотварањеновихтржнихцентаранећеутицатина
смањењепосетилацауКнезМихаиловојидругимтрговач
кимулицама,док44%сматрадасушопингмоловиједанод
узрочниканестајањафункцијатрговинскихцентарауцен
труграда.Окопола(47.8%)испитаниканисузабринутида
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ћетрговачкеулицеицентарградадаизгубесвојидентитет
појавомновихтржнихцентара,анекиоднаведенихуан
кетиразлогасудасе„Одвлачесељудиодделаградагдесе
заједноналазесвемогућностикојенудитржницентарплус
културнонаслеђе,идентитетграда,културнадешавања,те
јевеликаконцентрацијаљудинапогрешномместу,вредно
стигубесмисао,подсенкомсуробе.”37Некиододговорасу
били да су „тржницентри увек свиисти, генерички, око
мљенинакупцаислабостипотрошачкогдруштва,онина
мећуодређенсистемвредности,апотребноједагакреирају
људинесугестивноминтеракцијом.”Испитаницисусвесни
датодоводидо„губиткаидентитетаграда,гдетржницен
тричестоизгледајувеомасличноуразличитимградовимаи
чешћесуоријентисаникатрговинииуслугамадокнпрцен
тар Београда такође има музеје, галерије, позориште итд.
„НекиодиспитаникасуреклидаГрадобијасвојутрадицију
инаслеђе, тесеслепобацана западњачкемоделе,безка
рактераипараметараадекватнихзанашсензибилитет,”док
сунекиималидругачијемишљење:„Нисутржницентрипо
себилошивећжељазакапиталом,лошелокације,лошаар
хитектура,безвећегиплеменитијегциља.”

Већина испитаника тврди да проводе више времена хода
јућиградскимулицама(91,3%)негоузатворенимтржним
центрима (8,7%). Ипак, више од половине њих (53,6%),
уживају више у куповини у затвореним просторима – тр
жнимцентриманегонаотворенимградскимулицама.Мо
жесеприметитиизрезултатаанкетеда82,6%људиверује
датржницентринемогууспешнодазаменеотворенејавне
просторе,доксе15,2%ипакслажедајетомогућезбогтога
штоутржнимцентрима„наједномместуможешданађеш
већиизборробеприлагођенпопулацијисаразличитимбу
џетом,неморашдаобилазишцеоград,”38тржницентарје
„комплексан”он„дајевишемогућности”,аиту„могудасе
избегнулошиклиматскиуслови,адасенеостанекодкуће“.

Симулацијомградскихулицасамалимпродавницамаитр
говиматржницентарпреузимафункцију градскогцентра.
Анкетирани који су се сложили са констатацијом да уну
трашњосттржногцентраподсећанаградскеулице(5,1%)
кажуда је то због „осећаја гужве, концентрације кретања
и садржаја”Неки од испитаника су приметили да су „за
правоконципиранинасличанначин:тргови,улице,нише,

37Наведенисуодговорииспитаниканапитање„Даливасчињеницаза
брињава(градгубиидентитет,затварајусерадњеуцентру,центароста
јепустисл.Акода,збогчега?”

38Наведенисуодговорииспитаниканапитање„Заштосматратедатржни
центарможеуспешнодазамениотворениградскипростор”.
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постоји систем улица и тргова, клупе и зеленило у сак
сијама, продавнице около, забавни ’паркови’, кафеи, сла
доледштандовиитд,”доксудругиизјавили„вероватноби
требалодаличенаулице,маданемамтајутисак,вишесе
осећамкаоукутији: сузбијенерадње,преовладавапоглед
настакленеизлоге.”

Напитање:„Штанедостајеутржнимцентримауодносуна
отворенијавнипростор”испитаницисуодговорили:

• Свежваздух(x57),простор(x31),слобода(x9),небо
(x8),сунце(x4),природноосветљење(х4);

• Осећајoреалномвременуипростору;

• Изборкретања;

• Лако уочавање доба дана, отвореност погледа која
је сведена углавномискључиво на небо или уопсте
немапогледа;

• Ширина отвореног простора, природе, различитих
кафића;

• Дневнасветлостипојамвремена;

• Коликогодпокушавалиимитацијуприродеилиста
рог,новогградскојјезгра(акоимјетоциљ)идаљеје
Тржницентарзатворенпростор;

• Тржницентримогудаимајубаштуилиможебити
комплекс ниских зграда. Ради се о новцу, креатив
ностпростора;

• Разноликост посетилаца, углавном једна те иста
групаљудидолазиутржницентар.

Штаодређујегдељудикупују?Збогчегадајупредностне
комтржномцентру?Поредтога,постојипотребадасеразу
мекуповинакаофундаменталнакарактеристикасавременог
друштва.

Атрибути, као што су саобраћајне везе, паркинг и избор
продавницасудобропознатедетерминантеуспехатржног
центра. Упитник је заснован на перцепцији испитаника о
важностиилиоценама атрибута тржнихцентара, овај део
истраживањасадрживишепонуђениходговора.
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Значајлокалнихцентарасе губи,штопоказујеподатакда
суТЦУшће39(65,5%)иДелтаСити,40(44,2%)каотржишни
лидериуовојкатегорији,радијиизборнегосвилокалнитр
жницентризаједно.Поредтога,требанагласитидаседобар
деопродајногпросторауовимопштинама(СавскиВенаци
СтариГрад)налазиукапацитетимакојисудавноизграђени.
Наиме,уовимопштинамасеналазенекетрадиционалнетр
говачкеулицекаонпр.КнезМихаилова,КраљаМилана,Ка
рађорђева,Сарајевскаидр.Собзиромдасуовоцентралне
градскеопштине,првојеуњимадошлодоразвојатрговине.

Близинатржногцентрајебитназа43,5%испитаника,докје
21%њихизјавилодазависиодњиховограсположивогвре
мена,сврхепосете,местоњиховогборавка,изборасадржаја
ибрендова,каоидоступностјавнимпревозом.Само35,5%
испитаникајеизјавилодаблизинатржногцентранијереле
вантназаизборТЦ.Вишеод60%учесникатврдидатржни
центринисупосталидеоњиховогживота,док25,4%одњих
признајудасусагласнисаовомизјавом.Требасеосврнути
инапитањеонлајнкуповине,коју26,2%испитаникачесто
користи,35,5%понекад,доксамотрећина(38,3%)испита
ника никада није користило онлајн трговину.Испитаници
већупредносткуповинеурадњамауодносунаонлајнку
повинувидеумогућностидиректногконтактаимогућност
пробањаодређенихпроизвода.

На питање „Како би требало да изгледају отворени јавни
градскипростордабиуњимапроводиливишевремена?”
некиоданкетиранихсуодговорили:

• Нашемградунедостају јавнипарковиамбијенталне
целинеитргови,пешачкезонеистазезабициклисте.
ТЦизонирањепаркингзонакаоисвевећибројауто
мобиладоводидопсеудоурбанизације.

• Услучајупешачкихулицаваљалобидаимајунеки
виднадстрехеувидунекеполупропуснеперголеко
јебиублажилепрејаколетњесунцеуБеоградуили
значајандрворед.

• Пуно разноликог зеленила и велики број удобног
урбаногмобилијара.Штомањеоколногсобраћаја,а
штовишепросторазаиграњедеце.

39УшћешопингцентарнаНовомБеограду је највећишопингцентар у
Србијиирегиону.Нашестнивоа,130.000квадратнихметара,одкојих
су50.000комерцијалногпростора,налазисе150продавница,рестора
на, барова,играоница, супермаркетимултиплексбиоскопса11 сала,
кугланомииграманасрећу.

40ДелтаСитисеналазинаНовомБеограду,Србија.Простиресена85,000
квадратнихметараса125продавница.Архитекта:MYSArchitect
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• Занимљиво,безбедно,уређено,комфорноичисто.

• Вишеприроде,мањезагађења,вишепросторазакре
тање,пешачкезоне.Вишејавнихтоалетаиместаза
седење,заокупљањевећегбројаљуди.

• Требало би да имају примерен и комфоран урбани
мобилијарзаборавакупросторуидасеомогућипри
ступачностградскогпростора.

• Улицебитребалодабуду:поплочанеилибетониране
(анепрепунерупа),чисте,кантепразне,опремљене
самаловишеклупа,местазаседење.

• Чистије, сређеније, са више паркова и клупица,
приступачнеценеитд.

• Више да буду хибридног карактера са давањем
предностиотвореномпростору.

• Вишеинтерактивнихсадржаја,повећанабезбедност
и доступност (превоз, паркинг), више садржаја и
просторазадецу.

За кљу чак

Увођењемнекомерцијалнихзакупаца,тржницентрипоса
држају све вишепостају наликна традиционалне градске
центреињиховивласниципрестајудабудусамотрговци
ипостају градитељинових,контролисанихурбанихцели
на,којеимајупредностнадулицамацентраградазатошто
пружајувећиред,чистоћуисигурност,каоиидеалнукли
му безмраза, кишеижеге. Резултати упитника приказују
дајекомфорједнаоднајважнијихкарактеристикапотреб
них кориснику у јавном простору. Такође се из резултата
може приметити да корисници бирају тржни центар пре
маразноврсностииколичинипродавницакојесеналазеу
њему.

ТокомпоследњедведеценијејавнипросторБеоградагуби
својукомерцијалнуфункцију.Примећено једа су забавни
просториунутаршопингцентаразначајнизакориснике,па
ониинсистирају на увођењунових активности ифункци
јауотвореномјавномпростору.Иако јетачнодашопинг
моловикаохрамовиконзумеризмаизатворенекутијеопо
нашајуградскицентариминималноучествујуунепосред
нојоколини,чињеницаједасвакиодњихнастојисвојекуп
цезадржатиштодуже(нпр.Постојањедечијихвртића).



245

АЛЕКСАНДРА ЂУКИЋ и МАРИЈА ЦВЕТКОВИЋ

ЛИТЕРАТУРА:
Bart,R.(1971)Knji žev nost, mi to lo gi ja, se mi o lo gi ja,Beograd:Nolit.

Baudrillard,J.(2001)TruthorRadicalityofArchitecture,Eu rop ski  
gla snik.br.6,Zagreb.

Bodrijar,Ž.(1991)Si mu la kru mi i si mu la ci ja.NoviSad:Svetovi.

Благојевић,Љ.(12.април2008)НовиБеоград1948–2008.Крофна
безрупе:модерниурбанипејзаж,По ли ти ка,Културнидодатак.

Crawford,M.(1992)TheWorldinaShoppingMall,Va ri a ti ons on 
a The me Park: The New Ame ri can City and the End of Pu blic Spa ce 
(330),NewYork:HillandWang.

Davis,M.(1992)City of Qu artz: Ex ca va ting the Fu tu re in Los An ge
les,NewYork:VintageBooks.

Deleuze,G.(1969)The lo gic of sen se,Paris:LesÉditionsdeMinuit.

Dovey,K.(1999)Fra ming pla ces. Me di a ting po wer in bu ilt form,
London:Routledge.

Ђукић,А.(2011)Очу ва ње иден ти те та глав не ули це вој во ђан ског 
гра да у про це су ур ба не об но ве.Докторскадисертација.Архитек
тонскифакултет,Београд.

Đukić,А.andCvetković,M.(2016)Shop ping mall vs. open pu blic 
spa ce in con su mer cul tu re for ICUP 2016.Зборникрадова:1st In ter
na ti o nal Con fe ren ce on Ur ban Plan ning: ICUP 2016,новембар2016.
Ниш,стр149158.

Erdei,I.(2008)An tro po lo gi ja po troš nje: Te o ri je i kon cep ti na kra ju 
dva de se tog ve ka.Beograd:BibliotekaXXvek.

Goss,J.(1993)TheMagicoftheMall:AnAnalysisofForm,Fun
ction,andMeaningintheContemporaryRetailBuiltEnvironment,
An nals of the As so ci a tion of Ame ri can Ge o grap hers,Vol.83,No.1.
рр1847.

Horvat,S.(2007)Zna ko vi post mo der nog gra da: pri log se mi o lo gi ji 
ur ba ni zma,Zagreb:NakladaJesenskiiTurk.

Koolhaas,R.(2002)Junk spa ce. Ob so le scen ce,October,Vol.100,
pр.175190.

Костуранов,Б.(2009)Отвореноојавнимпросторима–чијису
јавнипростори,Отво ре но о јав ним про сто рим,стр.4246.

Kowinski,W.(2002)The Mal ling of Ame ri ca. Tra vels in the Uni ted 
Sta tes of Shop ping.USA:XlibrisCorporation.

Krier,R.(1991)Grad ski pro stor u te o ri ji i prak si,Beograd:
Građevinskaknjiga.

Lefebvre,H.(2009)Sta te, Spa ce, World: Se lec ted Es says,Minneapo
lis:UniversityofMinesotaPress.

Lefevr,A.(1974)Ur ba na re vo lu ci ja,Beograd:Nolit.



246

АЛЕКСАНДРА ЂУКИЋ и МАРИЈА ЦВЕТКОВИЋ

Lefevr,H.(1980)Teorijaprostora.Tre ći Pro gram, br45,Beograd,
str.569582.

Lynch,K.(1960)The Ima ge of The City,Cambridge,Massachusets:
TheMJ.T.Press.

Ože,M.(2005)Ne me sta: Uvod u an tro po lo gi ju nad mo der no sti,
Beograd:Krug.

SojaW,E.(1996)Third spa ce: Jo u r neys to Los An ge les and Ot her 
RealandIma gi ned  Pla ces.Oxford:BasilBlackwell.

SojaW,E.(2000)Post me tro po lis: Cri ti cal Stu di es of Ci ti es and  
Re gi ons,Oxford:BasilBlackwell.

AleksandraĐukićandMarijaCvetković
UniversityofBelgrade,FacultyofArchitecture–

DepartmentofUrbanism,Belgrade

PUBLICSPACEVS.SHOPPINGMALLINCONSUMERIST
CULTURESIMULATIONOFTHECITYINORDERTO

LEGITIMIZEITSELFASAPUBLICSPACE

Abstract

In this paper shopping malls are considered as a representative of
modernconsumerspacesandobservedasplacesofinteractionbetween
the surrounding environment and the stakeholders, aswell as places
of theirmutual indoor interaction. The idea of a shopping centre is
the idea of compressing and intensifying a public space by placing
all the necessary facilities under one roof. In thisway, byproviding
accesstoallthenecessaryfacilities,theneedoftheshoppertoreturn
toeverydaylifeislessened,shoppingbecomesarecreationalactivity
andtheshoppingmallbecomesashelter.Theaimof thispaper is to
compare the preferences consumers have towards shopping malls
and public spaces, by determining consumers’ opinion on the (dis)
advantagesof the shoppingmallsover featuresof a city centre.The
basicgoaloftheresearchistoimprovetheknowledgeandexperiences
inanarchitecturalresearchthroughexploringof themutualrelations
betweentheuser,architectureandthespace.Thepaperaimstoanalyse
the relationship between architectural creativity and broader socio
culturalchangescausedbythecommercializationofamoderncity.

Keywords: shopping mall, pedestrian shopping street, identity, Bel
grade, public space, consumerism
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оригиналан научни рад

СРП СКА ГРО БЉА И  
ПРО МЕ НЕ У ПРО СТО РУ

Сажетак: Пре ме шта ње гро бља кра јем два де се тих го ди на 19. ве
ка са ру ба срп ске ва ро ши у Бе о гра ду на да ле ку пе ри фе ри ју по ред 
ка ме но ло ма Та шмај дан би ло је део по ли ти ке осва ја ња про сто ра, 
и то на не ко ли ко ни воа: по ли тич ком, кул ту ро ло шком, убра ном, 
ко му нал ном и при вред ном, и тран сфор ми са ло је про стор око гро
бља. Из град њом и ур ба ни зо ва њем тог де ла ва ро ши, по сте пе но су 
се умно жа ва ли ње го ви са др жа ји и функ ци је, ма да је до сти ца ња 
не за ви сно сти Кне же ви не Ср би је остао ма ње атрак ти ван про
стор од су сед ног Вра ча ра. Ка ко су се ме ња ли кул тур ни обра сци 
гра ђан ске кла се (кул ту ра смр ти и есте ти за ци ја про сто ра), ме
њао се и од нос пре ма про сто ру гро бља, па је у дру гој по ло ви ни 19. 
ве ка тра же но да оно, до та да за пу ште но, нео др жа ва но и че сто 
де ва сти ра но, бу де уре ђе но или из ме ште но на пе ри фе ри ју и план
ски из гра ђе но, чи ме би се обез бе ди ла ре пре зен та тив ност гро бља 
у град ском про сто ру. 

Кључнеречи: Бе о град, град ске зо не, 19. век, про стор но пла ни ра
ње, гро бља

Закритичкуисторијунајважнијејекоришћењепримарних
извора и њихова адекватна интерпретација.1 Примарних
извора,итекстуалнихисликовних, заовутемуимамало,
посебноизпрвеполовине19.века,јерсугробљасамоспо
радично интересовала државну управу, чији корпус грађе
чинивећину.Знатновишеподатакаопроменамаупростору
уиокогробљадајупутописнебелешкеимемоарскалите
ратура,мада јеиутимизворимаинтересовањезагробља
пропорционално мало. Комбиновањем ових извора могу
ће је реконструисати промене у простору које су настале

1 Рад је настао на пројекту Министарства просвете, науке и техноло
шког развоја Од уни вер зал них цар ста ва ка на ци о нал ним др жа ва ма. 
Друштве не и по ли тич ке про ме не у Ср би ји и на Бал ка ну(Ев.бр.177030)
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формирањем,премештањемилинестајањемпојединихгро
баљауБеограду.

Формирањемграђанскекласе,променомњенихкултурних
образацаијачањемекономскеснаге,током19.веказначај
но јемењанакултурасмртиисњомповезанодноспрема
гробљима, простору гробља ињеговимфункцијама. То је
утицалоинапроменеупростору,мадаоненисуувекби
левезанезавербализацијуодносапремамртвимаигробљу,
већ су комбиноване с другим друштвеним и економским
потребамазаједнице.

Истражујући културу смрти, Игор Борозан је показао да
„лепе смрти готово да нема” и да је она идеолошки кон
структдржавеи,касније,породице.Смртјеу19.векупо
стала страшна неумитност и управо је одсуство контроле
модерногчовекауодносунасмрт,поредархетипскогстра
хаодсмрти,биоразлогвеликезастрашеностипредсмрћу.2
Таквопоимањесмртичинилојегробља,посебноупрвојпо
ловини19.века,страшнимместом,којеје,поредтога,било
јошинездраво.3

СрпскидеоварошиуБеоградупростираосеу19.векуоко
старецрквенасавскојстранибеоградскоггребена,која је
постојаланаместуданашњеСаборнецркве.Окотецркве
постојало је почетком 19. века гробље „подобно турском
гробљу око свију џамија”.4 Бржим економским развојем
српскезаједницеиубрзанимнасељавањемсрпскогидругог
хришћанскогстановништвапослеДругогсрпскогустанка,
српскидеоварошисеширио,прешаошанациобухватиода
нашњуБранковуулицу.5Нарубутогделанасеља,надоњем
делу некадаГосподске, а садаБранкове улицеформирано
јетзв.Великогробље.6Онојепостојалојош1827.године,
кадајебеоградскивезирдозволиодасепоправљакалдрма

2 Борозан,И.Културасмртиусрпскојграђанскојкултуриу19.ипрвим
деценијама20.века,у:При ват ни жи вот код Ср ба у де вет на е стом ве ку. 
Од кра ја осам на е стог ве ка до по чет ка Пр вог свет ског ра та,приредили
Столић,А.иМакуљевић,Н.(2006), Београд:Clio,стр.897–898.

3 „Гробљебашпоредсамогпута,иономизадавашестраха.Несмемда
гледамуњега,негоумесечинукојанагињашезаходу”(Поповић,С.Л.
(1950)Пу то ва ње по но вој Ср би ји (1878. и 1880),Београд:Српскакњи
жевназадруга,КолоXLV,књ.310–311,стр.54,89).

4 Исто,стр.92.
5 Несторовић,Б.(1954)РазвојархитектуреБеоградаодкнезаМилошадо

Првог светскограта (1815–1914),Го ди шњак Му зе ја гра да Бе о гра да I,
Београд:МузејградаБеограда,стр.159–160.

6 Поповић,С.Л.нав.дело, стр.54;Христић,Н. (2006)Ме мо а ри 1840–
1862,Београд:Просвета,стр.84.И јеврејскогробљебило јеу19.ве
кунарубујеврејскогделанасеља;Lebl,Ž.(2001)Do ko nač nog re še nja. 
Jevre ji u Be o gra du 1521–1942,Beograd:Čigojaštampa,str.247,252.
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„испод Варошкапије идући гробљу србском”.7 Само три
годинекасније,међутим,везир јепротестоваоштосрпска
заједницапоправљапутдо„новопостављеног”гробљакод
Ташмајдана,удаљеногкаменоломаублизиниЦариградског
друма.8Просторокотоггробља–каснијеназваногНовоили
Ташмајданскогробље–одмахјепостаоизузетноважанза
српскузаједницу,иакоје,премасећањимасавременика,са
храњивањенањемупочелотек1836.године.9Убрзопофор
мирањугробља,уњеговојнепосреднојблизиниподигнута
је,иззаоставштинецинцарскогтрговцаЛазеПанче,црква
посвећенаСв.Марку.Чињеница да је лично кнезМилош
бринуоореализацијитоглегатауказуједасуодлукеоло
цирањуцрквеигробљабилеусклађенесњеговимосновним
концептом урбанистичког развоја српског дела вароши –
изваншанцаинапростору главних комуникација ка уну
трашњостиСрбије –Цариградског иКрагујевачког друма
и Топчидерског пута, пошто је у Топчидеру сместио свој
политичкицентар.10

Нахумциублизинигробља,каоштојепознато,прочитан
јеХатишериф1830,пајепросторокогробљадобиовели
ки симболични значај.11 Истовремено, имао је и политич
кизначај,несамозасрпскувећизатурскузаједницу,ко
ја јепокушаваладаповратиконтролунадтимпростором:
београдскивезир јеоспориоправоСрбимадапоправљају
путодВарошкапијекаНовомгробљу,мадаму,каоштоје
поменуто,нијесметалапоправкапутаодВарошкапијека
Великомгробљупаргодинараније.12Уодбранисвојихин
тереса,кнезМилошОбреновићбиоје1835.поручиовези
ру:„нитпримамнитслушам”,јервезир„изванзидоваград
скинеимазаповедатиништа”.13Везировзахтевданизами

7 Перуничић,Б. (1964)Бе о град ски суд 1819–1839, Београд:Историјски
архивБеограда,стр.386.Улитературисесматрада јегробљепресе
љено1826.године(Костић,Б.(1999)Но во гро бље у Бе о гра ду,Београд:
ЈКППогребнеуслуге,стр.11;Борозан,И.нав.дело,стр.938),вероватно
наосновутврдњеКостеН.Христићада је„до1825”тубилогробље;
Христић,К.Н.(1987)За пи си ста рог Бе о гра ђа ни на,фототипскоиздање,
Београд:Просвета,стр.84.Изкаснијегизлагањавидећеседагробље
нијепресељавано.

8 Перуничић,Б.(1964)стр.457.
9 Поповић,С.Л.нав.дело,стр.57.
10Макуљевић, Н. (2014) Осман скосрп ски Бе о град: ви зу ел ност и кре

и ра ње град ског иден ти те та (1815–1878), Београд: Topy, стр. 167;
Максимовић,Б.(1974б)Урбанистичкиразвојод1830.до1914.године,
у:Исто ри ја Бе о гра да,књ.2,Београд:Просвета,стр.303.

11Макуљевић,Н.нав.дело,стр.166.
12Перуничић,Б.(1964)стр.368,457.
13Коларић,М.(MCMLXVI)Кла си ци зам код Ср ба. Гра ђе ви нар ство,при

редио,Београд:ПросветаиНароднимузејуБеограду,стр.277.
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егзерцирајунапросторуокоБаталџамије,дакле,ублизини
цркве и гробља, кнезМилош је одбио. Био је спреман да
тајпросторпреоре,самодавезираосујети.14Ниједозволио
нипоправкуБаталџамије,иако јевезиробезбедио50.000
грошазатајпосао,„наводећикаоразлогдасеВрачарнала
зиподсрпскомуправом,адаТурцимогусамоушанцеви
маградитиштахоће”.15Градећиполитикупокојојсеправа
турскезаједнице,укључујућиивезирова,ограничавајуса
монаподручјеунутарградскогшанцаиодмеравајућиснагу
сопственемоћисвезировом,кнезје,чак,напоменуодасеу
унутрашњостишанчеваналазедвецрквеукојимаТурцидр
жемуницијуинедајуСрбимадаихпоправе.Тимејесвоја
политичкаправанадсрпскимпросторомизједначаваосве
зировим,ањеговполитичкипросторограничионапростор
унутаршанца.16Утомконтекстубисепремештањегробља
ублизинуТашмајданатребалоинтерпретиратикаодеопо
литикеосвајањапростора.Позиционирањемгробљаширио
сесрпскиБеоградсаподручјаСавамаленаТашмајдан,чиме
јебиообухваћенитаданенасељенмеђупростородСтамбол
капије,прекоТеразијадоБаталџамијеиНовоггробља.

Додатниаргументуприлогтезидајепозиционирањемгро
бљаосвојен,азатимизграђени,накрају,омеђенпросторва
роши,представљаодлукаиз1850.годинеоподелибеоград
скеварошинаквартове.Њомејепрвиквартомеђенуправо
линијомгробља,причемујеоноосталонаивицикварта.17
Натајначин,између1830.и1850.вишеструкоjeпроширенa
„градсказона”ипостављенајеграницаграда.Истовремено,
новомпросторноморганизацијомпомиренасудваконцепта
просторногпланирањавароши.Поновојеостваренконцепт
укомесегробљеналазилонарубунасеља,карактеристичан
започетак19.века,концепт,који јенапуштенстогадаби
сепреконекадашњеггробљамоглоширитинасеље.Поред
тога,обновљенјеконцептнасељаукомесецркваналазила
узгробље,укључујућииобнављањепраксесахрањивањау
портицркве,штојевизуелномењалопросторокогробља.18

14Никић,Љ.(1956)АутобиографијаАнастасаЈовановића,Го ди шњак Му
зе ја гра да Бе о гра да,књ.III,Београд:МузејградаБеограда,стр.399.

15Рашидбеј (1894)Исто ри ја чуд но ва тих до га ђа ја у Бе о гра ду и Ср би ји,
књ.I,превеоЧохаџић,Д.С.,СпоменикXXIII,Београд:Српскакраљев
скаакадемија,стр.30,44.

16Исто,стр.44;Каниц,Ф.(1991)Ср би ја, зе мља и ста нов ни штво од рим
ског до ба до кра ја ХIХ ве ка,књ.I,Београд:Српскакњижевназадруга,
стр.80.

17Жи ве ти у Бе о гра ду 1837–1841. До ку мен та Упра ве гра да Бе о гра да,књ.
1(2003),Београд:ИсторијскиархивБеограда,стр.447–448.

18Лоцирање цркве уз гробље, као и измештање гробља на ивицу на
сеља, били су у складу с православном традицијом формираном у
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Повезивањетакоувећаногварошкогподручјаоствареноје
најпре комуникацијски.При томе је комуникација са гро
бљемпосталамотивзапроменеупросторуизакомунално
опремање саобраћајница, јер је саобраћај ка гробљу ожи
вео.19Наиме,одмахпоформирањуНовоггробљазапочели
сурадовинапоправципута„одВарошкапијеидућикаПа
лилулииновопостављеномгробљу”.Притомејекаоизри
читмотивнаведено„отношенијемртвацанагробље”,које
је„свеликимтрудостајани[…]скопчано”збоггомилане
чистоћенапутуињеговоглошегквалитета.20И1865.обра
зложена јепотребадасекалдрмишесокакКодтрикључа
тимешто„у случају смрти,неописане су тешкоће, док се
мртвацоднесе,јернесамоштосепешкескороникакопроћи
неможе,негосеиколадоглавчиназаглаве,пасепомаћине
могу”.21Поправкапута каБаталџамији 1830. искоришће
на јеи за другапобољшања:изведена јеправилналинија
улицеинањупостављене грађевинеилиоградеплацева.
Притомесувласницимаизгубљенеповршиненадокнађи
ваненазадњојстрани,даплацевинебибилисувишемали
инефункционални.Поредтога,срушенисуинекибурдељи
–настамбеполуукопанеутло,укојимасупословалепро
ститутке.22Завршетакрадовадовеоједовизуелнихпромена
упростору,естетскигајеунапредио,ањеговокоришћење
учиниоефикаснијим.

Хабсбуршкојмонархијидосредине18.века(Петровић,К.(1956),Ста
тистичкиподациоСремскојепархијиу1750–1751.години,Збо р ник за 
дру штве не на у ке 15,НовиСад:Матица српска, стр. 83).После1830.
није практиковано сахрањивање у портиСаборне цркве, али у порти
црквеСв.Маркајесте.Од1849.моглисутудабудусахрањенинесамо
заслужниграђани,већисвакокојеплатиотаксуод10талираитекје
1881.поновоограничено–Са ни тет ским за ко номправосахрањивања
упортибилојерезервисаносамозачлановекраљевскепородицеиар
хијереје(ЗаконоустановљењуНародногсанитетскогфонда(1881),у:
Са ни тет ски збо р ник за ко на, уре да ба, рас пи са и прет пи са, књ. II, св.
I,Београд:Министарствоунутрашњихдела,Санитетскоодељење,стр.
88).УпортицрквеСв.Маркабилисусахрањенимногиистакнути,за
служниилибогатиграђани,апородицаРадовановићподиглајеикапелу
успоменнасвојечетвороумрледеце(Кла си ци зам код Ср ба. Гра ђе ви
нар ство (MCMLXVI), стр. 286–287, 293–294, 297, 299–301, 304–305,
307;Поповић,С.Л.нав.дело,стр.92;Недић,С.В.(2002–2003)Капела
породице Радовановић на Старом гробљу,Го ди шњак гра да Бе о гра да
XLIX–L,Београд:МузејградаБеограда,стр.195–196).

19ГробљенаТашмајданупосталоје„местонајживљеуцеломБеограду.
Немаданакадсе туне скупипостотинудуша”;Поповић,С.Л.нав.
дело,стр.62–63.

20Перуничић,Б.(1964),стр.457.
21Перуничић, Б. (1970) Упра ва ва ро ши Бе о гра да 1812–1912, Београд:

МузејградаБеограда,стр.593.
22Перуничић,Б.(1964),стр.457.
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ПодручјеокоБаталџамијеиНовоггробљабилоједалека
периферијауодносунаварошушанцу,алинијезанемаре
но приликом великог подухвата калдрмисања улица 1852.
године, када је, поредшест главних сокака вароши изван
шанца,калдрмисани„сокаккБаталџамији”.23Калдрмата
да ипак није постављена до гробља, већ је део пута само
насуттуцаником,пајебрзопропао.Збогтогаје1855.цео
путпоплочанкаменомкалдрмом.Итадајесаобраћајсагро
бљембиомотивзаскупуинвестицију.Тврдилосе,наиме,
да„зиминијемогућеонудапроћи,нарочитопаккадасепри
спроводукаковогмртвацавишенародатрефиикаданароду
недељнеипрочепразничнеданеуцрквуиде”.До1859.био
је„путцариградскијодБаталџамијепадонакрајФишек
чијскечаршијесав[…]каоштотребакалдрмисан”,алије
одкрајачаршијеЦариградскидрумостаосамонасуттуца
ником.24Тододатнопоказуједајеградсказоназавршавала
наивицигробља.

Многовећизахватиипроменеупросторунастајалисузбог
насељавања ближе и даље околине гробља, урбанизације
и нове организације тог простора, чиме су се умножава
леифункцијетогделаБеограда.Нанекеодтихпроцесау
одређенојмериутицалојеигробље.

КаоштосведочеСретенЛ.ПоповићиАнастасЈовановић,
простор између гробља и вароши унутар шанца био је у
времеформирањагробљапотпунонеизграђен,изузимајући
Цариградскидрум.ОдСтамболкапије до гробљапрости
ралосепољопривредноземљиште,претежнозасејанопше
ницом,ауправцуКрагујевачкогпута,пак,био јебрег,па
мочварантеренсашеваромитрском,погоданзалов.25На
сељавањетогделаварошизапочетојеодмахпоисељавању
Савамале,кадасуублизиниСтамболкапије,каТеразијама,
насељениковачииколари.Приближноуистовреме(1834)
постојалајетуисалана(радионицазапроизводњулоја).26
Свесутобиленеатрактивнерадње.

Урбанизовањетогделаварошизапочетоје1842.захтевима
власникадасаградекућенаплацевимакоје„покривимсо
кацимаимају”,штоимједозвољено,узусловдасесокаци
исправедабисеформиралештоправилнијеулице.27Убрзо
је тајдеоБеограда–ширеподручједанашњихТеразија–

23Перуничић,Б.(1970)стр.254.
24Перуничић,Б.(1970)стр.320,379;Поповић,С.Л.нав.дело,стр.145.
25Никић,Љ.нав.дело, стр.397,400;Поповић,С.Л.нав.дело, стр.54,

91–92;Христић,К.Н.нав.дело,стр.85;Несторовић,Б(1954)стр.161.
26Никић,Љ.нав.дело,стр.399;Поповић,С.Л.нав.дело,стр.201.
27ЦитиранопремаМаксимовић,Б.(1974б),стр.305.
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посталоелитнидеоварошиизваншанца,нашта је,веро
ватно,утицаласлучајнаоколностдајеСтојанСимићната
дашњимТеразијамаподигаорепрезентативнукућу,која је
убрзопосталадвор.Натомпросторујеформиранновипо
словни,друштвенииадминистративницентариподигнуте
суприватнекућедобростојећихграђана,збогчегасусмета
лефишегџије,продавцибарута,сасвојимдрвенимдућани
маконцентрисанимнаједномделуТеразија.Стогаје1845.
одлученода се у року од три годинепреселена добијене
плацеве „навеликомпутуцариградскомкодТашмајдана“,
односно уз ивицуНовог гробља.28Поменута епизода ука
зуједајеодсредине19.векадругиправацширењаБеогра
да–премаБаталџамијииНовомгробљу,остаорезервисан
замањеатрактивназанимањаистамбенонасељавањемање
успешнихи економски слабијих грађана.Томе је, барма
њимделом,допринелоигробље.Наиме,кадаје1834.неки
ВлајковићоградиоплацкодБаталџамије„смејалисумусе
другисречима:’Штоодетамонагробље’”!29

ИакојепросторокоБаталџамије,ПалилулскецрквеиТа
шмајданског гробља биомање атрактиван за насељавање,
урбанизован је када иВрачар, па су 1840. и 1841. године
премеренииплацевиокоБаталџамијеиподељенизаинте
ресованима, уз услов данањимаподигну кућу у року од
тригодине.Поштоусловинисуиспуњени,плацевисупо
новодељени,алинитадарокнијепоштован.Ипак,градска
управаје1852.сматраладајенасељеностзадовољавајућа,
авећ1853.сматралоседасугробље„опколилекуће”.30И
улице у тој зони просечене су када и на Теразијама и до
почеткашездесетих година 19. века формирана је улична
мрежаоддесетакулица.31ПројектованајеиБаталџамијска

28Исто, стр. 310; Несторовић, Б. (2006)Ар хи тек ту ра Ср би је у XIX ве
ку, Београд:Art press, стр. 173;Христић,К.Н. нав. дело, стр. 85–86;
Перуничић,Б.(1970),стр.183,188.

29Перуничић,Б.(1970)стр.254,568;Поповић,С.Л.нав.дело,стр.93.Да
просторокогробљанијебиоатрактиван1846.показујесписакнекрет
нинабеоградскихчиновника:самошесторицаоддвестотинакопреде
лиласезапоседовањеземљиштанатомпростору;Перуничић,Б.(1970),
стр.360–361,364,367.Ипочетком20.векапросторокобудућегпарла
ментаобележавало је„старозапуштеногробље“и„ковачнице,колар
ницеујаднимзградама”;Вуловић,В.Н.(1909)Оп штин ски за јам од 60 
ми ли о на,Београд:ОпштинаБеоградска,стр.65.

30Милићевић,М.Ђ. (1951)Топографске белешке, у:Ста ри Бе о град из 
пу то пи са и ме мо а ра, Београд: Н. П, стр. 244; Перуничић, Б. (1970)
стр.247.

31Бе о град у ма па ма и пла но ви ма од XVI II до XXI ве ка / Bel gra de Maps 
and Plans from the 18th – 21st Cen tury(2010),Београд:Урбанистичкиза
водБеограда,стр.IX.Наосновучувеногспискабеоградскихкафанаиз
1860.можесеидентификовати,поредФишегџијског,јошдесетаксока
ка/улицанаподручјуизмеђуНовоггробља,црквеСв.Марка,Теразија
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пијаца,чимејеиовајдеоварошибиоструктурисанслично
другимделовимаварошиизваншанца,којисуималисвоје
пијаце.Пијацасеналазилаузсамуџамију,нањојјепрода
ванастока,дрва,сеноидругароба;узњујебилонеколико
црквенихдућанаиприватнихкафана.Поштојеџамијабила
запуштенаипунасмећа,високплотодвајаојепијацудаби
секорисници заштитилиодмогуће заразе.32Ипак, тај део
вароши остао је простор за мање атрактивне комерцијал
не активности:мање профитабилне, опасне или еснафски
неорганизованезанате,кафанеитрговинустоком,паседо
1878.иБаталџамијскапијацапретворилаусточнупијацу.33
Топоказуједапросторокогробљадостицањанезависности
нијепостаоатрактивнаградсказона.

Градња кућа, формирање Фишегџијске чаршије, Баталџа
мијскепијаце,отварањекафанаидругихрадњиумножавало
јефункцијеовогделавароши,којесусетридесетихгодина
19.векасводилескороискључивонамолитвенофунералне.
Једино је дан Св.Марка био организован као важан дру
штвенидогађај,укомесу,последуховнихсвечаностиуочи
благдана,уопштенародномвесељу,вашаруидругиматрак
цијамаорганизованимуцрквенојпорти,окогробља,пачак
инагробљу,учествовалииграђаниисеоскостановништво
изоколине.Уцрквенојпортиорганизованисуидругиефе
мерниспектакли,каоштојесвечанополагањезаклетвегар
низонскевојскепредкнезомМихаиломОбреновићем1841.
године.34Почеткомшездесетихгодинапоредгробљајепо
дигнуто тркалиште (хиподром), с трибинама за публику

иВрачарауужемсмислуречи(Перуничић,Б.(1970)стр.390–391,395,
398).

32Бе о град у ма па ма и пла но ви ма од XVI II до XXI ве ка (2010) IX,XVI;
За пи си ста рог Бе о гра ђа ни на,стр.151–152;Жи ве ти у Бе о гра ду 1837–
1841.(2003)стр.374.ПијацанаТеразијама„зазеленидругекухињске
потребе“нијесеодржала,доксетзв.Малапијаца,насталајошприфор
мирањуСавамале одржала (Јосимовић, Е. (1867) Об ја сне ње пред ло га 
за ре гу ли са ње оног де ла ва ро ши Бе о гра да што ле жи у шан цу,Београд:
Државнакњигопечатња,стр.16;Леже,Л.(1967)Словенскисвет,у:Бе о
град у де вет на е стом ве ку из де ла стра них пи са ца,Београд:Библиотека
градаБеограда,стр.45;Максимовић,Б.(1974б)стр.303).

33Премаспискуеснафаиз1861,уПалилулскомкварту,дакле,несамона
просторуокогробља,живелајевећиначлановаБаштованскогиАсур
џијскогеснафаивећинакасапакојинисубилиуеснафу;Перуничић,
Б.(1970)стр.438–440,449.Баталџамијскипросторозначенјенаплану
СтеванаЗарићаиз1878.годинекаоМарвенитрг(Бе о град у ма па ма и 
пла но ви ма од XVI II до XXI ве ка(2010)XVI).

34Макуљевић,Н.нав.дело,стр.168–169;Борозан,И.нав.дело,стр.939;
Рашидбеј,нав.дело,стр.30;Зморски,Р.(1967)На Са ви и Дра ви, у: Бе о
град у де вет на е стом ве ку из де ла стра них пи са ца,Београд:Библиотека
градаБеограда,стр.21;Христић,К.Н.нав.дело,стр.152–156;Аноним,
(31.маја1841)Новинесрбске,Но.22,стр.174.
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ипосебном за иницијатора трка – кнезаМихаила, испред
које јебилалинија старта.Организовањемтркалишта, зо
на око гробља постала је и простор за рекреацију, првен
ственовишихдруштвенихслојева–официра,чиновникаи
трговаца,којисумоглидаприуштекоњезајахање.Тркама
је,каоважномдогађају,„присуствоваоцеоБеоград”,чиме
јеовајпростордобиоивеликизначајудруштвеномживо
тупрестонице.35Каданисуорганизованетрке,тркалиштеје
служилокаошеталиште,чакомиљено,инањемусуорга
низовани ефемерни спектакли, попут ватрометаприликом
прославепедесетогодишњицеДругогсрпскогустанка1865.
године.36Натајначинјепросторокогробљапоредеконом
скедобиоиулогуудруштвеномживотупрестонице.

***

Током19.веканестајаласууБеоградустарагробља,ито
не самомуслиманска, већ и српска. Судбина простора на
којимасубилаувеликојмериповезанајескултуромсмр
ти. Развојем породичне сентименталности, која је довела
дотогадаемоционалностчлановапородицефункционише
и након смрти вољеног члана, као и с усвајањемпринци
паестетизацијепростора,посталојеудругојполовини19.
векаприроднодагробљанебудуемоционалноиментално
одвојенаодостаткаживотаграђана.Збогтогасукрајем19.
ипочетком20.векагробљастекластатусархитектонскии
симболичкиважногделаграда,што јеутицалонањихову
судбину.37

ПриликомзатварањаВеликоггробља,докпоменутикултур
ниобрасцинисубилиизграђени,гробљенијетретиранос
пијететом,панисупремештане костиумрлиху костурни
це нити су породице премештале гробове својих чланова
наНовогробљекодТашмајдана,каоштојечињенокасни
је,кадајеформираноновосрпскоиновојеврејскогробље

35Христић,К.Н.нав.дело,стр.20–21.
36Милићевић,М. Ђ. (2015)Днев ник II (23. сеп тем бар 1872 – 6. април 

1877),приредиоКрестић,П.В.,Београд:АрхивСрбије,стр.378;Хри
стић,К.Н.нав.дело,стр.17;Зморски,Р.нав.дело,стр.21.

37Борозан,И.нав.дело,стр.934–935;Максимовић,Б. (1974а)Тежњеза
увођењеместетичкихвредностиупростореБеоградакрајемпрошлог
ипочеткомовогвека,Го ди шњак гра да Бе о гра даXXI,Београд:Музеј
градаБеограда,стр.191–193.Сигурандоказоприхватањуестетизације
просторапочеткомшездесетихгодинапредстављајуставовиЕмилијана
Јосимовићаопросторномуређењуграда,кадазапросторВеликепијаце
тврдидајојнијеместотугдеје,поштотомпростору„поместудоликује
нештодруго,естетичније”;Јосимовић,Е.нав.дело,стр.16.



256

БОЈАНА МИЉКОВИЋ КАТИЋ

(1886,односно1888).38Напротив,одмахпозатварањуВели
коггробља,започето јењеговорушењеипоравнавањете
рена.Просторгробљанијеочуванкаоцелина,већсупре
коњегаформиранеулице,ионјебрзонестаопросецањем
ГосподскеиКосмајскеулице,данашњихБранковеиМар
шалаБирјузова.Такаводноспремасопственомгробљудо
датнообјашњавалакоћускојомсуноћуразваљиванигро
бовимуслиманапоредВеликепијаце,иакосеСрбијаспо
разумомуКанлиџиобавезаладачувамуслиманскагробља
(ибогомоље)инаконисељавањамуслимана.39

Удругојполовини19.векавећсубилиусвојенипринципи
естетизацијепростораиразвијенапородичнасентиментал
ност,пајепостаоважаниизгледгробља,којеједоживља
ванокаоелементрепрезентацијеградаињеговихграђана.40
Тадајепримећенаикритиковананеуређеностгробљаитра
женоњеговоуређивање,акаданијеспроведено,предлагано
јеизмештањегробљанапериферију.Наиме,Ташмајданско
гробљебилојеуређеносамоутоликоштосугробнаместа
била положена у линији. Надгробни споменици били су
скромни,посебнокадасеупоредесаспоменицимаскраја
19.ипочетка20.века,алисусавременицисматралида„има
лепихпирамида,споменикаинадгробнихплочаикрстова
одкамена”.41Изгледгробова,дакле,обезбеђивао јепотре
банестетскиниводабигробљебилорепрезентграда,иако
јебилобезукрасногдрвећаидругихестетскихелемената,
осимпонекетужневрбе,цвећаивенацаположенихнагро
бове,којисеулитературисматрајуефемернимуметничким
делима.ПортаПалилулскецрквебила је,ускладусапра
вославномтрадицијом,ограђена,пасеуосталидеогробља

38Костић,Б.нав.дело,стр.11–12,15;Каниц,Ф.нав.дело,стр.82;Rajner,
M.(1992) JevrejskagrobljauBeogradu,Zbor nik Je vrej skog isto rij skog mu
ze ja6,Beograd:Jevrejskiistorijskimuzej,str.209–211.

39Макуљевић,Н.нав.дело, стр.127,215;Костић,Б.нав.дело, стр.11;
Миљковић Катић, Б. Путописци о неизграђеним просторима Београ
да,у:Бе о град у де ли ма европ ских пу то пи са ца,уредникКостић,Ђ.С.
(2003),Београд:БалканолошкиинститутСАНУ,посебнаиздања80,стр.
153;Каниц,Ф.нав.дело,стр.52;Раш,Г. (1967)Светионикистока,у:
Бе о град у де вет на е стом ве ку из де ла стра них пи са ца,Београд:Библио
текаградаБеограда,стр.65–66.

40Борозан,И.нав.дело,стр.934–935.Породичнусентименталностпре
маумрломчлануишчитавамоизДнев ни каМиланаМилићевића:често
помињесмртсвограноумрлогсинаМила,набавкугробногобележја,
парастосеиуопштечестоламентиранадсиновљевомсудбином(Мили
ћевић,М.Ђ.(2015)стр.324–328,331–333,336,340,352,358,3654,366,
369–370,391,397,399,406,409–411,416,418,433).

41Перуничић,Б.(1964)безпагинације,измеђустр.512.и513;Поповић,
С.Л.нав.дело,стр.60;Каниц,Ф.нав.дело,стр.82;Борозан,И.нав.
дело,стр.940.
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улазилокрозгробљанскукапију.42Ипакјепостојаоозбиљан
проблем–гробљејебиловеомазапуштено,препунонечи
стоћеибезчувара,штојеолакшавалодевастирањегробо
ваикрађугробнеопреме(акцесорија).Честосуигробови
заслужнихличностибилиобраслиу коров,поштониПа
лилулскацркваниградскауправанисуулагалеуодржава
његробља.43Иакоједеценијаматакоизгледало,гробљејеу
перцепцијиграђанапочеткомседамдесетихгодина19.века
посталоругло.ИницијативазаизмештањеНовоггробљаса
Ташмајданапокренутаје1871.године.Требалојеорганизо
ватиновогробљенапериферијиграда,напросторуБулбул
дерскогпотока.Међутим,текдеценијуипокаснијеформи
ранојеНовогробље(1886).Старојеосталонеуређено,иако
сунањемуспорадичновршенасахрањивањадо20.века.44

ОтварањемНовоггробљаиНовогјеврејскоггробљазапо
четајеуБеоградупланскаизградњагробаљасаелементима
амбијенталнихцелинаиартифицијелноуређенихпаркова.45
Онајеотворилаипитањереконструкцијеи/илитрансфор
мације површина старих гробаља.И без детаљне анализе
тихпроцеса,јасноједајенаовајилионајначинувекбио
присутан концепт очувања простора бившег гробља као
целине,најчешћерадипретварањаујавнеповршинезаод
мор.Биојетопотпунодругачијиприступодоногакакавје
постојаоуКнежевиниСрбији.
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SERBIANCEMETERIESANDCHANGES
INTHEAREAOFBELGRADE

Abstract

FormingoftheNewCemeteryattheendof1820satthefaroutskirts
ofBelgrade,nexttotheTašmajdanquarry,waspartofapolicyofspace
conquestatseverallevels:political–byemancipationfromtheTurkish
political authority; cultural – by restoring the concept of positioning
thecemeterynexttothechurch;urban–byexpandingthecityterritory
to the cemetery and organizing urban space by forming of streets
and residential buildings; communal – by routing and infrastructural
development of roads and open market places; economic – by
constructingbazaarsandnewbusinesscentres.Suchatransformationof
theareaaroundthecemeteryenrichedthecontentsandfunctionsofthis
partofthetown,althoughitremainedlessattractivethanneighbouring
Vračar, until the Principality of Serbia acquired independence. By
changing theculturalpatternsofBelgrade’smiddleclass, theculture
surrounding death also changed during the 19th century, alongwith
theattitudetowardscemeteriesanditsfunctions.Aftertheclosureof
theLargeCemetery, theareawas levelledandused for formationof
newstreets,withouttransferringthegravesorremainsofthedeceased
to an ossuary or to theNewCemetery.TheNewCemetery, in turn,
wasneglected,unmaintained,hadnofencenorguardsandwasoften
desecrated.However,whenculturalnormschangedinthesecondhalfof
the19thcentury,suchanappearanceofcemeterybecameinappropriate,
requiringbettermaintenanceorrelocationtotheoutskirts.Thistime,
remainsofthedeceasedfamilymemberswereeithertransferredwith

pietyornewossuarieswereformed.

Key words: Belgrade, urban zones, 19th century, spatial planning, 
cemeteries
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КВАЛИТЕТДЕЧЈИХ
ТЕЛЕВИЗИЈСКИХПРОГРАМА
УСРБИЈИВИЂЕНОЧИМА

ДЕЦЕИРОДИТЕЉА
Сажетак: Код нас по сто ји ве о ма ма ло ис тра жи ва ња о деч јем ко
ри шће њу те ле ви зи је и ква ли те ту деч јих про гра ма, иа ко су у све ту 
ово те ме из у зет но ве ли ког бро ја ис тра жи ва ња. У ис тра жи ва њу 
ко је пред ста вља мо узо рак су чи ни ла де ца уз ра ста 9–11 го ди на 
(458) и ро ди те љи (412) из че ти ри гра да у Ср би ји и њи хо вих при
град ских на се ља и окол них се ла. Нај ве ћи број ре зул та та ко је смо 
до би ли по твр ђу је на ла зе стра них ис тра жи ва ња. Ме ђу глав ним 
на ла зи ма је су: ско ро по ло ви на де це не се лек тив но гле да раз ли чи те 
са др жа је на ТВ, нај че шће без над зо ра; ква ли те том те ле ви зи је зна
чај но су за до вољ ни ја де ца не го ро ди те љи, ма да је и њи хо ва оце на 
да је про грам про се чан; 2/3 ро ди те ља зна чај но пот це њу је ути цај 
те ле ви зи је на де цу; деч ји про гра ми оби лу ју на сил ним са др жа ји ма; 
по ми шље њу де це и ро ди те ља они ни су вас пит нообразов ни ни ти 
ин клу зив ни, тј., ве о ма ма ло су за сту пље ни при пад ни ци дру штве но 
мар ги на ли зо ва них гру па. До би је ни на ла зи ука зу ју да је по треб но 
озбиљ но уна пре ди ти деч је ТВ про гра ме у Ср би ји и мно го ви ше се 
по за ба ви ти ути ца јем ме ди ја на де цу.

Кључнеречи: ути цај те ле ви зи је, ква ли тет деч јих ТВ про гра ма, 
де ца, ро ди те љи, ме ди ји

АНАПЕШИКАНиЈЕЛЕНАЈОКСИМОВИЋ
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Увод1

Дечјеиадолесцентскокоришћењетелевизијеусветујеве
омаистраживанатемапоследњих50година.2УСрбији,на
жалост,имавеомамалотаквихистраживања,иакосмосве
вишеокруженимедијима,адецаиадолесцентисумеђуњи
ховим највећим корисницима. И поред значајног пораста
коришћењадругихмедија,телевизијаидаљедржипримат,3
децапровoдeугледањуТВвишенегоиуједнојдругојак
тивностиосимспавања.4Америчкадецаупросекупроводе
недељноугледањуТВоко25сати,даклескороистовреме
наколикопроведуиушколи5,аоддецеузраста8–13година,
једначетвртинагледателевизијудужеодпетсатинадан.6

ИстраживањеРепубличкогзаводазастатистикуСрбије7по
казуједа99,3%домаћинставауРепублициСрбијипоседује
ТВ, а 53,6% кабловску телевизију.У просечној америчкој
породициТВјеукљученупросеку6сатидневно.8УСрби
ји,85%популације гледаТВсвакогдана.9ГледањеТВпо

1 Овај рад је резултат раданапројектима: пројекат број 179018Мини
старствапросвете,наукеитехнолошкогразвојаи„Анализателевизиј
скихпрограмазадецууСрбији”,УНИЦЕФиУНС,Београд.

2 Пешикан,А.(2016)Утицајтелевизијенадецуиадолесценте–преглед
истраживања, Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве на ис тра жи ва ња,
год.LXVII,број4,стр.561575.

3 Lemiš,D. (2008)De ca i te le vi zi ja – glo bal na per spek ti va,Beograd:Clio;
Strasburger,V.C.,Hogan,M.J.,Mulligan,D.A.,Ameenuddin,N.,Christa
kis,D.A.,Cross,C.andMoreno,M.A.(2013)Children,adolescents,andthe
media,Pe di a trics132(5),pp.958–961.

4 Vandewater,E.A.,Bickham,D.S.,Lee,J.H.,Cummings,H.M.,Wartella,
E.A.andRideout,V.J.(2005)WhentheTelevisionIsAlwaysOnHeavyTe
levisionExposureandYoungChildren’sDevelopment,Ame ri can Be ha vi o ral 
Sci en tist48(5),pp.562–577.

5 ПодаткезаСрбијунемамо.
6 Christakis,D.A., Ebel,B. E.,Rivara, F. P. andZimmerman, F. J. (2004)

Television,video,andcomputergameusage inchildrenunder11yearsof
age,The Jo ur nal of pe di a trics145(5),pp.652–656;Jordan,A.B.,Kramer
Golinkoff,E.K.andStrasburger,V.C. (2008)Doesadolescentmediause
cause obesity and eating disorders,Ado lesc Med. Sta te Art Re vi ew 19(3),
pp.431–449.

7 Републички завод за статистику Србије (РЗС) (2015) Упо тре ба ин
форма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги ја у Ре пу бли ци Ср би ји,Београд:
РепубликаСрбијаРепубличкизаводзастатистику.Доступнона:http://
webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/85/78/ICT2015s.
pdf12.3.2016.

8 Vandewater,E.A.,Bickham,D.S.,Lee,J.H.,Cummings,H.M.,Wartella,
E.A.andRideout,V.J.(2005)WhentheTelevisionIsAlwaysOnHeavyTe
levisionExposureandYoungChildren’sDevelopment,Ame ri can Be ha vi o ral 
Sci en tist48(5),pp.562–577.

9 IpsosStrategicMarketing (2015)Ana li za me dij skog tr žiš ta u Sr bi ji, Ipsos
MediaCThttp://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/6529Analiza%20
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правилупредстављапородичнуактивностнакојунајвише
слободног времена троше и деца и родитељи. У унутра
шњементријеруТВпостаје„електронскосрце”станаили
куће,тј.,ТВзаузимацентралнулокацијуукућномпросто
ру,апореддневногборавкаиспаваћесобе,кухиње,чаки
купатила са хидромасажним кадама постају простор за
смештањетелевизора.10

Заразликуодразвијенихземаља,бројТВапаратаподома
ћинствууСрбији јесте знатнонижи, исподдва11, такода,
већином,свиудомаћинствугледајуистипрограм,углавном
оношто одаберу старији чланови домаћинства.12Oво је и
добраилошавест.Лоша, јеруколико је токомвећегдела
данаукљученТВбезобзиранатодалиганекогледа13и
уколикодецанеселективногледајуштоиосталиукућани,а
тосувеомачестопрограминепримеренињиховомузрасту,
нивоузрелостиимедијскеписмености,повећавајусеризи
циоднегативногутицајаТВнањиховеставове,мишљење
ипонашање.Бројнаистраживањасистематскипоказујупо
везаностдужинегледањаТВсабројнимздравственимпро
блемима(гојазност,повишенихолестерол,повишеникрвни
притисак,метаболичкисиндром,итд.),штетнимиризичним
облицимапонашања(лошенавикеуисхрани,мањефизичке
активности,мањесна,пушење,алкохолизам,наркоманија,
агресивност, раније ступањеу сексуалнеодносе)и слаби
јимшколскимпостигнућемдецеиадолесцената.14Вест је

medijskog%20trzista%20u%20Srbiji%20–%20final.pdf10.3.2016.
10Bryant,J.A.(ed.)(2001)Te le vi sion and the Ame ri can fa mily,Routledge.
11УСАД,например,свакодомаћинствоимаТВ,авеликипроценатњих,

скорополовина,четириилипеттелевизора,иличакивишетелевизора;
VanEvra,J.(2004)Te le vi sion and child de ve lop ment,Routledge.

12IpsosStrategicMarketing (2015)Analizamedijskog tržišta uSrbiji, Ipsos
MediaCThttp://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/6529Analiza%20
medijskog%20trzista%20u%20Srbiji%20–%20final.pdf10.3.2016.

13ПоредутицајадиректноггледањаТВнаразвојдеце,постојиииндирект
ни,кадаје„телевизијаупозадини”(bac kgro und te le vi sion),којитакође
значајноутиче;Vandewater,E.A.,Bickham,D.S.,Lee,J.H.,Cummings,
H.M.,Wartella,E.A.andRideout,V.J.(2005)WhentheTelevisionIsAl
waysOnHeavyTelevisionExposure andYoungChildren’sDevelopment,
Ame ri can Be ha vi o ral Sci en tist48(5),pp.562–577.

14Villani,S. (2001)Impactofmediaonchildrenandadolescents:a10–year
reviewoftheresearch,Jo ur nal of the Ame ri can Aca demy of Child & Ado
le scent Psychi a try 40 (4), pp. 392–401; Huesmann, L. R., MoiseTitus,
J., Podolski,C.L. andEron,L.D. (2003)Longitudinal relationsbetween
children’s exposure toTVviolenceand their aggressiveandviolentbeha
viorinyoungadulthood:1977–1992,De ve lop men tal psycho logy39(2),pp.
201–221;Christakis,D.A.,Ebel,B.E.,Rivara, F. P. andZimmerman, F.
J.(2004)Television,video,andcomputergameusageinchildrenunder11
yearsofage,The Jo ur nal of pe di a trics145(5),pp.652–656;Hancox,R.J.,
Milne,B.J.andPoulton,R.(2004)As so ci a tion bet we en child and ado le scent 
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релативнодобраакосеимајунаумуналазимногобројних
истраживањакојипотврђујудасенегативниутицајителе
визије значајнопогоршавајууколикодетеимаТВусвојој
соби.15

te levision vi e wing and adult he alth: a lon gi tu di nal birth co hort study,The
Lancet364(9430),pp.257–262;Viner,R.M.andCole,T. J. (2005)Te le
vi sion vi e wing in early child hood pre dicts adult body massindex.JPediatr
147(4),pp.429–435;Ekelund,U.,Brage,S.,Froberg,K.,Harro,M.,Ander
ssen,S.A.,Sardinha,L.B.,Riddoch,C.andAndersen,L.B.(2006)TVvie
wingandphysicalactivityareindependentlyassociatedwithmetabolicrisk
inchildren:theEuropeanYouthHeartStudy,PLoS Med3(12);Jordan,A.B.,
KramerGolinkoff,E.K.andStrasburger,V.C.(2008)Doesadolescentme
diausecauseobesityandeatingdisorders,Ado lesc Med Sta te Art Rev19(3),
pp.431–449;AdachiMejia,A.M.,Longacre,M.R.,Gibson,J.J.,Beach,M.
L.,TitusErnstoff,L.T.andDalton,M.A.(2007)ChildrenwithaTVintheir
bedroomathigherriskforbeingoverweight,In ter na ti o nal jo ur nal of obe
sity31(4),pp.644–651;BarrAnderson,D.J.,Larson,N.I.,Nelson,M.C.,
NeumarkSztainer,D.andStory,M.(2009)Doestelevisionviewingpredict
dietaryintakefiveyearslaterinhighschoolstudentsandyoungadults?Int 
J Be hav Nu tr Phys Act6:7;Availableat:www.ijbnpa.org/content/6/1/7Ac
cessedJanuary31,2016;Strasburger,V.C.,Hogan,M.J.,Mulligan,D.A.,
Ameenuddin,N.,Christakis,D.A.,Cross,C.andMoreno,M.A.(2013)Chil
dren,adolescents,andthemedia,Pe di a trics132(5),pp.958–961;Haines,J.,
O’Brien,A.,McDonald, J.,Goldman,R.E.,EvansSchmidt,M.,Price,S.
andTaveras,E.M.(2013)Televisionviewingandtelevisionsinbedrooms:
Perceptionsofracial/ethnicminorityparentsofyoungchildren,Jo ur nal of 
Child and Fa mily Stu di es22(6),pp.749–756;Atkin,A.J.,Corder,K.and
VanSluijs,E.M.(2013)Bedroommedia,sedentarytimeandscreentimein
children:alongitudinalanalysis,In ter na ti o nal Jo ur nal of Be ha vi o ral Nu tri
tion and Physi cal Ac ti vity10(1);GilbertDiamond,D.,Li,Z.,AdachiMejia,
A.M.,McClure,A.C.andSargent,J.D.(2014)Associationofatelevision
inthebedroomwithincreasedadipositygaininanationallyrepresentative
sampleofchildrenandadolescents,JA MA pe di a trics168(5),pp.427–434;
Lowell,L.,Grymes,K.C.,Hankel,R.,Speer,A.D.,Custis,C.L.andTo,R.
L.(2014)Sex,Drugs,andCountryMusic?AContentAnalysisofSubstance
use,Sex,Violence,andWeapons,in:CountryMusic,Glo bal Jo ur nal of Hu
manSo cial Sci en ce Re se arch14(2).

15Gentile,D.A.andWalsh,D.A.(2002)Anormativestudyoffamilymedia
habits,Jo ur nal of Ap plied De ve lop men tal Psycho logy23(2),pp.157–178;
Christakis,D.A., Ebel,B. E.,Rivara, F. P. andZimmerman, F. J. (2004)
Television,video,andcomputergameusage inchildrenunder11yearsof
age,The Jo ur nal of pe di a trics145(5),pp.652–656;Ekelund,U.,Brage,S.,
Froberg,K.,Harro,M.,Anderssen,S.A.,Sardinha,L.B.,Riddoch,C.and
Andersen,L.B.(2006)TVviewingandphysicalactivityareindependently
associatedwithmetabolicriskinchildren:theEuropeanYouthHeartStudy,
PLoS Med 3(12); Jordan,A.B.,KramerGolinkoff,E.K. andStrasburger,
V.C.(2008)Doesadolescentmediausecauseobesityandeatingdisorders,
Ado lesc Med Sta te Art Rev19(3),pp.431–449;AdachiMejia,A.M.,Lon
gacre,M.R.,Gibson,J.J.,Beach,M.L.,TitusErnstoff,L.T.andDalton,M.
A.(2007)ChildrenwithaTVintheirbedroomathigherriskforbeingover
weight,In ter na ti o nal jo ur nal of obe sity31(4),pp.644–651;Strasburger,V.
C.,Hogan,M.J.,Mulligan,D.A.,Ameenuddin,N.,Christakis,D.A.,Cross,
C.andMoreno,M.A.(2013)Children,adolescents,andthemedia,Pe di a
trics132(5),pp.958–961;Haines,J.,O’Brien,A.,McDonald,J.,Goldman,
R.E.,EvansSchmidt,M.,Price, S. andTaveras,E.M. (2013)Television
viewingand televisions inbedrooms:Perceptionsof racial/ethnicminority
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Оквалитету дечјихТВпрограма једва да имаистражива
ња уСрбији.Према истраживању агенције Ip sos Stra te gic 
Mar ke ting(2015)квалитетТВпрограмауСрбијијеједноли
чан, заснован углавномнаформатима забавног карактера.
ПриконципирањупрограмаТВстаницеимајумноговише
увидуконкуренте,негопотребегледалаца.Оноштонајви
шенедостајеупонудиТВсадржајајесунаучнообразовни,
програмизкултуреидокументарнипрограм.Најавномсер
висуиманајвишеоваквихемисија,алисуврлочестоторе
призеранијеемитованогпрограма.Збогборбезарејтингеи
гледаност,многеТВстаниценеводерачунаоквалитетуи
разноврсностиТВпрограма,већ„лакосклизнуусадржаје
нискогквалитетаивулгарност”.16Овиподаципосебнодо
бијајунатежиникадаимамоувидудадецаиадолесценти
уСрбијинаТВгледајувећиномоноштоиосталиукућани.

Акопогледамо јавнисервис,којиодсвихТВстаницанај
вишеводирачунао заступљеностиразличитихкатегорија
програма,видећемоколикојепромењенстатусдечјихпро
грама.НекадашњиШколски (илиОбразовни)програмТВ
Београдуоквирукогасусниманебројнедобреемисијеза
децуимладе17, временом се свеона редакцију, која вели
ким делом емитује купљене програме, и то не велике ра
зноврсности. Некадашње емисије су деловале васпитно
образовно,нудилесумоделезапросоцијалнопонашањеи
биле социокултурноприлагођенеконтексту.Уданашњим
ТВпрограмима задецуитинејџересве јевишенасиљау
разнимвидовима,одцртанихфилмова,прекотекстовапо
пуларнихпесама,донајгледанијихфилмова,18рекламакоје

parentsofyoungchildren,Jo ur nal of Child and Fa mily Stu di es22(6),pp.
749–756;Atkin,A. J., Corder,K. andVan Sluijs, E.M. (2013)Bedroom
media,sedentary timeandscreentimeinchildren:a longitudinalanalysis,
In ter na ti o nal Jo ur nal of Be ha vi o ral Nu tri tion and Physi cal Ac ti vity10(1);
GilbertDiamond,D.,Li,Z.,AdachiMejia,A.M.,McClure,A.C.andSar
gent,J.D.(2014)Associationofatelevisioninthebedroomwithincreased
adipositygain inanationally representativesampleofchildrenandadole
scents,Jama pe di a trics168(5),pp.427–434.

16IpsosStrategicMarketing(2015),AnalizamedijskogtržištauSrbiji, Ipsos
MediaCThttp://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/6529Analiza%20
medijskog%20trzista%20u%20Srbiji%20–%20final.pdf10.3.2016.

17Поменућемосамонекеоднајпопуларнијих,данекажемокултнихеми
сијаизтогпрограма:„ТВбуквар”,„Насловонаслово”,„Коцкица”(250
епизодаза20година),„Невен”,„Полетарац”,„Атомпоатом”,„Коларићу
Панићу”,„Путоказ”,„Ђачкимагазин”,„Супердека”,„Великиодмор”,
„Недељник”,„Фазониифоре”,„Музичкитобоган”,„Зоотека”,„Приче
изНепричаве”,„Метлабездршке”,„Пустолов”,идруге.

18Villani,S. (2001)Impactofmediaonchildrenandadolescents:a10–year
reviewoftheresearch,Jo ur nal of the Ame ri can Aca demy of Child & Ado
le scent Psychi a try 40 (4), pp. 392–401; Huesmann, L. R., MoiseTitus,
J., Podolski,C.L. andEron,L.D. (2003)Longitudinal relationsbetween
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имајузациљдаоддецеиадолесценатанаправепотроша
че,19сексуалнихсадржајабезобразовногделовања (разго
вораоризицимаодсексуалнеактивности,контрацепцијии
сл.),20каоиразличитихвидовадиректногилииндиректног
промовисањанездравихстиловаживота,пушења,алкохоло
зма,наркоманије.21

Млађичлановидомаћинства,иуСрбијииуиностранству,
свечешћегледајуТВпрогрампрекоИнтернета.22Тако,гле
дање ТВ више не окупља чланове породице, већ постаје
„усамљеничкипосао”,23ТВ,иторазличитепрограме,гле
дају одвојено деца и родитељи. Зато не чудишто је мала
вероватноћадародитељиспречегледањенеадекватнихса
држаја, или да интервенишу када се појаве непримерена
илидеструктивнапонашањаподутицајеммедија.Родите
љиуглавномнемајусвестовеличиниимоћиутицајаТВна
њиховудецу.24Већинањихимаутисакдапратииконтроли
шемедијскенавикесвоједеце,но,поизјавамадеце,свега

children’s exposure toTVviolenceand their aggressiveandviolentbeha
viorinyoungadulthood:1977–1992,De ve lop men tal psycho logy39(2),pp.
201–221;Strasburger,V.C.,Jordan,A.B.andDonnerstein,E.(2012)Chil
dren,Adolescents,andtheMedia:HealthEffects,Pe di a tric Cli nics of North 
Ame ri ca59(3),pp.533–587;Lowell,L.,Grymes,K.C.,Hankel,R.,Speer,
A.D.,Custis,C.L.andTo,R.L.(2014)Sex,Drugs,andCountryMusic?A
ContentAnalysisofSubstanceuse,Sex,Violence,andWeaponsinCountry
Music,Glo bal Jo ur nal of Hu manSo cial Sci en ce Re se arch14(2).

19Valkenburg,P.M.(2000)Mediaandyouthconsumerism,Jo ur nal of Ado le scent 
He alth27(2),pp.52–56;Sweeting,H.,Hunt,K.andBhaskar,A.(2012)Con
sumerismandwellbeinginearlyadolescence,Jo ur nal of Youth Stu di es15(6),
pp.802–820.

20Parkes,A.,Wight,D.,Hunt,K.,Henderson,M.andSargent,J.(2013)Are
sexualmediaexposure,parentalrestrictionsonmediauseandcoviewingTV
andDVDswithparentsandfriendsassociatedwithteenagers’earlysexual
behaviour?, Jo ur nal of ado le scen ce 36(6), pp. 1121–1133; Strasburger,V.
C.,Hogan,M.J.,Mulligan,D.A.,Ameenuddin,N.,Christakis,D.A.,Cross,
C.andMoreno,M.A.(2013)Children,adolescents,andthemedia,Pe di a
trics132(5),pp.958–961;Huesmann,L.R.,MoiseTitus,J.,Podolski,C.L.
andEron,L.D.(2003)Longitudinalrelationsbetweenchildren’sexposureto
TVviolenceandtheiraggressiveandviolentbehaviorinyoungadulthood:
1977–1992,De ve lop men tal psycho logy39(2),pp.201–221.

21Dalton,M.A.,AdachiMejia,A.M.,Longacre,M.R.,TitusErnstoff,L.T.,
Gibson,J.J.,Martin,S.K.andBeach,M.L.(2006)Parentalrulesandmo
nitoringofchildren’smovieviewingassociatedwithchildren’sriskforsmo
kinganddrinking,Pe di a trics118(5),pp.1932–1942.

22Lemiš,D. (2008)Deca i televizija – globalna perspektiva,Beograd:Clio;
IpsosStrategicMarketing (2015)Analizamedijskog tržišta uSrbiji, Ipsos
MediaCThttp://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/6529Analiza%20
medijskog%20trzista%20u%20Srbiji%20–%20final.pdf10.3.2016.

23Bryant,J.A.(ed.)(2001)Te le vi sion and the Ame ri can fa mily,Routledge.
24Perloff,R.M.Thethirdpersoneffect,in:Me dia ef ects: Advan ces in the ory 

and re se arch,2ndedition(eds.)Bryant,J.andZillmann,D.(2002),London:
LawrenceErlbaumAssociatesPublishers,pp.489–506.
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утрећинислучајевапостојеродитељскаправилаогледању
ТВ.25Добрастратегијазасмањивањенегативногилиштет
ногутицајаТВ јестедародитељизаједносдететомбира
јуемисије,дачестозаједносдететомгледајутелевизијуи
интерпретирају,коментаришуидискутујуосадржајимако
ји се гледају, подучавајући тако дете критичкој рецепцији
изложенихсадржаја.26

Пред мет ис тра жи ва ња

Поштојетелевизијаутицајанмедиј,важнојекаквисупро
граминамењенидеци,далииспуњавајукритеријумеквали
тетнетелевизијеидалимогуподстицајноутицатинањи
ховразвој.Предметовогистраживањабиоједасеутврди
какодецаиродитељиоцењујудечјеТВпрограмеуСрбији,
њихов ква ли тет (колико су поучни, разноврсни, забавни,
интерактивни, васпитнообразовни), ре ле вант ност, при
ме ре ност деци,ин клу зив ност дечјихТВпрограмауСрби
ји (заступљеност социјално маргинализованих група), до
ступ ност и гле да ност (усклађеност термина емитовања

25Strasburger,V.C.,Jordan,A.B.andDonnerstein,E.(2012)Children,Ado
lescents,andtheMedia:HealthEffects,Pe di a tric Cli nics of North Ame ri ca
59(3),pp.533–587;Haines,J.,O’Brien,A.,McDonald,J.,Goldman,R.E.,
EvansSchmidt,M.,Price,S.andTaveras,E.M.(2013)Televisionviewing
and televisions in bedrooms: Perceptions of racial/ethnicminority parents
ofyoungchildren,Jo ur nal of Child and Fa mily Stu di es22(6),pp.749–756.
Valkenburg,P.M.,Krcmar,M.,Peeters,A.L.andMarseille,N.M.(1999)
Developingascaletoassessthreestylesoftelevisionmediation:Instructive
mediation,restrictivemediation,and“socialcoviewing”,Jo ur nal of Bro ad
ca sting & Elec tro nic Me dia,43(1),pp.52–66.

26Baron,M.E.(2000)Theeffectsoftelevisiononchildhealth:implications
andrecommendations,Ar chi ves of Di se a se in Child hood83(4),pp.289–292;
Gentile,D.A.andWalsh,D.A.(2002)Anormativestudyoffamilymedia
habits,Jo ur nal of Ap plied De ve lop men tal Psycho logy23(2),pp.157–178;
Christakis,D.A.,Ebel,B.E.,Rivara,F.P.andZimmerman,F.J.(2004)Te
levision,video,andcomputergameusageinchildrenunder11yearsofage,
The Jo ur nal of pe di a trics145(5),pp.652–656;Dalton,M.A.,AdachiMejia,
A.M.,Longacre,M.R.,TitusErnstoff,L.T.,Gibson, J. J.,Martin,S.K.
andBeach,M.L.(2006)Parentalrulesandmonitoringofchildren’smovie
viewingassociatedwithchildren’sriskforsmokinganddrinking,Pe di a trics
118(5),pp.1932–1942;Strasburger,V.C., Jordan,A.B.andDonnerstein,
E. (2012)Children,Adolescents, and theMedia:HealthEffects,Pe di a tric 
Cli nics of North Ame ri ca59(3),pp.533–587;Strasburger,V.C.,Hogan,M.
J.,Mulligan,D.A.,Ameenuddin,N.,Christakis,D.A.,Cross,C.andMore
no,M.A. (2013)Children, adolescents, and themedia,Pe di a trics 132(5),
pp.958–961;Haines,J.,O’Brien,A.,McDonald,J.,Goldman,R.E.,Evans
Schmidt,M.,Price,S.andTaveras,E.M.(2013)Televisionviewingandte
levisionsinbedrooms:Perceptionsofracial/ethnicminorityparentsofyoung
children,Jo ur nal of Child and Fa mily Stu di es22(6),pp.749–756;Parkes,A.,
Wight,D.,Hunt,K.,Henderson,M.andSargent,J.(2013)Aresexualmedia
exposure,parentalrestrictionsonmediauseandcoviewingTVandDVDs
withparentsandfriendsassociatedwithteenagers’earlysexualbehaviour?,
Jo ur nal of ado le scen ce36(6),pp.1121–1133.
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програма с потребама и навикама деце, који програми и
каналисунајвишегледани),вре ме коједецадневнопрово
деу гледањутелевизије,над зор (прателиродитељидечје
коришћењеТВ,изборемисија);имо гућ ност уна пре ђи ва ња
дечијегТВпрограма.

Ме то до ло ги ја
Овојеексплоративноистраживањемалогобима.Узораксу
чинили458децеузраста9–11годинаи412родитеља(Табе
ла1).Узоракдецејеуједначенпополу,докјеуузоркуроди
тељамајкискоротроструковишенегоочева,штоилуструје
јошувекприсутанобразацпокоме јебригаодециињи
ховомшколовањуискључивомајчинпосао.Узорак је био
пригодан,узетјеиз10школа(4сеоске/приградскеи6град
ских)изнајвећихградовауСрбијисњиховимприградским
насељимаиоколнимселима:Београд(општинеСтариГрад,
Земун,СопотиЈаково),НишиНовиСад(градиопштине
ВетерникиБегеч).

Табела1.Структураузорка
Запотребеистраживањаконструисанисуупитникзароди
теље и упитник за децу и претходно проверени намалом
узорку. У упитницима су комбинована питања отвореног
изатвореногтипаипитањаспетостепеномскаломслага
њаЛикертовог типа.Упитник за родитеље садржао је 15,
а упитник за децу 11 ајтема. Урађена је квантитативна и
квалитативнаобрадаподатака.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња и ди ску си ја

Ре зул та ти ана ли зе деч јих од го во ра
Про сеч но вре ме про ве де но у гле да њу ТВ. Колико деца из
узоркадневнопроводевременаугледањутелевизиједато
јеуТабели2.Половинадецепроцењуједа јето1–2сата,
десетпостодецетрошивишесатидневно,ачетвртинапро
цењуједајетоокополасата.Премадобијенимрезултатима,
девојчицепроводезначајновишевременаугледањуТВод
дечака (п<0.01, χ²=13,168, дф=4).Истраживања указују да
би деци требало ограничити гледање телевизије на најви
ше1–2сатадневно,штојестевремекојесаопштаваполо
винадецеизузорка.Но,спрамовогналазаможемоимати
дозу резерве, не само због тогашто је добијен на основу
изјавадеце, већи збогњиховогузрастаи способностида

Мушки Женски Укупно 
Деца 228 230 458
Родитељи 110 302 412
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ваљанопроценевреме27,штопотврђујеидоставеликиброј
одговоранезнам(12,7%).

Ква ли тет де чи јих ТВ еми си ја. Сви процењивани аспекти
квалитетапрограмасличносуоцењени(Табела3),причему
су нешто боље оцењене занимљивост и забавност емиси
ја,аслабијеадекватносттерминаприказивањаикорисност
емисија.Дветрећинедеце(64,5%)сматрадасуемисијеза
децу на нашим телевизијама добре (41,2%), или изузетно
добре (23,3%),дасуосредњемисли24,9%њих,дасуло
ше7,5%,аизузетнолошесвега3,1%деце.Просечнаоцена
(оценесубилеод1–5)којадајеквалитетдечјихемисијаје
3,77 (сд=0,96).Дечаци показујумањи степен задовољства
ТВсадржајимаоддевојчицаиоваразлика је статистички
значајна на нивоу 0,01 (χ²=18,491, дф=6). Не знамо тачно
шта стоји иза овога, јесу ли дечаци критичнији, или има
мањеемисијакојењимаодговарају.

Табела3.ДечјаоценаквалитетадечјегТВпрограма
попараметрима

При ме ре ност про гра ма ко ји де ца гле да ју. Половина деце
(56,4%)највише волида гледа емисије из дечијег програ
ма (Табела4), алидругаполовинанеселективногледасве
штоседаје(20,9%),илионоштогледајуиодраслиукућани
(22,8%),штојевеликимделомнеподеснозањиховузраст.
Кадасепогледајуродитељскиодговоривидиседајезнатно
мањибројродитељасвестандаимдецагледајусвештосе
дајенателевизији(8%).

27Иакоучемереуразличитимпредметима,достареткоушколидецаима
ју прилику да се вежбају у процени различитих величина (количине,
даљине,дужине,трајања).

Одговори Проценат
Око пола сата дневно 24,1
1–2 сата дневно 52,9
2–5 сати дневно 9,0
Више од 5 сати дневно 1,3
Не знам 12,7

Параметри квалитета програма Просечна оцена
Адекватност термина емисија 3,31
Корисност емисија 3,39
Бројност и разноврсност емисија 3,48
Занимљивост 3,74
Забавност емисија 3,93

Табела2.ПросечновремекоједецадневнопроведуугледањуТВ
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Табела4.Штадецагледајунателевизији
Децаизсеоскеиприградскесрединезначајночешћеодде
цеизградскесрединенателевизијипратесвештопратеи
остали укућани (п<0,01, χ²=9,968, дф=2). Овакав налаз је
добијениудругимистраживањима.

На ко јој те ле ви зи ји је нај бо љи деч ји про грам. Гласови су
се расули, ниједна од телевизија није добила значајно ве
ћи број гласова. Најбољи дечји програм, према суду ис
питаника, јесте на телевизијамаNic ke lo deon (17,5%), B92
(14,4%),Mi ni max(13,5%)иUl tra(12,9%).Интересантноје
дајеиустудијиКалвераисарадника(2001)Nic ke lo deonбио
омиљениканал.

Ко је еми си је де ца нај ви ше во ле да гле да ју.Највећибројде
ценајвишеволидагледацртанефилмове(43,7%)итинеј
џерске серије (20,7%). Преостала трећина воли спортске
емисије(9%),дечјенеанимиранеемисије(6,4%),емисијео
природииживотињама(6,2%),емисијезаодрасле(турске
серије,музичкетакмичарскеемисије,домаћеигранесерије
ифилмове – 3,6%), дечје филмове (3,1%), квизове (1,8%)
икомедије(0,5%).Одсвихемисија,најомиљенијијецрта
нифилм„СунђерБобКоцкалоне”,којегнаводи51%деце,а
следега„Штрумфови”,„ПингвинисаМадагаскара”и„Кунг
фуПанда”.

Ро ди тељ ски над зор деч јег гле да ња те ле ви зи је.Премаодго
воримадеце,родитељиунајвећембројуслучајеваневоде
рачунао томекојеће емисиједете гледатинаТВ (Табела
5).Четирипетинедеценаводидасâмобираштаћегледати
нателевизији,што јасноуказуједанајвећибројродитеља
неразговарасасвојомдецомоизборуТВемисија,штада
гледајуизашто,штонедајемогућностзаразвојкритичке
рецепције,аистовременоинедоприносиосамостаљивању
дететасхваћеномкаоразвијањезрелеикритичнеличности,
способнедасамосталноизаснованопроцењујевредности
које јој се нуде. Овако висок проценат деце узраста 9–11
годинакојасамаодлучујуштаћегледатинаТВговориио

Ставка Проценат
Ја бирам емисије које ћу гледати 78,1
Заједно одлучујемо 17,9
Родитељи бирају за мене 4,0

Табела5.Коодлучујештаћедетегледатинателевизији

Ставке Проценат
Највише волим емисије из дечјег програма 56,4
Гледам све што се даје на ТВ 20,9
Гледам оно што гледају и остали укућани 22,8
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томедајетелевизијаувеликомбројукућанекритичкипри
хваћенаиданепостојидовољноразвијенасвестродитеља
оњеноммогућемлошемутицајунадецу.

Деч ји пред ло зи за уна пре ђи ва ње деч јих ТВ про гра ма.Деца
најчешћенаводедабиволеладаутелевизијскимпрограми
маимавишеквизова(великибројпредлажеувођење„Сла
галице”задецу),интерактивнихемисијаукојимаучествују
деца–гледаоци и такмичења.Поред тога, наводе да је по
требновишеемисијаонауци(„вишеемисијасексперимен
тима”),оприроди,животињама,спортуиздравимначинима
животадеце(исучешћемдеце),оуметности,путовањима
иупознавањуразличитихкултура. Једанбројдеценаводи
дабиволеодагледасадржајекојииммогупомоћиуизради
домаћихзадатакаииспуњавањуосталихшколскихобавеза.
Некадецамиследабитребалодапрограмиосликавајунаш
начинживотаикажуданедостаједечјихТВпрограмана
српскомјезику.ОноштовећинадецепомињејестеданаТВ
каналимаимапревишерепризирањаидабиволелидаима
вишеновихемисија.

Ре зул та ти ана ли зе ро ди тељ ских од го во ра

Гле да ност ТВ еми си ја за де цу.Трећинародитеља (31,8%)
често гледа ТВ емисије намењене деци, друга трећина то
чинипонекад(39,5%),атрећутрећинучинеониродитељи
којиреткогледају(14,5%),увекгледају(11,1%)илиникада
негледају(2,8%)телевизијскеемисијезадецу.

Ко ли ко де ца гле да ју ТВ.Тричетвртине(77%)родитељана
водидањиховадецапратепрограменанекојодтелевизија
инајчешћенаводедајетотелевизијаУл тра(16,5%),РТС
(12,5%),Nic ke lo deon иMi ni max (по 10,4%), B92 (8,5%) и
Happy(8,2%).Премавластитојизјави,медијскенавикесвог
детета не зна 10,9% родитеља, а 7%изјављује да дете не
прати ТВ програм. Две трећине родитеља (62,7%) проце
њуједањиховодетепроведедневно1–2сатагледајућиТВ
програме,15,5%родитељанаводи2–5сатидневно,2,4%на
водипреко5 сатидневнои12,6%наводидањиховадеца
гледајутелевизијудополасатадневно(осталисуодговори
„не знам”).Деца родитеља са вишимобразовањем, према
резултатима,проводемањевременаугледањуТВоддеце
родитељаснижимобразовањем,та јеразлика„наивици”
значајности(п=0,056,χ²=18,680,дф=10),штојеускладус
резултатимадругихистраживања28.

28Strasburger,V.C.,Jordan,A.B.andDonnerstein,E.(2012)Children,Ado
lescents,andtheMedia:HealthEffects,Pe di a tric Cli nics of North Ame ri ca
59(3),pp.533–587.
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Родитељи процењују да деца проводе значајно више вре
менаиспредТВнегоштопроизлазипремадечјимизјавама
(п<0,01,χ²=68,401,дф=5).Удругимистраживањимасисте
матскиседобијаоналаздародитељимиследадецамање
временатрошенагледањетелевизијскогпрограманегошто
самадецаизјављују.Могућеобјашњењезаовајрезултатје
стедадецаунашемузоркунисудовољновештаупроцени
времена,илидадајусоцијалноочекиваниодговор(прикри
вајуилисмањујувремекојезаистапроводегледајућиТВ).

Ква ли тет ТВ про гра ма за де цу.Већинародитељаизузорка
није задовољнаквалитетомТВпрограма задецу. За свега
14,6%родитељаонисудобри(12,1%),илиизузетнодобри
(2,5%),40%сматрадасуосредњи,анегативноихоцењује
45,2%,одтога16,2%каоизузетнолоше,а29%каолоше.
Просечнаоценаквалитетапрограмапопараметримаје2,62
(сд<1,16засве)што,такође,потврђујеовуоцену(Табела6).

Родитељивишегобразовногнивоазначајномањесузадо
вољниквалитетомдечјегТВпрограмауодносународите
љенижегобразовногнивоа(п<0.01,χ²=27,875,дф=8).Роди
тељивишегобразовногнивоапоказујузначајновећистепен
незадовољства примереношћу ТВ програма друштвеним
околностимаукојимадецаживе(п<0,01,χ²=21,860,дф=8).
Ставовидецеиродитеља значајно се разликују упогледу
оценеквалитетадечјегТВпрограма,премадобијенимнала
зимадецасумногозадовољнијапрограмомнегородитељи
(п<0,01,χ²=257,588,дф=5).

Табела6.РодитељскаоценаквалитетадечјегТВпрограма
попараметрима

Родитељско незадовољство квалитетом дечјег ТВ програ
мавидисеиуњиховимодговоримакадаимјетраженода
опишу дечји ТВ програм једном речју. Већи је проценат
негативних(52,7%)негопозитивниходредница(47%)(Та
бела 7). Када су родитељи сами наводили одреднице, оне
субилесвенегативне:заглупљујући,празан,несадржајан,

Параметри квалитета програма Проценат

Бројност и разноврсност ТВ емисија 2,72
Важност садржаја за дечји развој 2,72
Инклузивност програма 2,65
Примереност узрасту и искуству деце 2,58
Адекватност термина приказивања 2,53
Комуникација са децом 2,53
Вредности које се промовишу 2,51
Примереност социокултурном контексту 2,48
Квалитет садржаја 2,39
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сиромашан, оскудан, катастрофалан, брдо реклама, пре
вазиђен, неорганизован, неквалитетан, досада, бесциљан
и несврсисходан. Трећина родитеља описује програм као
доминантнонасилан.

Ро ди тељ ска про це на ути ца ја ко ји те ле ви зи ја има на де цу.
ПознатипсихологЏеромСингер[JeromeSinger]сликовито
јерекао:„Кадабистедошликућиинашлистранцакакоучи
вашудецудаударајуједнодругопесницама,илипокуша
вадаимпродаразличитенедозвољенесупстанце,избацили
бисте гаправоизкуће, али, евовас,долазитекући,ТВ је
укључен, а виине размислите двапута о томе.”29 Бројна
истраживања су потврдила овајСингеров став и показала
дародитељипотцењујуутицајмедијанањиховудецу.На
шиналазисуслични,родитељипроцењујуутицај телеви
зије као средњи (просечна оцена 3,01 на скали од 1–5), а
дветрећинеродитеља(64,7%)ниједовољносвесноутицаја
којителевизијаиманањиховудецу(Табела8).Акородите
љинисусвеснимогућеглошегутицајаТВнадецу,ондаје
логично заштомалибројњих заистапратии контролише
штаиколикодецагледају,гледаТВзаједносадететомиак
тивномупосредујесадржајекојисеприказују,штоједобра
превентивалошегутицајамедија.

Табела7.РодитељскиописквалитетадечјегТВпрограма

Табела8.Родитељскапроценаутицајателевизијенањиховудецу

29<http://www.angelfire.com/ms/MediaLiteracy/TVQuotes.html>30.3.2016.

Одредница Проценат
Насилан 30,3
Забаван 22,9
Дангубљење 17,0
Образовни 13,3
Користан 10,8
Друго 5,4

Колики утицај има ТВ децу? Проценат
1 – нема утицаја 8.6
2 – мали је утицај 22.9
3 – средње утиче 33.2
4 – много утиче 29.2
5 – веома много утиче 6.1

Ко одлучује шта ће дете гледати на ТВ? Проценат
Не бирам детету шта ће гледати, али пратим шта гледа 57,8
Дете само бира шта ће гледати 21,4
Пратим шта дете воли, па му то пуштамо да гледа 10,8
Ја бирам емисије које ће дете гледати на телевизији 7,2
Неко други одлучује 1,9

Табела9.РодитељсковиђењеизбораТВпрограма
којићедетегледати
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Над зор над деч јим гле да њем ТВ. Иунашемистраживању
потврђеноједародитељипрецењујувластитиувидудете
товемедијскенавике.Тричетвртинедецеизјављуједасами
бирајуТВпрограм,атоистотврдисвега21,4%родитеља
(Табела 9).И деца и родитељи из приградских и сеоских
срединачешћенаводедадетесамобирасадржајекојегледа,
докдецаиродитељиизградскихсрединачешћенаводеда
родитељипреговарајусдецомотомештаћегледати.

Иакоскоро70%родитељаизјављуједапратиштадетегле
да,око40%њихнијесигурно(33,4%)илинезна(5,3%)које
емисијењеговодетеволидагледанаТВ(Табела10).Ипак,
добардеородитеља(44,3%)знадаједететоваомиљенаеми
сијацртанифилм„СунђерБобКоцкалоне”, а затимнаво
де„ПричеизНепричаве”(17,2%)и„Штрумфове”(10,9%).
Пооцениродитељаизсеоскихиприградскихсредина,деца
највишегледајуцртанефилмове,докродитељиизградских
срединанаводедадецагледајуразноврснијипрограм(доку
ментарнипрограм,образовни,спортски,итд).Дародитељи
незнајутачноштадецагледајунаТВ,видисеиизналаза
дадецазначајночешћенаводедагледајусвештоседајена
ТВ,илионоштогледајуиосталиукући,негоштотоприме
ћујуродитељи(п<0,01,χ²=88,134,дф=5).Разликујусеиро
дитељскаидечјапроценаТВканалакојииманајбољидечји
програм(Табела11).

Ставке Проценат
Дечји програм 53.9
Оно што гледамо и ми остали укућани 20.2
Све што се даје на ТВ 8.3
Не знам шта воли да гледа 2.8
Остало и недостаје одговор 14.9

ТВ канал % деца % родитељи
Nickelodeon 20,1 4,6
Happy 20,0 7,6
B92 15,2 6,8
Минимакс 12,9 11,7
РТС 11,3 24,3
Ултра 11,1 1,6
Дизни 9,5 3,5
РТ Војводина 0,3 2,7
Канал Д – 0,5
Pinkkids – 0,3

Табела10.КојипрограмдецаволедагледајунаТВ
премамишљењуродитеља

Табела11.РодитељскаидечјаоценаТВканалакојиимајунајбољи
дечјипрограм;Наведенисуканаликодкојихјенајвећаразлика.
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Ин клу зив ност деч јих про гра ма.Удечјимемисијамавеома
реткосесрећуликовикојиприпадајудруштвеномаргина
лизованимгрупама,просечнаоценаовогаспектаје2,29(1
означававеомареткопојављивање,а5веомачесто).Утом
реткомпојављивањучешћесесрећуособесасела(2,72)и
изекономскиугроженихпородица(2,52),знатноређепри
падници националних мањина и етничких група (2,20), а
најређе од свих особе са сметњама у развоју (1,65, за све
случајевесд<1,14).Овоотвараозбиљнопитањеваспитава
њадецеудухунедискриминацијеитолеранције,јертелеви
зијаобликујеставове,навикеиживотнистилдецеиомла
динекакодиректнимиексплицитнимтакоииндиректними
имплицитнимпорукама,па„белине”,тојест,изостављање
одређенихдруштвенихкатегоријашаљеиндиректну,алија
снупорукудециимладимакаквотребадабудеместотих
категоријаграђанаудруштву.

Ро ди тељ ски пред ло зи за уна пре ђи ва ње деч јих ТВ про гра ма.
Овиодговорисусераспршилипоразличитимкатегоријама,
ододговорадасветребапроменити(10,7%)доодговорада
треба поправити квалитет садржаја (20,8%), разноврсност
(17,6%)ипримереност(17,6%)програма,апосебноњегов
васпитнообразовни значај (22,9%). Многи родитељи на
водедасудечјипрограмипрепунинасиља,комерцијалног
садржаја(реклама)иданисупримеренидечјемузрасту.Ро
дитељиидецаизприградскихисеоскихсрединазначајно
бољеоцењујубројностиразноврсностдечјегТВпрограма
одродитељаидецеизградскесредине,итаразликајеста
тистичкизначајнананивоу0,01(χ²=28,774,дф=4).Они,за
разлику од узорка из градске средине, сматрају да су нај
боље телевизије оне са националном фреквенцијом, а не
кабловске(п<0,01,χ²=58,753,дф=10).

Свиродитељисматарајудабитребалозначајнопоправити
васпитнообразовнипотенцијалдечјегТВпрограма.Наво
дедајепотребновишенаучнообразовнихемисијакојесу
прилагођенесавременомконтекстуинепредстављајусамо
репризенекихранијеснимљенихемисија.Већинародите
љасматрадасустаредечијеемисије(„Музичкитобоган”,
„Фазони и форе”, „Метла без дршке”, „Чаробни аутобус”,
итд.) најквалитетније и најсадржајније и да имају највећи
васпитнообразовнипотенцијал,алиистичудасупотребни
исавремени,продукцијскибољидечјипрограми.Једанброј
родитељасматрадасутерминиукојимасеприказујудечје
емисијепречестонеусклађениснавикамаипотребамадеце,
тедасенекеемисиједајупрекасноноћу.

Међу родитељским предлозима су интерактивне емисије,
квизови,емисијеукојимаћеучествоватиидецаиродитељи,
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којемогубититакмичарскогтипа,емисијеоздравимначи
нимаживотаиовредностима,каоштосутолеранцијаипо
штовањестаријих.Родитељиистичувредностлокалнихте
левизија,јеронеприказујудогађајеизлокалнесредине,ин
формативнесуиприлагођенеконтекстуукомедетерасте.

За кљу чак

Највећидеорезултатакојесмодобилиуовомистражива
њу потврђује налазе других (страних) истраживања.Деца
некритичкигледајуразличитесадржајенателевизији,нај
чешћебезродитељскогувидаибезкућнихправилаогле
дањуТВ.Изналазаможесезакључитидавећинародитеља
не разговара са децом о избору програма и да заједничко
гледањeТВузродитељскопосредовањесадржајанијечеста
пракса,иакојетоважнастратегијазасмањењенегативног
утицајаТВнадецу.Уистраживањусмодобилиитода,у
односу на родитељске одговоре, деца процењују да краће
гледајуТВ,штојесупротноналазимадругихистраживања.
Далисудецаневештаупроценитрајањасвојихактивно
сти,илисвесноумањујувремепроведенопредТВ,или је
нештотрећеупитањунезнамотачно.Налазипредстављају
подлогузадаљеистраживањеовогфеномена.

Скоро половина деце неселективно гледа различите садр
жаје наТВ, а родитељи наводе да углавном гледају дечји
програм. Квалитетом телевизије значајно су задовољнија
деца него родитељи. Родитељи вишег образовног нивоа и
из градске средине мање су задовољни квалитетом дечјег
ТВпрограма.Децаизприградскихисеоскихсрединаима
јумањерестрикцијаугледањуТВпрограма.Дветрећине
родитеља из узорка нема јасну свест омоћи телевизије и
значајнопотцењујуњенутицајнадецу.Изгледадаиовде
делује„ефекаттрећеособе”(даиадолесцентииродитељи
мисле дамедији утичу на све остале сем нањих саме) и
дазбогтогародитељинемајудовољанувидудечјиначин
коришћењателевизијеимањегаконтролишу.

Омиљенаемисијапрекополовинедецеизузоркајесуцрта
нифилмови.И деца и родитељи наводе као веома квали
тетнеемисијестаријепроизводњеисматрајудајепотреб
новишеемисијасавременепродукцијекојећесадржајеми
формомбитисличнетимстаримдобримемисијама.Дечји
програмиобилујунасилнимсадржајимаинајслабијатачка,
помишљењудецеиродитеља, јестенедовољанваспитно
образовни карактер, као и инклузивност, јер су веомама
ло заступљени припадници социјално маргинализованих
група.
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Добијениналазиуказујудајепотребноозбиљноунапреди
тидечијеТВпрограмеуСрбијиизначајновишесепозаба
витиутицајеммедијанадецуиадолесценте,посебнозбог
свевећегпросторакојемедијиимајууживоту,апосебноу
животимадецеимладих,којиспадајууњиховенајвећеко
риснике.Многестранеимајуобавезудасеовимпитањем
систематскиистудиознобаве:креаториТВпрограма,шко
ла, наставници, психолози, педијатри, индустрија забаве,
влададржаве,апресвихродитељи.Родитељибисеморали
упитати:КоликочестогледамТВзаједносадететом?Дали
гаупућујемкакодабираТВпрограм?Коликочесторазго
варамоосадржајуемисиједокјегледамо?Коликочестоди
скутујемоопрограмукојисмоуправогледалиилиштаби
требалогледати?Свестоважностипроучавањаипраћења
медијских навика деце и адолесцената јесте, несумњиво,
кључникоракутрагањузарешењимакојимаћесенегатив
ниипотенцијалноштетниутицајителевизијесмањитиили
елиминисати.
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Abstract

There is no research inSerbia aboutmediahabits of childrenor the
qualityofTVprogramsforchildren.This researchwasdoneon458
childrenaged911,and412parentsfromfourtownsinbothsuburban
and rural areas in Serbia. Most results concur with the findings of
foreign researches.Themain results are: almost half of the children
are unselective when watching different programs on TV, usually
without parental knowledge or guidance; children are significantly
more satisfied with the quality of television programs than parents
whiletheparentsthinkthatthequalityisaverage;twothirdsofparents
significantlyunderestimatetheinfluenceofTVprogramsonchildren;
programsforchildrencontainalotofviolence;bothchildrenandparents
thinkthattheworstpartaboutprogramsforchildrenisthattheyarenot
educationalorinclusive(verylowrateofsociallydisadvantagedgroups
intheseprograms).TheresultsalsoshowthatTVprogramsforchildren
inSerbiahavetobesignificantlyimprovedandthattheinfluenceofTV

programsonchildrenandadolescentshastobeaddressed.

Keywords: impact of television, quality of TV program for children, 
children, parents and media
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КАОПРОВОКАЦИЈА
Сажетак: Овај чла нак те ма ти зу је про во ка ци ју ко ју су животињe 
упу ти ле ми шље њу. Исто риј ска и фе но ме но ло шка ре кон струк ци ја 
ње ног зна ча ја ука зу је на дра го це ни под сти цај ко ји су оне пред ста
вља ле за уви ђа ње је дин ства и раз ли ке жи вот них об ли ка, за при
зна ње епи сте мич ких огра ни че ња, за осло ба ђа ње од ан тро по цен
трич ке пред ра су де, за ар ти ку ла ци ју ег зи стен ци јал не си ту а ци је 
и за про ни ца ње у ху ма ни стич ке по ли ти ке дис кри ми на ци је. У за
кључ ку се су ге ри ше да се огре ше ње за пад не ра ци о нал но сти о све 
што ни је мо гла да под ве де под сво ју пре тен зи ју на уни вер зал ну 
ме ро дав ност ис ку пљу је тек кри тич ким, об зир ним и од го вор ним 
по сту па њем пре ма дис кур зив ној и фак тич кој не рас по ло жи во сти 
оног Дру гог ко је за сту па ју (и) жи во ти ње.

Кључнеречи: жи во ти ња, фи ло зо фи ја, са зна ње, ћу та ње, мо рал, 
Дру го

Про дор но ћу та ње

ЈедантекстЖакаДериде (JacquesDerrida)почињесликом
„обичне”мачке која у тишини буљиуњега – голог.Пред
тимпогледомживотињеДеридасетемељнијенегоштофи
лозофскитрадиционалвећритуалноналажепитакојеон.
Каодајепосрамљенпредмачкомзатоштојего,алитакође
посрамљензатоштосесрами. Једанрефлектованисраму
чијемјеоптичкомсредиштуголотиња:гојекаоживотиња,а
управотонеможебитислучај,управоживотињенисуголе
јернезнајузасвојуголотињу.Оне,наиме,немајусвесто
својојголотињи,паонданиодобруизлуиосвимонимсвој
ствима(говор,разум,историја,смех,туга,техника)којанас
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изтог једногтемељног–облачења,одевањакаоскривања
збогстидаоднагости–наводноразликујуодживотиња.

Испредмачкекојаме гледа голог, далићубитипосра
мљенкаоживотињакојавишенемаосећајголотиње?Или
насупроттоме,каочовеккоји задржаваосећај своје го
лотиње?Косамондаја?Штајетоштосамја?Когаово
требапитатиаконеДругог?Имождасамумачку?1

„Алиживотињенепостављајупитања.Онећуте”,рећиће
нешторанијеБодријар(Baudrillard),додушерадијеимајући
увидуоне„бестијалне”животиње.2Њиховасудбинауказује
дајепутањакојусупрешлеистакаоцивилизацијскапутања
којусупрешлилудилоилидетињство,сексилицрнаштво.
Усвимтимслучајевимаречјеологицидискриминације,а
ондаповратноологициреверзије,ореваншунасиљакоје
„целокупнодруштвонакрајупостројавапремааксиомима
лудила,детињства,сексуалностииинфериорностираса”.И
животиње су такопрошлекроз један „непрекиднипроцес
присвајањапутемистребљења,којесесастојиутомедасе
врстеликвидирају,азатимнатерајудаговоре,дапрођукроз
признање свог нестанка”. Према властитом обавезујућем
моделскомначелудаништанесмеизмаћицарствусмисла,
умјепредискушењимамогаодасачуваобразјединотако
штоби,узлудаке,мртве,децу,дивљаке,коначноиживоти
њеотргнуоодћутањаидоделиоимсмисао–иаконамоне
ништанеговореииако(ни)оњимазаправоништанезнамо.

Требанатератиживотињедакажуданисуживотиње,да
бестијалност, дивљачност, са оном неразумљивошћу и
радикалном страношћу коју то својство подразумева за
умнепостоји,негосе,напротив,најбестијалнија,најне
обичнија,најабнормалнијапонашањаунауцитумачекао
физиолошкимеханизми,можданевезеитакодаље.Ужи
вотињаматребаубитиживотињскоињеговпринципне
сигурности.3

Принципнесигурностикојимонеоптерећујучовека–упра
во јечињеницаданеговоре.Каодасу јединоонеумакле
свету крупних речи, присилног признања и говора; као
да су још јединоонеосталенеме, удаљене, недохватнеи,
истовремено и парадоксално, присне. Бодријар верује да
текпроблемњиховогћутања,анееколошкипроблемњи
ховог опстанка, алармантно угрожава нашу „организацију

1 Derrida,J.(2002)TheAnimalthatThereforeIam(MoretoFollow),Cri ti cal 
In qu iry29,p.370.

2 Bodrijar,Ž.(1991)Si mu la kru mi i si mu la ci ja,NoviSad:Svetovi,str.59.
3 Исто,стр.59.
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смисла”.Истокаоштојенекадациљбиоизвлачењепризна
њаоверскомубеђењу,такојесадациљизвлачење„научног
признања”одживотиња.Уњиховом„разумевању”несме
даседопустиуправооноживотињско,бестијално,каооно
неразумљиво,дивље,којеживотињеидаљеоваплоћујусво
јимћутањем.

Разуме се, терају их да проговоре, и то на све начине,
нималоневине.Убаснамасуизговаралечовековморал
нидискурс.Подржалесуструктуралнидискурстеорије
о тотемизму.Сваког дана изговарају своју „објективну”
поруку–анатомску,физиолошку,генетичку–улабора
торијама.Служилесунаизменцекаометафоразаврлине
и за пороке, као енергетски и еколошкимодел, каоме
ханичкииформалнимоделубионици,каофантазматич
кирегистарзанесвеснои,упоследњевреме,каомодел
апсолутнедетериторијализацијежељеуДелезовомпојму
„постајањаживотињом”.Усвемутоме,каометафора,ку
нић,модел,алегорија(укључујућитуињиховупрехрам
бену„употребнувредност”)животињесеједваоглашава
ју.Нигдестварнонеговоре,дајусамоонеодговорекоји
сеодњихтраже.Тојењиховначиндахумановратењего
вимциркуларнимкодовима,изакојихнасњиховоћутање
анализира.4

Тојеначиннакојисеживотиње,послеискључења,свете.
Онезаистадоводеупитањевалидностсвихнашихконце
пата,„онаквихкаквиданаснамауправљајучинећинасосо
беним”. Бодријар заговара управо такав расплет, односно
такавњеговизостанак у виду једне кардиналне запитано
сти.Прво,признањедаминаживотиње,мањкавезајезик,
пројектујемонашефантазме,даихинсценирамо,аданам
оне,последиктатуресвести,остајунеразумљивеиподре
жимомнесвесног.Потом,одбијањедаихсиломподвргнемо
пореткунашихутешитељскихзнањаиопозивинвестирања
уњихнашеносталгије заномадскомдетериторијализаци
јомиеруптивнимослобођењемприроде.Утрећемкораку,
оне онда тек могу да нам открију „смисао или несмисао
њиховогћутања”.5

ПогледДеридинемачке, нималобестијалне аипакутоли
ковишепретеће,урегиструједнетакорећиинтимностико
јанасипакупућујенанедогледнуудаљеност, хоћеданас
подсетинатоштојетеоријасметнуласума:дамачкадо
пуштадабудевиђена,алиидаонаможеданасгледа.Де
ридапризнаједагаништанијеувећојмери„натерало”да

4 Исто,стр.58.
5 Исто,стр.6163.
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мислионо„апсолутноДруго”одосматрачницетемачке,од
те драматичне сцене када јепотпунадругост оногДругог
којегзовеможивотињомдеранжиранањеном,похомологи
ји„животасамог”,ипакблискошћунашемпостојању.

Омачкинојтачкигледањазнамосвашта.Ноћнивидмачке
шестпутајепрецизнијиодвидачовека.Мачјеочисупри
лагођенијенамракодривалаипленаулову,којипревасход
нопредузимаусвитањеисутон.Мрежњачамачјегокаима
далековећуконцентрацију„штапића”,фоторецепторакоји
сузадуженизаслабосветло,него„чуњића”,фоторецептора
којипримајујаркосветло,апритомсутиштапићиконцен
трисаниводоравнопрекосредиштарожњаче,памачкалако
уочаваизненаднепокретесастране.Ценасеплаћаумонети
небашслепилазабоје,алинераспознавањабојаонакодо
брокаодругеживотињекојесуактивнетокомдана.Осим
тога,ta pe tum lu ci dum,„слојрефлективнихстаница”којесе
налазе изамрежњаче окамачке, рефлектује улазно светло
крозштапиће,амачјезеницеконтролише„свестранидво
струкимишић”,збогчегаонемогудасесузенавеличину
карактеристичногвертикалног„прореза”или,кадајетама,
толикодасераширедабезмалоиспунеочнејабучицеина
тајначиномогућедаштовишерасположивогсветладоспе
домрежњаче.6

Аопет,штабисмотачносасвимтим(са)знањем?Унамери
давратина епистемолошкусцену једануњој већ забoра
вљенилик–здравразум–УмбертоЕко(UmbertoEco)упра
вонебида„забаданосуцрнекутије”иследиувеликопри
сутанобичајувођења„толикихмачака,пасаимишева”уиз
лагањеначинанакојиперципирамоилиименујемообјекте;
небидаанализира„изразепопутнатепихусеналазимачка,
илидапроверавашта тораденашинеуроникада видимо
мачкунатепиху(адатекнепричамоотомештараденеу
ронимачкекадавидинасдаседимонатепиху)”.7Оштрица
овог запажањаусмерена је противинфлацијеживотињау
актуелној литератури окупљеној око физикалистичког од
говоранапроблемфилозофиједуха.Једанисторијскиили
метафоролошкиодговориуслучајукојипровоцира„Дери
дина”мачка,мождабиимаовишеизгледанауспех,асваје
приликадабисеисампроблеммогаоредефинисати.

6 Davidson,C.(2012)Mo ja mač ka: pri ruč nik. Sve o bu hva tan vo dič za zdra vu, 
sret nu i do bro od go je nu mač ku,Zagreb:Znanje,стр.2223.

7 Eko,U.(2000)Kant i klju nar,Beograd:Paideia,стр.221.
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Ети ка гле да ња

Делез(Deleuze)иГатари(Guattari)разликујутриврстежи
вотиња; прецизније, три различита начина на које се оне
„интегришуупородичнеинституције,државнеапаратуреи
ратнемашине”;односно,читаветриполитике„постајања
животињом”. Прву групацију чине „едипалне животиње”,
сентиментализоване индивидуалне животиње, породични
љубимци с властитом историјом, као када се каже „моја”
мачкаили„мој”пас.Зањихауторинемајумногоразумева
ња:„свакокомеседопадајумачкеилипсијебудала”.Тосу
животињекојепозивајунарегресијуиувлачеунарцистич
куконтемплацију.„Државнеживотиње”сепактретирајуу
митовимаобожанствима,такодасеизњихизлучујусерије
илиструктуре,архетиповиилимодели.Онеимајукаракте
ристикеилисвојстваиградеродикласификацију.Најзадсу
туионенајдалекосежније,„демонскеживотиње”,афектив
неживотиње које формирају чопор, вишеструкост, поста
јање,популацију,причу...–ипоричупрведвеформације.8

Деридина„тематизација”његовемачкебидодушедаизбег
неинструментализацијуДругогали,користећијекаоокидач
засагледавањепроблеманашегодносапремаиндивидуал
нимживотињама,мождазаистаигранакартусентимента
лизмазакућнељубимцеи,утолико,захтевамакарједнудо
пуноувидуоногаштобиКорсгардова(Korsgaard)назвала
„еколошком”димензијомодносаљудскеврстесдругимвр
стама.9Иначебиодговорнаизазов„нељудскихживотиња”
могаоостати аисторичани,истовремено, одвећ заводљив,
одвећрекламнимпримеромсугерисан.ТојепримедбаДеј
видаВуда (DavidWood),којиуказуједаразумевањеситу
ације Деридине ословљености погледом мачке потребује,
сједнестране,некаупућивањанапрактичкуисторијукоја
трансформишенашодноспремаодређенимживотињским
врстама,асдругестране,податкеоизвесним„позадинским
условима”којиодређујутуситуацију:„Нијејасно,напри
мер,далиовостворењерадиикакавпосаонаДеридином
газдинству,далијеонаједнаобожаванапринцеза–укратко,
какавживотонаима”.10

8 Упоредити:Delez,Ž.iGatari,F.(1990)An tiEdip: Ka pi ta li zam i shi zo fre
ni ja,SremskiKarlovci:IzdavačkaknjižarnicaZoranaStojanovića,str.156
162.

9 Korsgaard,C.M.FacingtheAnimalYouSeeintheMirror,24.April2007.,
23. May 2008., http://www.hcs.harvard.edu?~hrp/lecture/facing_animals
korsgaard.pdf.

10Wood,D.ThinkingWithCats, in:Ani mal Phi lo sophy: Es sen tial Re a dings 
in Con ti nen tal Tho ught, eds.Calarco,MandAtterton,P. (2004),London:
Continuum,p.134.
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Насупрот виђењу животиња као дивљих извора хране за
ловце или корисних помагала за земљораднике, историја
кућнихљубимацакојасевезујезаразвојдомауправоомогу
ћуједасњималакосаосећамоиутоликоолакшавапроблем
– који ипак остаје на снази.Проблем, наиме, није у томе
даседиректно,„безпревода”,проширионосаосећањекоје
имамозадругељуденадругесисаре.Нашаспособностда
уважимодругеизгледадауопштеинијеантропоцентричка,
већ„сисароцентричкаилибиоцентричка”пројекција.Мине
осећамо,например,физичкиболкаољудинегокао,Хусер
ловом(Husserl)синтагмом,„анимираниорганизми”.11Али
уместоданаспатњаипонижењедругих, какоинструише
Рорти (Rorty), као „нејезички бол повезују са зверима ко
јенемајујезик”,идаљесесолидаришемосњимапомери
сличностиснама,незграпноформулишућиамбицијудасе
таквонашепоступањејошиидентификујес„хуманошћу”.12

Мождајестварутомедаморамодапокушамоданедо
зволимо нашој моралној имагинацији да се заврши са
онимстворењимакојасечинидафункционишукаоми.
Идаустановимодаетикапочињетектамогдесеочити
континуитетисламају.Нетребадабуденужнодасебуде
крзнен(каомачка)дабисезадобиоморалнистатус.Мач
ка је егземпларни објект саосећања – експресиван, зго
данзатетошење,топлокрвнисисар.Постојесклоништа
замачкеумногимделовимасвета.Књигеомачкамасу
издавачкихитови.Мождаможемодапредложимоуместо
тогаједнуобјективнусаосећајносткојапокушава,коли
којегодмогуће,данебудеограниченанашомактуелном
способношћу за саучешћеи да препозна да нас „живот
сам”ословљаваусвакомсвомвиду.13

УсвајањеовогВудовогпредлогаудругојпотенцијибионда
значилода,акотеоријаморалаијестељудскапривилегија,
људинисујединикојиимају„моралнуилипротоморалну
отвореностпремасвету”.Саманашаморалнатеоријавише
не би смела да буде одозго надоле хијерархизована имо
нистичка, не би смела да моралне феномене редукује на
један универзално применљив први принцип или есенци
јалникритеријум–биоонкантовскадобравоља,утилита
ристичкепоследице,егоистичкивластитиинтересиликон
трактуалистичкизаједничкиспоразум.Тектакавкросврсни

11Husserl,E.(1973)Zur Phänomenologie der Intersubjektivität,TheHague:
MartinusNijhoff,S.79.

12Видети:Rorty,R.(1989)Ob jec ti vity, Re la ti vism, and Truth: Phi lo sop hi cal 
Pa pers I, Cambridge:CambridgeUniversityPress;Rorty,R.(1995)Kon tin
gen ci ja, iro ni ja i so li dar nost,Zagreb:Naprijed.

13Wood,D.nav.delo,str.141.
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моралниплурализам„животасамог”биобигарантодрица
ња од последњег остатка оног антропоцентризмафилозо
фијекоји јеинтринсичнувредностиморалнистатуспри
давао јединољудском бићу и запречавао нашу „природну
и спонтану отвореност према неантропоцентричким до
бримаивредностима”,према„достојанствуиинтегритету
нељудскихживотиња”.14Јер,згодносроченомкрилатицом
Чарлса Брауна (Charles Brown), оне „сасведоче свету”.15
Итимсасветосведочењемодузимајумождапоследњуод
ступницуономвиђењукојеје,чакикадајесмералодабу
десонестране„хуманизма”ињеговихдискриминативних
консеквенци,ипакзадржавалозачовекаједанпосебанине
упоредивоповлашћенположај.

Тадугахуманистичкатрадицијапоказаласетемељноине
излечивоконфронтираномсанималношћу:презрелајежи
вотињунебилионафункционисалакаосабластзастрашу
јућенехуманостииопасивалаграницечовештва.Згрожени
парадоксима(не)одрживостионерационалностикојасена
тајначинскладномогласпојитисхолокаустом,нањеном
крајуАдорно(Adorno)иХоркхајмер(Horkheimer)налазеда
јепотиснутасличностљудскогродаиживотињасадауслов
могућности разумевања и нас иДругих.Досад, управо је
супротнобиослучај,управојеважилаједначинапремако
јој је негативно артикулисан конститутивни учинак појма
„животиња”уартикулацији„човека”:

Идејачовекауевропскојисторијиизражаванајенатакав
начиндајеонразликованодживотиње.Својимнеумом
животињаједоказивалаљудскувредност.16

Животиња,паиуопште„природа”,оперисилајенапросто
каосликаоногирационалног„другог”од,управопоспособ
ностидатуирационалностмислиипревлада,рационалног
исупериорногчовека.Утоликојеисторијанаглашенограз
ликовањачовекаиживотињенаЗападусамосведочанство
(још)једнедискриминације,којавећи„уосуђеностинажи
вотињско теловидипроклетство”.17Онекојиништавише
немрзеод(под)сећањанасличностиљудисаживотињама,
од животињскости човека, Адорно назива „кантовцима”,

14Исто,стр.142.
15Brown,C.S.TheIntentionalityandAnimalHeritageofMoralExperience:

WhatWeCanLearnfromDogsaboutMoralTheory,in:Phe no me no logy And 
The NonHu man Ani mal. At the Li mits of Ex pe ri en ce,eds.Painter,C.M.and
Lotz,C.(2007),Dordrecht:Springer,p.92.

16Horkheimer,M.undAdorno,T. (1997)Di a lek tik der Aufklärung,Theodor
W.Adorno:GesammelteSchriften,Bd.3,FrankfurtamMain:Suhrkamp,S.,
р.208.

17Исто,стр.286.
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узимајући Кантову (Kant) филозофију за типичан пример
установљењачовечностииморалаупрезривомпротивставу
премавећподешенојслициживотиња.КритикујућиКантову
„идејуумакаокрајњесврхечовечанства”исигнализирајући
границењеговеморалнефилозофије,АдорноуонојШопен
хауеровој(Schopenhauer)„ексцентричнојмушичавости”да
посебномзаслугомвластитеетикесматрањеноузимањеу
обзирпоступањапремаживотињама, видимогућу основу
зарадикалноразличитодносљудииживотињаукојемби,у
промењенимоколностима,животињебилебићавреднаса
осећања,емпатије,аневишепукествариилибићакојаје
допуштенојединожалити.Саглашавајућисестим,донекле
адаптиранимиуњеговомрегиструпрепеваним,Шопенха
уеромдајеКантовидеализампозиционираоживотињекао
„радикалноДруго”уодносунаљудеитакоихпротераоиз
круга морално релевантних питања,Адорно би, међутим,
да истовремено призна и релативно право оним етичким
идеалимаидеализмакојинисуостварениидаукаженаоно
штојеспречилоњиховуреализацијуили,угоремслучају,
дозволилодасепреметнуусвојусупротност.18

Марта Нусбаум (Martha Nussbaum) такође налази да сва
кизадругостживотињасензитивисанприступморадасе
вратиуправоономфилозофскомнаслеђукојемождаизре
коминијеималотоликоразумевањазању–алисадатако
дасеослонинањегаипоопштинаживотињеуправооне
његове методолошке и етичке постулате који су били на
мењениљудима.Сједнестране,тајприступбитребалода
садржиједан„кантовскиелемент”:дакаотемељнуетичку
тачкуусвојигледиштедаморамодапоштујемосвакопоје
диначностворењекаосврхупосеби,анедасепремањему
опходимокаопремапукомсредствузасврхедругих.Сдру
гестране,онбинеговаоиједан„неоаристотеловски”еле
мент:имаобиспособностдапрепознаширокспектарраз
личитихобликаживотасњиховимсложенимактивностима,
способносткојапочиванаидејидасвакостворењеимазату
врсту дистинктиван склопфункционалних капацитета.Из
спојатадваелементатребалобидапроизађеједанновика
тегоричкиимперативкојеживотињепостављајупредљуде,
императивкојиналажеда„свакојживотињидугујемоподр
шкуњенимнапоримадаживикарактеристичанживоткао
припадниксвојеврсте”.

18Adorno,T. (1997)Ne ga ti ve Di a lek tik. Jar gon der Ei gen tlic hke it,Theodor
W.Adorno:GesammelteSchriften,Bd. 6, Frankfurt amMain:Suhrkamp,
S.,р.278;упоредитиŠopenhauer,A.(1990)O te me lju mo ra la,NoviSad:
Bratstvojedinstvo;Gerhardt,C.(1996)TheEthicsofAnimalsinAdornoand
Kafka,New Ger man Cri ti que33/1,p.169.
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Сваки тип животиње има властиту сложеност; сваки
типимапричу која укључујемакар неке емоције, неке,
често врло сложенеформедруштвеног везивањаи сло
женеформеделатности.Требаданаучимо јошмного о
тимсложеностимаитребадатестирамодалиимнаша
етичкагледиштаодговарају.Ондатребадапокушамода
замислимоначинељудскогживотакојипоштујутесло
женеформеделатностиживотињаикојиподржавајусве
теживоте–којисутренутноскоронеповратнооштећени
нашимуплитањеминашомпохлепом.19

Не по сред но обра ћа ње

Животињеиграјувиртуалноистуулогууидеалистичким
системимакаквуЈеврејииграјууфашистичкомсистему.20

ДеридауказујенаактуелностовогАдорновогистовећењау
свомговорунапријемуАдорновенаграде2001.године.Он
подсећадауправотретманЈеврејаунацистичкојНемачкој
иулогаживотињауидеалистичкомсистемуједнакосигна
лизирају фантазмагорички однос према Другом и његово
уништење.ТофантазмагоричкоДруго, у лику Јевреја или
животиња,садатребапосматратисимптоматскитакода,на
супрот властитом саморазумевању, управо оноодаје стра
ховеифантазијеинацистичкеидеологијеиидеалистичке
филозофије.Утоликоискуствоживотињастављанакушњу
нашеконцептуализацијеДругогуопште.Животињајеједан
одначинадасекажеДруго,алијерадикалнадругостживо
тињекодДеридеуједноишансазаобртањесмера,шансада
нас„оноштољудиназивајуживотињомпогледаиослови
одоздо,саједногпотпунодругачијегизвора”.21

Реч „животиња”, наиме, установили су људи овластивши
себенајезикиодузевшиистовременотоправоонимакоје
суоградилиунутаробимапојма„звери”укојистајунебро
јенаживастворења.Деридабидаговориоучинцимаовог
нималобенигногименовања,даупотребуречи„животиња”
прикаже као концептуално наслеђе које легитимише фак
тичконасиљеједнеиндивидуалне,друштвенеилиполитич
кесувереностикојасенајчешћепредстављакаољудскаили
божанска,каоантропотеолошка–насиљенадономврстом

19Nussbaum,M.(2007)FacingAnimalComplexity,24.April2007.,12.Oc
tober 2008., http://www.hcs.garvard.edu/%7Ehrp/lecture/facing_animals
nussbaum.pdf ; упоредитиNussbaum,M. C. (2004)Hi ding from Hu ma
nity: Dis gust, Sha me, and the Law,Princeton:PrincetonUniversityPress,
pp.7879.

20Adorno,T.(1988)Be et ho ven: The Phi lo sophy of Mu sic,Stanford:Stanford
UniversityPress,p.80.

21Derrida,J.(2002)Fic hus: Di sco urs de Fran cfort,Paris:Gallimard,p.23.
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анималностикојасеприказујекаозверство,надцелокупним
онимзоолошкимибиолошкимуопштекојељудскипоредак
одбијаидаунутарсеберазликује.Уместоуобичајенеупо
треберечи„животиња”,„каодабинештотаквопостојалоу
видупојединачнеопштости”,Деридапредлажеједаннови
термин–кованицуani mot – закојимислидабимогаода
прекинеобразацхомогенизацијеукорењендубокоуструк
туринашејезичкенавике,дабитакођемогаодаиспоштује
радикалнувишеструкостисингуларностживотиња,иизме
ђусебеисобзиромнаонабићакојасезову„људима”,ида
дозволидапроговори„мноштвоживотињачутоуједнини”.

ОдХобсаиДекартадоЛакана,одКантаиХегеладоХај
дегера,најјача,најдогматичнијапредрасудаоживотињи
нијетадаонанекомуницира,неозначаваинерасполаже
знацима,већданеодговара.Реагује,алинеодговара.22

Деридадетектуједа јеуовимколикогодиначеудаљеним
филозофијамаувекречју„животиња”једногласномишље
но да је она без језика, неспособна да говори и одговори
одговоромкојибисејасноразликоваоодпукереакције.То
искуство оногаштоми који се називамо „људима”наста
вљамодазовемо„животиње”,премањеговоммишљењу,у
последњадва века јеипакдраматичнопочелода семења
–благодарећиинтензивиранојпатњиживотиња.Текснепо
јамнимнарастањемразмерањиховогподјармљивања, које
јетокомсвоједугеисторијеконачнопостало„насиљеунај
неутралнијемморалномсмислу”,„најгораврстагеноцида”,
наступилајеиједна„трансформацијабезпреседана”нашег
односапремаживотињама.Упротивставупремаприкрива
њуокрутностииорганизовањузаборавапрешлосенапате
тичнидискурсправаживотиња.Деридаби,међутим,упо
задинилитанијепотоњегдарефлектујеједноновоискуство
„саосећања” које је увеложивотињеи уфилозофскупро
блематику.ЗањегајечворнатачкапреломанеШопехнауер
негоонајБентамов(Bentham)предлогпроменесамеформе
питањаоживотињамакојаједоминиралатрадицијом.Пи
тањевишениједалиживотињемогудамисле,разумејуили
говоре,далисуzoon lo gon ec hon–далипреманаштелова
номлогоцентризмуимајуили,каоштознамоизаразлику
однас,немајулогос–негојесадапрвоиодлучујућепитање
далиживотињемогудапате.23

Дерида мисли да, центрирајући се на патњу и призивају
ћи саосећање, већ само Бентамово питање позиционира

22Derrida,J.(2002)The Ani mal that The re fo re I am (Mo re to Fol low),p.406.
23УпоредитиBentham,J.(1948)An In tro duc tion to the Prin ci ples of Mo rals 

and Le gi sla tion,NewYork:Hafner,p.53.
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животиње као једнаке људима. С њим не налазимо више
картезијански универзални основ сваке извесности у ми
шљењунего,заузврат,пружамоповерењеједнојразличитој
алиједнакорадикалнојинстанци,нечемутакођенепореци
вом,иакооријентисаномтакорећикасупротномполу:нека
нама него каДругоме – ка томе даживотињепате.Иску
ствокојеимамоопатњиживотињанеостављанималоме
стасумњиупогледуодговоранановоформулисанопитање;
ононијечакнинесумњиво:„онопретходинесумњивости,
старијејеодње”.Стомсвешћуонепорецивостипатњежи
вотиња,којепатепопутнаскојипатимосњимаизањих,
отпочињеонатрадицијакојаобележавасавременост:дво
вековнаборбанеједнакихснагаонихкојивршенасиљене
самонадживотомживотиња,већинадсвојимсентиментом
саосећања,и,сдругестране,онихкојиапелујунаједнонео
боривосведочанствоовеосећајности.

Овај рат вероватнонема граница али–и то јемоја хи
потеза–онпролазикрозкритичнуфазу.Мипролазимо
крозтуфазуионапролазикрознас.Мислитиратукојем
смосенашлинијесамодужност,одговорност,обавеза;то
јетакођенеопходност,принуданакојусмосвиосуђени,
волелијеилине,директноилииндиректно.Одсадвише
негоикад.24

Мишљењесадаморадапођеод„аутобиографскетезе”људ
ске врстекоја говорио једној границикаоорезуилипо
норуизмеђуонихкојикажу„миљуди”,„ја,човек”,ионо
гаштосеназива„животиња”или„животиње”.25Насупрот
међукритичаримаантропоцентризмапопуларномбрисању
илиигнорисањутогреза,Деридаинсистиранаразликамаи
управонабезданимрезовима:тврдитихомогенуконтинуи
раностизмеђуоногаштосебеназива„човек”ионогашто
онназива„животиња”чинимуседајепреблизу„биологи
стичкогконтинуизма”,„генетицизма”,нечег,вели,горегод
месечарењаиидиотизма.Онуверавададискусијапостаје
занимљиватеккада,уместодапитамопостојилидискон
тинуиранаграница,покушамодамислимоштатанесумњи
вопостојећаграницапостајекадавишенеформира једну
недељиву већ вишеинтерноподељенихлинија, кадамеђа
више неможе да се прати, објективизује или објасни као
једнаинедељива,кадарастеиумножавасе.Такомишљена,
онасеоткриватекусредсређивањемна„одређивањеброја,
форме,смислаилиструктуре,разлиставајућеконзистенције

24Derrida,J.(2002)TheAnimalthatThereforeIam(MoretoFollow),p.411.
25Упоредити:Derrida,J.(1999)L’a ni mal au to bi o grap hi que,Paris:Gallimard.
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овепонорнегранице,овеивице,овемноштвенопонављане,
наборанеструктуре”.26

Каосвојеврснитроделниодговорнаовакопостављенопи
тањеразграничења,Деридаизносисвојутезуокарактеру
тогпонорногреза.Онсе,пресвега,негативноодређујетако
данеманапростодвелинеарнеиоштродељивеивице,чо
векаиживотињууопште.Друго,танаборанаивишеструка
границаимаисторију,и тоотворенуисторију која уовом
необичноммоментупроговарасједне,оненашестранере
за, с ивице „антропоцентричког субјективитета”. Најзад,
изаивицеалинеинасупротстављенојстраниуодносуна
„људе”требавидетинезбирно„животиње”већхетерогену
вишеструкост живота, вишеструкост односа организаци
јеилинедостаткаорганизацијемеђуцарствимакојаје„све
тежедисоциратинаначинфигураорганскогинеорганског,
животаи/илисмрти”.Њиховерелацијеуједносублискеи
кардиналноодвојенеи,усвојојсложености,нитимогуби
типотпунообјективисаненитиостављајупросторзабило
коју једноставну екстериорност једног термина у односу
надруги.Стогајеисвакозбирноименовање„животињом“
неоправдано.Њименастојидасеозначисвакиживиствор
закогаседржиданијечовек,данијерационалнаживоти
ња,политичкаживотиња,животињакојаговори–чимесе
само „обелодањује идиотизам”и продужава организовани
ратврста.

Кажем„животиња”завољуконвенцијеидабихупотре
биореференцукојајеколикокласичнатоликоидогмат
ска.Разликаизмеђу„анималног”и„вегетативног”остаје
проблематична.Питањесетакођевраћанаразликуизме
ђуживогинеживог.Мизнамомањенегоикадгдедасе
чемо–билоприрођењубилоприсмрти.27

Деридина зоофилозофија би, дакле, да оспори не „објек
тивно”присуствохетерогености,негозамисаодаонегра
де „једну линеарну, недељиву, супротстављајућу границу,
једну бинарну опозицију људског и инфраљудског”, да
уопштедозвољавају„сечење”једномзасвагдатамогдеби
смоволелидасечемо.Каоштојесечено,премаДеридином
мишљењу, у свим формама оног доминирајућег дискур
саЗападакојиненалазиместазасамосвојнуегзистенцију
животињаи стога увекима „жртвену структуру”.Потоња
се препознаје по томе што отвара простор за „некрими
налноусмрћивање”, застварнеилисимболичкеоперације

26Derrida,J.(2002)TheAnimalthatThereforeIam(MoretoFollow),p.412
413.

27Исто,стр.414.
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„месождерскекултуре”,заегзекуцијегутањем,инкорпора
цијомилиинтројекцијомтела.Ујудеохришћанскојтради
цији, у религиозној култури за коју јемесождерскажртва
суштинска,јошувекнијезабрањенонапастиживотуопште,
већзаповест„Неубиј”важисамокадајеречоживотунечег
вишегибољегнегоштојеживистворуопште.28

Библијскеигрчкемитовеуједињује,зазападнукултурука
рактеристични, начин разумевања привилегије човека над
животињом.Инваријабилнасхемаједаби„свеоноштоје
прикладнозачовека”–надрастањеприроде,подређивање
животиња,друштвеност,приступзнањуитехници–треба
лодаисходиизједнеизворнегрешке.Мишљењечовекаје
тако предструктурирано логиком реституције, отплаћива
њаикориговањанекекапиталнеомашке.Човекиспадапо
себанпресвегапознањусвојихнедостатака,аовогазауз
вратопремасупериорнимтехникама.Животиња,напротив,
самослепоживиуприродиитекпостојиизсвојеосирома
шенепозиције.Оваисточнасценаваздаунапредафирмише
нашповлашћенинеприродни,самосвесни,ексцентрични
статус,доксууњојживотињесамо„робовиижртвенапо
нуда потреби за ритуалном симболичком потврдом нашег
изузетногсаморазумевања”.29

Деридинамачка,накрајутепрозопопеје,гледауњегаголог.
Дерида би крозњенпоглед, кроз догледањеи огледање у
њој,даизбегнеонудвострукуметодолошкуопасносткојој
сефилозофијавременомнаучила:опасностдасемачка,жи
вотињауопште,декларишекаованпојмовнаинесазнатљива
и,сдругестране,дасеунапредпрепарирапојмовномкла
сификацијом.Адасеслојевизначењатунезавршавају,јер
биовонеобичноискустводанасживотињагледаголетако
ђедапослужикаоистинскипробојунашевластитосамо
разумевање.

Животињагледаунас,амисмоголипредњом.Мишље
њемождапочињеовде.[…]Јастављамнакоцкуианга
жујемсвојуголотињубезстида...30

Тајулог,тообећањеголотиње,именујућисебеиодговарају
ћиусопственоиме,човекбимораодакажепредупиљеним
погледоммачке.„Алинеможелиовамачкатакођебити,ду
бокоунутарњенихочију,мојепримарноогледало?”,питасе
Деридаузавршнојсценисвогаутозообиографскогкомада.

28Derrida,J.“EatingWell“ortheCalculationoftheSubject:AnInterviewwith
JacquesDerrida,in:Who Co mes Af ter The Su bject?, edsCadava,E,Connor,
P.andNancy,J.L.(1991)London:Routledge,pp.96–119.

29Derrida,J.(2002)The Ani mal that The re fo re I am (Mo re to Fol low),p.392.
30Исто,стр.404.
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Нијелимачка,мождаједнакокаоиочипонекеилибилокоје
другеживотиње,управооноогледалокојејемеђусветским
сценографскимреквизитимакадронесамоданассупрот
ставинесводивимдругостима,негоиданасрефлектујеголе
одглаведопете?Инеморалиондасамосагледавањепоче
тиодњега,илимакариматињегаувиду,исправљајућиону
заслепљеностиистрајнопревиђањекојејезарачуннеогле
данеуниверзалнемеродавностипрактиковало?Огледањеу
животињи,огледањекрозживотињуисањом,уздрмаваре
ферентеиекспонирасвеоневаркекојесунашимсујетними
одвећбљештавимсветломпредугобилезамрачене:

Животиња уопште,шта је то?Шта то значи?Ко је то?
Чемуто„то”одговара?Коме?Коодговаракоме?Коод
говаразаједничком,општемиименууједниникојимсе
такорадосноназивају„животиње”?Референцаначињена
овим„шта”или„ко”,оноштојереченоуимеживотиње
кадасеапелујенаимеживотиње,томорадабудерасве
тљено,усвојсвојојголотињи,уголотињиилиуоскудици
когагод,отварајућистраницуједнеаутобиографије,казу
јући,„јасамту”.31

Разголићенеилузијеоповлашћеностиљудскеврстеу јед
номмоделунедискриминативногвитализманајзадбионда
мождамогледасведочеионеутешнимизгледимањенесуд
бинеусветукојиделисдругимврстама.„Светјепочеобез
човекаибезњегаћесеизавршити”,закључујеЛевиСтрос
(LéviStrauss)својеТу жне тро пе.Самчовекмуизгледакао
машинакоја„радинаразбијањупрвобитногпореткаиубр
зава кретање једне моћно устројене материје ка све већој
инерцијикојаћеједномконачнозавладати”,ацивилизација
као „чудесно сложенмеханизамукојембисморадовиде
лимогућностопстанканашегсветакадњеговафункцијане
бибилапроизвођењеоногаштофизичариназивајуентро
пијом,то јестинерције”.32Дезинтеграција јепосвемашња.
Алипостојепределинежногразумевањатогудеса,оазекоје
узмичуусудупропастипризнајућига,асабеседникисапут
никнатимпросијавањимасуштинеислободекојуотржемо
неспокојнојнужностиопетјемачка,скојоммеђутимсада
коначно можемо да разменимо поглед лишен филозофске
илимакоједругепредузетничкепатетике:

Каддугаљудскихкултурапрестанедасесуновраћујеу
понориздубљеннашоммахнитошћу,докмибудемотуи
доксветбудепостојао,постојаћеионакрхкабаркако
јанасповезујеснедостижнимионаћенампоказивати

31Исто,стр.414.
32LeviStros,K.(1999)Tu žni tro pi,Beograd:ZepterBookWorld,стр.329.
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путсупротанпутунашегропства;акочовекнеможедага
пређе,исамопосматрањетогпутадонећемујединууте
хукојуумедазаслужи:обуставитикретање,обуздатипо
ривкојигагонидазаобилазинапрслинеубедемунужде
идаистовременодовршисвоједéлоисвојутамницу;ту
милостприжељкујесвакодруштвокаквагоддасуњегова
веровања,његовполитичкисистеминивоцивилизације;
уњуонсмештасвојудоколицу,својезадовољство,свој
одморисвојуслободу,каоионумогућностдасе’отргне’,
могућностодкојезависиживотикојасесастојиутомеда
се,токомкраткихинтервалаукојиманашаврстауспева
дапрекинесвојпчелињирад,уграбисуштинаоногашто
јебилоиштонастављадапостојиизванмишљењаииз
вандруштва:упосматрањунекогминералакојијелепши
одсвихнашихдела;умирисуудахнутомизчашицељи
љана,којијеученијиоднашихкњига;илиулетимичном
погледу прећутног разумевања, отежалом од стрпљења,
ведрине и узајамног праштања, који понекад нехотице
разменимоснекоммачком”.33
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GAZEOFTHEOTHERANDSELFKNOWLEDGE:
ТHEANIMALSASPROVOCATION

Abstract

Primarily relying on the texts of Jacques Derrida, Jean Baudrillard,
DeleuzeandGuattariandTheodorW.Adorno,thisarticlecontemplates
the provocation that cats, often representative of animals in general,
beenable todirectus towardsphilosophy.Asidefromtheproverbial
penetrativeness of the cat’s gazewhich has a physiological cause, a
historical and phenomenological reconstruction of its significance
points to the valuable incentive that it has represented for the
understandingbothunityandsingularityof lifeforms, theawareness
of our epistemic limits, the release of anthropocentric prejudice, the
articulationofexistential situationsand the insight intoahumanistic
policyofdiscrimination.Theauthorconcludesthatthecat’scharacter,
initsbestliteraryandphilosophicaloffshoots,warnsofimpingement
thattheWesternrationalitycommittedtoeverythingthatcouldnotbe
includedunder its claim touniversal authority, and suggests that the
wayofredemptionforthewrongdoingleadsacrossselectiveadoption
andcriticismof the sameheritage,butnow in suchamanner that it
couldbe considerate and responsible towardbothdiscursive and the

unavailabilityoftheOthers.

Keywords: animals, philosophy, knowledge, silence, morals, Other

ИванаМартић,Дрво среће у дневној соби–
Дим, пловидба, чежња,60x45цм,фотоНаташаРистић
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КУЛТУРНЕОСНОВЕ
АРХИТЕКТУРЕМОДЕРНЕУ
ЈУГОСЛАВИЈИ(1945–1990)

ПРИМЕРТРГАПАРТИЗАНА
УУЖИЦУ(1961)

Сажетак: Трг пар ти за на је отво рен 1961. го ди не пре ма про јек
ту ар хи тек те Стан ка Ман ди ћа. Про је кат је сло је ви то об ли ко ван 
због че га је ду бо ко ин те гри сан у жи вот гра да. Сто га је по треб но 
ана ли зи ра ти осно ве ко је су по ста вље не пре не го што је по ву че на 
пр ва ли ни ја ко ја тра га за фор мом. Овај рад ана ли зи ра фи ло зоф
ске, етич ке, естет ске и со ци о ло шке осно ве ко је је ау тор де фи ни
сао пре при сту па ња про це су про јек то ва ња. Рад ана ли зи ра сле де ће 
еле мен те ко ји су из дво је ни из пи са них из во ра ар хи тек те: на ви ке 
ста нов ни штва и ре кон струк ци ја гра да, не до след ност и не по што
ва ње усво је них ур ба ни стич ких ре ше ња, ур ба но ис ку ство ста нов
ни штва и са вре ме на ре ше ња, укла ња ње ори јен тал них тра го ва и 
европ ски сно ви ста нов ни штва, ге не ра то ри про ме на у про сто ру, 
ар хи тек ту ра је сли ка дру штва, кул тур но на сле ђе се по шту је и 
чу ва, укљу че ње вер на ку лар не тра ди ци је у је зик Мо дер не, ло кал ни 
ма те ри ја ли, ло кал но при род но на сле ђе, но ви тех нич ки при ступ 
про јек то ва њу, то по гра фи ја те ре на као ком по зи ци о но си дри ште, 
из бе га ва ње ап со лу ти стич ке ат мос фе ре тр га, при стој на ме ра 
мемо ри јал ног сло ја, па жљи во кре и ра ње ви зу ра и ат мос фе ре.

Кључне речи: Трг пар ти за на у Ужи цу, ар хи тек ту ра Мо дер
не, Стан ко Ман дић, ар хи тек ту ра Ју го сла ви је, те о риј ске осно ве 
архитек ту ре Ју го сла ви је

ДУШКОКУЗОВИЋ
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Увод

Трг пар ти за науУжицу,саграђенод1958.до1961.године,
јеимаовеликиутицајнареконструкцијуиразвој градова
централногБалканауправозахваљујућимногобројнимсло
јевимакојимајепомноидетаљноинтегрисанусавремено
друштво.Становништвојеприхватилоархитектурумодер
немадајевишеодједногвекакаозаједницаприхватилона
челаипостулате класичне архитектуреи урбанизма.Шта
више,класичнаархитектурајепонудиластановништвувео
маудобаноквирзапородичниидруштвениживотпајесва
кановинаипроменапокретанаузвеликиризикдаћебити
одбијенаинеприхваћена.

Слика1Трг пар ти за на:Б1БлокЗапад,Б3БлокИсток,
ДНароднопозориштеибиблиотека,К–Пошта,

СПартерибронзанафигура
Међутим,саТр гом пар ти за нанијебиотакавслучајјерјена
ставиоулогуградскогсредиштакојијеималаЖит на пија ца
(начијемместујесаграђеникојаједефинисанапопрвипут
уРегулациономплануУжицаиз1863.1апотомпотврђенау
регулациономплануУжицаиз1891.године2)притомејош
вишепроширујућидијапазондогађајакојимогубитиреа
лизованинајавнојповршиниитимебитиодподстицајаза
локалнузаједницу.

1 Кузовић,Д. (2013)Трансформацијаурбаногразвојанапримерупрвог
урбанистичкогпланаУжицаиз1863.године,Ар хи тек ту ра и ур ба ни зам 
број36,ИАУС,Београд,стр.6873.

2 Кузовић,Д.(2013)УрбанистичкипланУжицаиз1891.–уличнамрежа
иблокови,Из град ња,вол.67,бр.910,стр.393398;Кузовић,Д.(2014)
ГенералнипланУжицаиз1891,Гла сник Дру штва кон зер ва то ра Ср би је,
бр.38,Београдстр.126128.
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Стога,разумевањеначелакојасу,свесноилинесвесно,усво
јенапренегоштојеповученапрвалинијанаскиципростора
можебитиодвеликекористи:какозаразумевањеТр га пар
ти за накаоделакултурнеисторијетакоизапотенцијално
уподобљавањесавременедомаћеархитектуресациљемда
сеприближикориснику–грађанинукаообјективномциљу
свакепројектантскеактивности.

Циљрадаједаспецифицирасоциолошке,културне,естет
ске,етичкеифилозофскеелементекојисуводилиархитекту
СтанкаМандићаприконципирањуиреализацијипројекта
Тр га пар ти за науУжицу.Сазнањатребадапослужебољем
разумевању архитектонске прошлости наше државе као и
савременимурбанистичкимипројектантскимрешењима.

Разумевањеурбанистичкоги архитектонскогрешењаТр га 
пар ти за науУжицупотребнојепочетиодхабилитационог
радаархитектеСтанкаМандића.3

Утомрадусупоменутиизвори:М.Марангони,Sa per ve de
re,4Б.Кроче,Есте ти ка,5И.Тен,Фи ло зо фи ја умет но сти,6
Џ.Сантајана,Тhe Sen se of Be a uty, The Li fe of Re a son,7иА.
Луркат,For mes co mo si tion et lo is d`har mo nie,8 ВалтераГро
пијуса, Син те за у ар хи тек ту ри9 иделаЛеКорбизјеа.10 

За разумевање начела класичне архитектуре за овај рад
је послужило дело Михајловског Теорија класичних 
архитектонских форми,11потомЏ.СамерсонаКла сич ни је
зик ар хи тек ту ре,12 Камила Зитеа,Умет нич ко об ли ко ва ње 

3 Mandić, S. (1960)Funk ci ja i kom po zi ci ja ar hi tek tu re pro sto ra, Beograd:
Arhitektonskifakultet.

4 Marangoni, M. (1933) Sa per ve de re, MilanoRoma: Treves, Treccani,
Tumminelli.

5 Kroče,B.(1934)Este ti ka,Beograd:Kosmos.
6 Ten,I.(1921)Fi lo zo fi ja umet no sti,Beograd.
7 Santayana,G.(1896)the Sen se of Be a uty,NewYork,CharlesScribnerSons;

Santayana,G.(1922)The Li fe of Re a son,NewYork:CharlesScribnerSons.
8 Lurcat,A.(1947)For mes co mo si tion et lo is d`har mo nie,Paris.
9 Gropius,V.(1961)Sin te za u ar hi tek tu ri,Zagreb:Tehničkaknjiga.
10Corbusier, L. (1977)Ka pra voj ar hi tek tu ri, Beograd:Građevinska knjiga;

Corbusier, L. (2002)Mo du lor, Nikšić: Jasen; Corbusier, L. (2008) Pu to
va nje na is tok,Loznica:Karposbooks;Corbusier,L.andPierre,F.(1956)
Sa vre me na ku ća do stoj na lju di,Beograd:Građevinskaknjiga.

11Mihajlovskiй,I.B.(2012)Te o riя klas si če skih ar hi tek turnыh form,Moskva:
Librokom.

12Samerson, Dž. (2004) Kla sič ni je zik ar hi tek tu re, Beograd: Građevinska
knjiga.
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гра до ва13идвекњигеЛуисаМамфорда,Тех ни ка и ци ви ли за
ци ја и Кул ту ра гра до ва.14

Коришћенесустудијенаписаненаконзавршетка,Тр га пар
ти за на од Ериха Фрома,Марк со во схва та ње чо ве ка,15 Е.
Касирера,Фи ло зо фи ја сим бо лич ких об ли ка,16 К. Гилберта,
иХ.Куна,Исто ри ја есте ти ке.17иЛ.Вентурија,Исто ри ја 
умет нич ке кри ти ке,18студијаС.Лукића,Огле ди из есте ти
ке19иЕстети ка ар ми ра ног бе то на.20

За разумевање Вернакуларне архитектуре коришћене су
књигеАлександраДерока,На род но не и мар ство и Фол клор
на ар хи тек ту ра у Ју го сла ви ји,21 БраниславаКојића,Ар хи
тек ту ра срп ског се ла – Шу ма ди ја и По мо ра вље, Ва ро ши це 
у Ср би ји 19. ве ка, Се о ска ар хи тек ту ра и ру ри зам,22Ранка
Финдрика, На род но не и мар ство и Ди нар ска брв на ра23 и
ПолаОливера,Dwel lings.24

Уобластивернакуларнеархитектурекориштенисунаучни
чланципотребнојеанализиратирадЛеонаКриера, Clas si cus 
and Ver na cu lus,25Ф.ПасантијаThe Ver na cu lar,Modernism, 

13Zite, K. (2011) Umet nič ko ob li ko va nje gra do va, Beograd: Građevinska
knjiga.

14Mamford,L.(2009)Teh ni ka i ci vi li za ci ja,NoviSad:Me di te ran Pu blis hing;
Mamford,L.(2010)Kul tu ra gra do va,NoviSad:Me di te ran Pu blis hing.

15From,E.(1985)Mark so vo shva ta nje čo ve ka,Beograd:Grafos.
16Kasirer, E. (1985) Fi lo zo fi ja sim bo lič kih ob li ka, Novi Sad: Književna

zajednicaNovogSada.
17Gilbert,K. iKun,H. (1969) Isto ri ja este ti ke, Druš tvo i umet nik,Beograd:

Kultura.
18Venturi,L.(1963)Isto ri ja umet nič ke kri ti ke,Beograd:Kultura,str.212213.
19Lukić,S.(1981)Ogle di iz este ti ke,Socijalističkirealizam,Beograd:Srpska

književnazadruga,str.87.
20Mihelis,E.(1973)Este ti ka ar hi tek tu re ar mi ra nog be to na,Beograd:Građe

vinskaknjiga,str.2.
21Deroko,A.(1964)Fol klor na ar hi tek tu ra u Ju go sla vi ji,Beograd;Deroko,A.

(1968)Na rod no ne i mar stvo, book1i2,Belgrade:SANU.
22Kojić,B.(1941)Ar hi tek tu ra srp skog se la – Šu ma di ja i Po mo ra vlje,Beograd;

Kojić,B.(1970)Va ro ši ce u Sr bi ji 19. ve ka,Beograd:IAUS;Kojić,B.(1973)
Se o ska ar hi tek tu ra i ru ri zam,Beograd.

23Findrik, R. (1995) Na rod no ne i mar stvo, Sirogojno; Findrik, R. (1998)
Di nar ska brv na ra, Sirogojno.

24Oliver,P.(1987)Dwel lings,Austin:UoTPress.
25Krier,L.(2006)ClassicusandVernaculus,Log,No.8,Towardacritiqueof

sustainablearchitectureandlandscape(Summer),pp.2530;
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and Le Cor bu si er,26Р.Остерхаута,27А.Уздурала,28иВилијам
саиЈангаGram mar, Co des, and Per for man ce: Lin gu i stic and 
So ci o lin gu i stic Mo dels in the Study of Ver na cu lar Ar chi tec tu re.29

До ку мен та ци ја и ди ску си ја

Анализирајућиисторијске,културнеисоцијалнеоколности
простораукомегради,архитектаСтанкоМандић јепоку
шаонајпредаразумеапотомидефинишетезекојесукасни
јебилепреточенеуформуобјеката,односноархитектуруи
урбанизам.

Трг пар ти за на архитекта је обликовао као место које се
уклапаувишеслојеваживота града.Свиплановикоји су
израђенидоизградњеТр га пар ти за на уУжицунисутако
детаљноразрађиваникаоштојеурађенозаТрг пар ти за на.

Слика2Трг пар ти за на,посетаСлободанаПенезићаКрцунаи
ДобрицеЋосића

Ар хи тек ту ра је сли ка дру штва
АрхитектаСтанкоМандићујавномпростору,одантикедо
средњегвека,налазиизвеснудекаденцијуисиромашењеи
функцијеиформе.Савремениодноспреманачинуоблико
вањатрговаговоридасеприступобликовањупомерасаар
хитектонскогнаурбанистичкипроблем.

Последицатаквогставајераскидањевезеархитектуреиур
баногпросторатегубљењеснажневезеизмеђуархитектуре
унутрашњегиархитектуреспољашњегпростора.

26Passanti,F.(1997)TheVernacular,Modernism,andLeCorbusier,Jo ur nal of 
the So ci ety of Ar chi tec tu ral Hi sto ri ans,Vol.56,No.4,pp.438451;

27Ousterhout,R. (1995)Ethnic Identity andCulturalAppropriation inEarly
OttomanArchitecture,Mu qar nas,Vol.12pp.4862;

28ÖzduralA.(1998),Sinan’sarşin:ASurveyofOttomanArchitecturalMetro
logy,Mu qar nas,Vol.15pp.101115;

29Williams,M.A.andYoung,M.J.,(1995)Grammar,Codes,andPerforman
ce:LinguisticandSociolinguisticModelsintheStudyofVernacularArchi
tecture,Per spec ti ves in Ver na cu lar Ar chi tec tu re,Vol.5,Gender,Class,and
Shelterpp.4051;
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Трг је про блем ар хи тек тон ског а не ур ба ни стич ког уоб
ли че ња, те ма уже ар хи тек тон ске а не ши ре ур ба ни стич
ке ком по зи ци је. Ур ба ни стич ке по став ке про ис те кле из 
ши рих ана ли за и ускла ђе ња раз ли чи тих функ ци ја у гра ду, 
од ре ђу ју ме сто, про грам и усло ве за трг, ње го ву функ ци ју 
и на ме ну у гра ду. Про стор но об ли ко ва ње, као се кун дар
ни акт у из град њи гра да, пред мет је и за да так ар хи тек
тон ског про јек то ва ња...30

Не до след ност и не по што ва ње усво је них  
ур ба ни стич ких ре ше ња
ПроблемкојикарактеришереализацијупројекатауСрбији,
јепоједностављеноприступањепроблемимаупростору,за
немаривањеозбиљностивеликихпројеката,етапнареализа
цијаинакрајуодступањеодрешењаусвојенихуосновном
пројектустогасепројектиреализујуделимичноаградови
изгледајукаорушевинекојесенеуређујујерсадржегради
лиштакојасенезавршавају.Стварасеосећај„разграђено
сти”градова.

Трг пар ти за најепрвавеликаграђевинскацелинаалокална
заједницадо таданије видела такообиман архитектонски
захват.Могућеједасејавепроблемизбогнеискуствауре
ализацијиобимнихимовинских,финансијскихиграђевин
ских захватаинеискустваупројектовањуалитонеможе
дасеприхватикаооправдање.Свестансложеностикојасе
предњимналазиСтанкоМандићкажеследеће:

Раз гра ђе ни гра до ви (су) због опре де ље ња вла сти да се но
ви објек ти гра де етап но а не од јед ном и у јед ном да ху.31

Укла ња ње ори јен тал них тра го ва и европ ски сно ви 
ста нов ни штва
ПроменеуУжицу,којесупочеленаконослобођењаграда
1863. године, а у континуитету спровођене и након 1945.
године, имале су зациљда обришуфизичке трагове ори
јенталног присуства у урбанизму и архитектури града и
промененачинживотаградаињеговихстановника.

Стогајепотребнонаћиквалитетанурбанистичкиоквирза
нове циљеве које прокламује друштво о чему архитекта
говориследеће:

Сва ка ко да су истин ски за чет ци план ског усме ра ва ња при
вре де у гра до ви ма, от по че ли тек након Дру гог свет ског 
ра та, на по ре до са ин тен зив ни јом ин ду стријализацијом 

30Мандић,С.,(1960)Град ски цен тар у Ти то вом Ужи цу, Београд,стр.27.
31Исто,стр.17.
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на ших гра до ва, на по ре до са про ме ном при вред не струк
ту ре гра до ва у из ра зи то ин ду стриј скоза нат ску.32

Слика3Трг пар ти за на,изградњановихобјекатаи
стараградскаструктура

На ви ке ста нов ни штва и ре кон струк цја гра да
Реконструкција градова у Србији је сложен и комплексан
проблем.ВеомабогатаисторијапростораБалканастанов
ништвуједонеланизнавикаиспецифичногодносапрема
урбаномживоту.Једандеонавикасуједноставнезаразуме
вањедокједругидеонедефинисанидоносипотенцијалне
опасности по употребну вредност сваког покушаја рекон
струкције.Свестансвихопасностикојеможедапроизведе
реконструкцијаСтанкоМандићговориследеће:

Би лан су ова квог на сле ђа тре ба сва ка ко до да ти и она 
схва та ња и на ви ке ко је су се као дру га при ро да увла чи ле 
у на ше љу де ге не ра ци ја ма, као по сле ди ца од ре ђе них еко
ном ских и дру штве них усло ва, под ко ји ма су ге не ра ци је 
из ра ста ле, фор ми ра ле гле ди шта и по тре бе о на чи ну жи
во та и ра да у на се ље ним за јед ни ца ма, па пре ма то ме из
гра ди ле, оста вља ле за со бом ма те ри јал на до бра ко ја да
нас, као на сле ђе, тре ти ра мо у ре кон струк ци ји градова.33

Ур ба но ис ку ство ста нов ни штва 

СавременостановништвоСрбијеимарелативномалоурба
ногискуства.Наиме,урбаноискуствокојепотичеизграда
извременаотоманскогприсустваје,накондруштвенихпро
менаспроведениху19.веку,посталонеупотребљиво.Упе
риодуградњеТр га пар ти за наструктураиулогајавнихпро
сторауживотуградапремановимдруштвенимначелимаје
билауфазиконституисања.Недовољнопознавањепотен
цијала трга као градског средишта наметали су потребу
едукације.Отомеауторговори:

32Исто,стр.2.
33Исто,стр.1.
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...трг као јав ни град ски про стор по ста је мо тив од ре ђе ног 
план ског хте ња, не са мо у ше ма ма иде ал них гра до ва, већ и 
мо тив око ко јег ће се гру пи са ти јав ни и зна чај ни објек ти у 
гра ду.34

Слика4аЖит на пи ја ца(око1950.године)

Слика4бТр г пар ти за на(око1970.године)
Ге не ра то ри про ме на у про сто ру
Силекојесугенерисалепроменедоинакон1945.годинесу
ималеразличитаизворишта.Какобисесхватиопроцескоји
седешавауградуморајусеразуметисилекојегагенеришу
односноодакледолазе, какофункционишу,каконастајуи
далимогудасекоординираноусмеравајусациљемпобољ
шања квалитета живота становника. О томе аутор говори
следеће:

Њен ду бљи сми сао ле жи у те жњи да се но вим дру штве
ним и еко ном ским мо гућ но сти ма, по бољ ша ју у од но су на 
ста ре, на сле ђе не усло ве за рад, за жи вот, за по ро ди цу, 
у сми слу по ве ћа ња жи вот ног стан дар да. У спро во ђе њу 
ових те жњи уно си се сва ка ко и но ва за ко ни тост у на чи ну 
жи во та и ра да, ко ја са мим со бом, уз не из бе жне пролазне 
су ко бе у схва та њи ма, на ме ће од ре ђе на ли ша ва ња из 
окви ра уро ђе них на ви ка и по зи тив но еман ци по ва ње од 

34Исто,стр.22.
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на сле ђе них не га тив них на ви ка, нео др жи вих у сло женој 
ор га ни за ци ји гра да.35

Вер на ку лар на  тра ди ци ја, ло кал ни ма те ри ја ли и при
род но на сле ђе
Свестанвредности,сложеностииобимакултурногнаслеђа
градаукомеградиапосебноузониизградњеТр га пар ти за
накојисереконструише,архитектајепокушаодаихугради
упостојећарешењамодернеархитектуре.

Например:Ка сап чи ћа мост,саграђену17.векуисрушен
1944.године,јепланирандабудереконструисаниукључен
укомпозиционорешењеТр га пар ти за на.

Археолошки налази из периодаАнтике нађени у околини
Ужица, као део презентације локалног Народног музеја,
планирани су да буду изложени на фасадама новопројек
тованих објеката.О поштовању архитектонског наслеђа у
комегради,архитектабележикрозследећудилему:

Да ли је град тре ба ло – ње го ве ку ћер ке, пре тво ри ти у 
музеј, пре ко че трд есет и шест ре ги стро ва них и за ко ном 
о за шти ти зна ме ња.36

Слика5Тр г пар ти за на,тремНародногпозоришта
(око1970.године)

Архитектајепредузеомногонапоракакобиистражиоло
калну вернакуларну традицију чија искуства је уградио у
решењеТр га пар ти за на.Крозпосматрањеформеобјеката
ичитањетекстоваархитектеуочавасепотребадасеугради
традицијаусавременорешење.Маданијевербалноизгово
ренањенесевредностиуочавајууархитектонскимрешењи
ма.Уоквирупројектапланиранојепреношењестарихводе
ница поточара са Златибора на рекуЂетињу, на локацију
којасеналазиунепосреднојблизиниТрга.

35Исто,стр.3.
36Исто,стр.5.
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...у се о ским за пи си ма, обе ле же но је ди но из ра зи том кру
ном ли пе, хра ста или ја се на и утри ном око ње га. За пи си, 
у нај ра ни јим об ли ци ма на ших стам бе них за јед ни ца, се ла 
и гра до ва, по ред од ре ђе них ре ли ги о зно ри ту ал них, има ју 
и од ре ђе ну јав ну функ ци ју, дру штве ну на ме ну. Збо ро ви и 
до го во ри, ра зно род ни са стан ци, свет ко ви не и до ко ли це, 
оба вља ју се упра во на ме сти ма за пи са.37

Посебнапажњајепосвећенакоришћењуграђевинскихма
теријалаизнепосреднеоколинеТр га пар ти за на.Намераје
уциљупотрагезалокалнимкарактеромиуклапањемуло
калникултурнипејсаж.Стогајекаменизлокалнихналази
штаупотребљаванкаооблогазградаипартера.

УнепосреднојоколиниТр га пар ти за насеналазипланина
ТаранакојојиданасрастеПанчићеваоморика.Архитекта,
желећиинатајначиндаукључилокалнонаслеђеизобла
стифлоре,просториспредНароднебиблитекејерезервисао
запоменутубиљку.

Слика6Ти то во Ужи це,панорамаоко1965.године
То по гра фи ја те ре на, па жљи во кре и ра ње ви зу ра и ат
мос фе ра про сто ра 
Компонујући простор трга аутор полази одшире околине
града тражећиуприродномокружењу сидриште занајва
жније осовине у простору које налази у околним брдима.
Потомупројекатинтегришереку:

Про спект ко ји се пру жа од зе ле не ко си не За буч ја, пре ко 
же ле знич ке ста ни це, но вог мо ста, ко ри та ре ке Ђе ти ње, 
Тр га до ко си не бр да По ре.38

Разрађујући елементе трга аутор са посебном пажњом
анализира сваку од визура посетиоца. Посебна је детаљ
но припремљена локација споменика који је измештен из
главнеосовинетрга.Ауторјевишепутанагласиодасвако

37Исто,стр.22.
38Исто,стр.39.
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време, па и време изградње Тр га пар ти за на, само је ма
ли део постојања града па ни личности, без обзира коли
коимајувеликуибогатубиографију,небитребалодабуду
уграђенеуткивограданаспектакуларанначин.

При стој на ме ра ме мо ри јал ног сло ја
Архитектајепосебнопажљиворазматраоначинпрезента
цијемеморијалногслојаТр га пар ти за накакобибиообли
ковансамером.Потребнојенепретеривати,незастрањи
вати,наћиодноскојинећепостатипретежакзакориснике
простора,икојипоштујеижртвеитрадицију.Потребноје
тражитипрвенствено духовноместои духовнумеруТрга 
пар ти за на а потом тражити материјалну форму. О томе
ауторговори:

...у сре ди шту пла на – у сре ди шту гра да – упра во на ме
сту ста ре Жит не пи ја це ку так све оп шти гра да – сте
ци ште гра ђа на – мир и спо кој ство, по тре бе и до ко ли ца, 
ко ри сно, ле по, из над све га – ме мо ри јал но – трг град ски 
као зна ме ње љу ди ма и до га ђа ји ма ко ји су про ху ја ли кроз 
вре ме на – Спо мен трг – не спо ме ник и па те ти ка....39

Архитектурајекључниелементјавнихпростора.Онафор
мирапросторијутрга,затвара/отваравизуреикомуницира
саоколнимпростором.Такође,архитектуранесмедабуде
уколизијисаприродомвећуснажнојилогичнојвези,баш
каоштосеискуствонародног градитељаморауградитиу
објекат.Онаведеномархитектаговоринаследећиначин:

Ослањајућисепросторнонатрг,градскипроспектсепружа
доплатоажелезничкестанице,чимејеуспостављеннепо
среднивизуелниипешачкиконтактжелезничкестаницеса
тргомодносносредиштемграда...Уодносунаотвортрга,
проспектједезаксиран:аксијалностјеприлагођенаспоме
нику који је несметано али ненаметљиво сагледив у току
читавогкретањадесномстраномодстаницекатргу...Архи
тектурањеговихбокова,третиранајеасиметричноприлаго
ђавајућисенатајначинпокретурекеиприобалномпојасу
зеленила,намењеногградскомшеталишту.40

39Исто,стр.6.
40Исто,стр.38.
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Слика7Трг партизана,анализавизурапремабронзанојфигури
ЈосипаБрозаТита,радакaдемскогвајараФранаКршинића

(око1958.године)
За кљу чак

Сложениимногобројни слојевиТр га пар ти за на уУжицу
којејеобликоваоархитектаСтанкоМандићзаслужујудабу
дустављенинаувидјавности.Пореданализеформе,којаје
свакакопоучна,корисно јепотражитиначинразмишљања
којијеводиоархитектуудефинисањуприступапроблемуи
решењупојединихситуацијаупројекту.Разумевањеначела
којасуутврђена,свесноилинесвесноодстранеархитекте,
помажеразумевањуформепосебноимајућиувидудубоку
окренутосткорисникупросторатј.човекукојујепројектант
демонстрирао.

Расклапајући,једновременоефемерниивечан,блокфило
зофскихосноваархитектенаметнулосенеколикоосновних
елеменатанакојејеархитектапосебнообратиопажњу:на
вике становништва и реконструкција града, недоследност
и непоштовање усвојених урбанистичких решења, урба
но искуство становништва и савремена решења, уклања
њеоријенталнихтраговаиевропскисновистановништва,
генераторипроменаупростору, архитектура јесликадру
штва,културнонаслеђесепоштујеичува,укључењевер
накуларнетрадицијеу језикмодерне,локалниматеријали,
локално природно наслеђе, нови технички приступ про
јектовању, топографија терена као композиционо сидри
ште, избегавање апсолутистичке атмосфере трга, пристој
на мера меморијалног слоја, пажљиво креирање визура и
атмосфере.
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CULTURALBASISOFMODERNARCHITECTUREIN
YUGOSLAVIA19451990

Abstract

Partisans’ Square in Užice, designed by architect Stanko Mandić,
openedin1961.Theprojectwasdesignedinmanylayerswhichwere
deeplyintegratedintothelifeofthecity.Therefore,itisnecessaryto
analysethefundamentalsthatweresetbeforedrawingthefirstline.This
paper analyses the philosophical, ethical, aesthetic and sociological
grounds which the author defined before he started designing. The
paperanalysesthefollowingelementsidentifiedinthewrittensources
ofarchitects:thehabitsofthepopulationduringreconstructionofthe
city,inconsistencyanddisrespectoftheadoptedurbansolutions,urban
experienceofthepopulationandmodernsolutions,removingtracesof
OrientalandEuropeandreamsofthepopulation,generatorsofchange
inspace,architectureastheimageofsociety,preservedandrespected
culturalheritage, engagingofvernacular tradition in the languageof
the Modern, local materials, local natural heritage, a new technical
approach to design, topography of the terrain as a compositional
anchorage,avoidingabsolutistatmosphereof themarket,appropriate
measureof thememorial layer,carefulcreatingof thevisionandthe

atmosphere.

Keywords:Partisans’ Square in Užice, modern architecture, Stanko 
Mandić, architecture in Yugoslavia, the theoretical basis of architecture 

in Yugoslavia
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МУЗЕЈКАОСОЦИЈАЛНО
ИНКЛУЗИВНАИНСТИТУЦИЈА
Сажетак: Тра ди ци о нал на уло га му зе ја ко ја се огле да у са ку пља
њу, кон зер ви ра њу и из ла га њу ко лек ци ја да нас се на до пу њу је но вим 
уло га ма ко је му зе ји до би ја ју у са вре ме ном дру штву. У том окви
ру, циљ овог ра да од но си се на са гле да ва ње мо гућ но сти му зе ја у 
сфе ри дру штве ног ан га жо ва ња, то јест на раз ма тра ње по тен
ци ја ла му зе ја као со ци јал но ин клу зив не ин сти ту ци је. У тек сту се 
раз ма тра ју пој мо ви со ци јал на ис кљу че ност и со ци јал на ин клу зи ја, 
те се ана ли зи ра ју мо гућ но сти му зе ја у оства ри ва њу јед на ко сти, 
раз ли чи то сти, со ци јал не прав де и људ ских пра ва. Кон ста ту је се 
да обра зо ва ње пред ста вља цен трал ну ак тив ност про це са со ци
јал не ин клу зи је у му зе ју. За кљу чу је се да му зе ји у Ср би ји све ви ше 
по чи њу да са гле да ва ју сво ју функ ци ју у дру штву. Но, чи ни се као 
да код нас и да ље вла да схва та ње ка ко су му зе ји ин сти ту ци је до
вољ не са ме се би, на ме ње не кул тур ној ели ти. Пра те ћи трен до ве у 
све ту, му зе ји у Ср би ји би тре ба ло да уо че свој по тен ци јал у сфе ри 
дру штве ног ан га жо ва ња, со ци јал не ин клу зи је, обра зо ва ња и да се 
окре ну по ве зи ва њу са дру штвом и пу бли ком.

Кључне речи: му зеј, обра зо ва ње, со ци јал на ис кљу че ност, 
социјална ин клу зи ја

Увод1

Улогакојумузејиимајуудруштвумењаласетокомгоди
на, а нарочито у последњих неколико деценија. Њихова
традиционалнаулогасакупљања,конзервирањаиизлагања

1 Радјенастаоуоквирупројекта„КвалитетобразовногсистемаСрбије
уевропскојперспективи”(бр.179010)којиупериодуод2011.до2017.
годинефинансираМинистарствопросвете,наукеитехнолошкогразвоја
РепубликеСрбије.
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колекцијанадопуњујесесадановимулогамакојемузејидо
бијајуусавременомдруштву.Такоседанассвевишеиден
тификујеулогамузејауобразовањуиучењу,друштвеним
променама, као и у повезивању и партнерству са другим
секторимадруштва.2

Музејијесуинституцијекојевећвековимасакупљајуичу
вајучовековоискуствоикаотаквеимајумоћдатумачеиоб
ликујуидентитетодређенезаједницеидаповезујуразличи
тегрупеунутарзаједница.Каоједнаоднајзначајнијихкул
турнихинституцијамузејипредстављају својеврснуврсту
„лепка”којизаједницудржинаокупугдеразличитиљуди
могу да бораве заједно.3 Тако се прелази са елитистичког
схватањамузеја,премакојемсуонинамењенисамообра
зованимљудимаикултурнојелити,наједноширесхватање
премакојемсумузејинамењенисвимаузстављањеакцента
наотвореност,прагматизамиангажовањеурешавањупро
блемакојисетичуконкретнихљуди,заједницаинација.Да
нас,удруштвукојеобилујекултурнимразличитостимаико
јесеубрзаномења,музејисуизазванидаредефинишусвоје
циљеве,мисију,функцијуистратегијекакобиодговорили
наочекивањакојадруштвопостављапредњих.Онипостају
чиниоципромена,одражавајупроменеудруштвуипостају
инструментинапретка.4Узимајућиуобзиринтересовањаи
очекивањапосетилаца,музејипостајуместо за комуника
цију,образовање,истраживање,учењеиразвојидентитета,
подстицање даровитости, као и вредновање историјског и
културногнаслеђаусоциокултурнимоквирима.5Утомкон
тексту, циљовог рада односи се на сагледавањемогућно
стимузејаусферидруштвеногангажовања,тојестбависе

2 Fleming,D.(2005)ManagingChangeinMuseums(KeynoteAddress), in:
The Mu se um and Chan ge In ter na ti o nal Con fe ren ce,810.November2005.
Prague,CzechRepublic:NationalMuseum.Преузето1.6.2016.године.
Доступно на: http://www.intercom.museum/conferences/2005/documents/
DavidFlemingPaper.doc,p.1.

3 NationalMuseumDirector’sConference(NDMC)(2010)MuseumsDeliver,
Преузето15.3.2016.године.Доступнона:http://www.nationalmuseums.
org.uk/media/documents/what_we_do_documents/museums_deliver_full.
pdf

4 Arinze,E.N.(1999)The Ro le of the Mu se um in So ci ety, Pu blic lec tu re at the 
Na ti o nal Mu se um,Georgetown,Guyana,May,17.Преузето3.4.2016.го
дине.Доступнона:http://www.maltwood.uvic.ca/cam/activities/past_con
ferences/1999conf/CAM’99EmmanuelArinze.GuyanaFinal.pdf.p.12.

5 Gajić,O.iMilutinović,J.Vaspitanjeumetnošću–emancipatornipotencijal
udruštvuznanja,u:Da ro vi ti u pro ce su glo ba li za ci je,Zbornik16,priredili
Gojkov,G.iStojanović,A.(2011)Vršac:Visokaškolastrukovnihstudijaza
obrazovanjevaspitača„MihailoPalov”–Vršac;Arad:UniversitateadeVest
„AurelVlaicu”,str.173–174.
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разматрањемпотенцијаламузејакаосоцијалноинклузивне
институције.

Со ци јал на ис кљу че ност и со ци јал на ин клу зи ја

Социјална искљученост (ексклузија) представља доми
нантан дискурс сагледавања неравноправности у многим
европскимземљама.Онанудиинтегративниоквирзаана
лизирањедруштвенихнеједнакости,којијеразвијеннараз
личитимпарадигмамауполитичкимиинтелектуалнимсфе
рама6.Концептсоцијалнеискљученостијављасеуполитич
комдискурсууФранцускојсрединомседамдесетихгодина
прошлогвека.Творацкованицесо ци јал на екс клу зи јајеРене
Леноир(RenéLenoir),којикаосоцијалноискљученепоми
њепојединцесасуицидалнимидејама,особесаинвалиди
тетом,злостављанудецу,зависникеодпсихоактивнихсуп
станци, делинквенте, самохране родитеље, проблематична
домаћинства,маргинализованеиасоцијалнеособеидруге
којисенеуклапају.7Последњихнеколикодеценијасоцијал
наискљученостпостаједоминантанпојамкојисекористи
какобисеанализоваленеједнакостинатериторијиЕвропе.
Овајјепојамскороупотпуностизамениопојамсиромаштва,
пресвега, збогтешкоћакојепратесамоодређењесирома
штва.Међутим, постоје тешкоће и у прихватању термина
социјалнаискљученост,највишезбогтогаштосесматрада
овајпојамније једноставнодефинисати,будућида јеши
рокифлуидан,тедаобухватавишедимензија.Ипак,између
социјалнеискљученостиисиромаштванеможесеповући
знакједнакости,пресвегазатоштосоцијалнаискљученост
неподразумевасиромаштво,алиможедабудеузрокована
сиромаштвомилидаводикасиромаштву.8Улитературисе
наводидасоцијалнаискљученостобухватаиматеријалнуи
културнудепривацију,посматрајућисиромаштвосамокао
једанелементпроцесамаргинализације.9

Социјална искљученост односи се тако на процес искљу
чивања,делимичноилиупотпуности,изекономског,кул
турногилисоцијалногсистема,10напроцесукојемсепре
плиће више врста искључености: искљученост из учешћа

6 Jackson,C.(1999)Socialexclusionandgender:Doesonesizefitall?The 
Eu ro pean Jo ur nal of De ve lop ment Re se arch11(1),p.125.

7 Rawal, N. (2008) Social Inclusion and Exclusion: A Review, Dhaulguri
Journal of So ci o logy and An thro po logy2,p.162.

8 Aasland,A.andFløtten,T.(2001)EthnicityandSocialExclusioninEstonia
andLatvia,Eu ro peAsia Stu di es53(7),p.10261027.

9 Jackson,C.нав.дело,стp.126.
10Barnes,M.(2005)So cial Ex clu si on in Gre at Bri tain. An Em pi ri cal In ve sti ga

tion and Com pa ri son with the EU,Aldershot:Ashgate.
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у доношењу одлука и политици, лимитиран приступ за
послењуиматеријалнимресурсимаиотежанаинтеграци
јаутренутнекултурнепроцесе.11Утомоквиру,овајпојам
укључује дискриминацију која се заснива на различитим
друштвенимсвојствимаилиелементимадруштвеногиден
титета,12 нанедостатку ресурса, права, добараи услуга, и
нанемогућностидасеучествујеунормалнимодносимаи
активностима у друштвеним, економским или културним
сегментима, а који су доступни већиниљуди у друштву.13
Значајноједасеусавременојлитературинапомињедасе
социјална искљученост односи на објективно или субјек
тивностањеилипроцес,каоштоје,например,објективан
недостатак материјалних ресурса или субјективни осећај
инфериорности.14

Заразликуодпојмасиромаштвакојипредстављаједноди
мензионални конструкт и који се посматра у терминима
примања и расхода, социјална искљученост јесте мулти
димензионалан, динамичан и релациони концепт.Постоји
схватањедапостојетрикључнедимензијекрозкојесепот
пуније може сагледати концепт социјалне искључености,
атосу:(1)струк ту рал на или еко ном ска ди мен зи ја, којасе
односинанедостатакматеријалнихресурса,икојајепове
занасаискљученошћусатржиштарада;(2)кон тек сту ал
на или со ци јал на ди мен зи ја,којасеосликаваунедостатку
интегрисаностиупородичниживотилиуживотзаједнице
и(3)су бјек тив на или пер со нал на ди мен зи јаизраженакроз
осећајпропадањасопственевредностииповећањаосећања
аномије.15Динамичностсоцијалнеискљученостиодносисе
насталномењајућуиинтерактивнуприродуовогфеноме
на.Речјеотомедасоцијалнаискљученостнијеравномерно
распоређенамеђусвимсоциоекономскимиетничкимгру
памаинијесамостањекојеостајенепромењенобезобзира
наместоивреме.Тако,например,последицестигматизаци

11Byrne,D.(1999)So cial Ex clu si on,Buckingham:OpenUniversityPress.
12Landman,T. (2006)Hu man Rights and So cial Ex clu si on In di ca to rs: Con

cepts, Best Prac ti ces, and Met hods for Im ple men ta tion,UniversityofEssex:
DepartmentofGovernmentHumanRightsCentre.

13Levitas,R.,Pantazis,C.,Fahmy,E.,Gordon,D.,Lloyd,E.andPatsios,D.
(2007)The Mul ti di men si o nal Analysis of So cial Ex clu si on. A Re se arch Re
port for the So cial Ex clu si on Task For ce,Bristol:BristolInstituteforPublic
Affairs,UniversityofBristol,p.9.

14Jackson,C.нав.дело,стp.127128.
15Mathieson,J.,Popay,J.,Enoch,E.,Escorel,S.,Hernandez,M.,Johnston,H.

andRispel,L.(2008)So cial Ex clu si on: Me a ning, Me a su re ment and Ex pe ri
en ce and Links to He alth Ine qu a li ti es,AReviewofLiterature.WHOSocial
ExclusionKnowledgeNetworkBackgroundPaper1.Преузето12.2.2016.
године.Доступнона:http://www.who.int/social_determinants/media/sekn_
meaning_measurement_experience_2008.pdf.pdf,p.12.
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јеособакојесузараженесаХИВомилиболујуодАИДСа
нисуистеуЈужнојАфрициилиуСједињенимАмеричким
Државама, нити међу различитим етничким групама уну
тар самихСједињенихАмеричкихДржава.Социјална ис
кљученостпосматрасетакођеикаорелационифеноменјер
представљакруцијалнупроменуперспективеиусмеравање
пажњенадруштвенеодносе,уместонанедостатакресурса.
Социјална искљученост усмерава пажњу на неједнакости
којесупоследицадруштвениходноса,историјскидетерми
нисанимнормативнимсистемима,којиодређенимпоједин
цима, групама, класамаилипак државама додељују одре
ђенедруштвенеидентитетеимоћ.16Такосесоцијалнаис
кљученост јављакаопоследицанеравнотежемоћиизмеђу
друштвенихгрупа.

Када се говори о социјалној искључености неминовно се
отвара питање: „искљученостиз чега”?Другачије речено,
постављасепитањекојесвеаспектеподразумевапојамсо
цијалнеискључености.Улитературисенаводидасоцијал
наискљученостподразумеваискљученостилинедостатак:
средстава за издржавање, сигурног и сталног запослења;
зараде,имовине,образовања,вештинаикултурногкапита
ла;минималногилипреовлађујућегнивоапотрошње;демо
кратскогучешћа;јавнихдобара,народаилидоминантнера
се;правнеједнакости;породицеидруштвеногживота,као
иискљученостиздруштваблагостањаимањакхуманости,
поштовањаиразумевањапремаонимакојисуискључени.17
Осимтога,наводиседапостојинеколиковрстасоцијалне
искључености:

Ис кљу че ност са тр жи шта ра да јављасекада јеособа
спречена да уђе на тржиште рада и пронађе посао. Та
кође, о овој врсти искључености говори се када особа
имаограниченемогућностизазапослење,уследчегасе
повлачисатржиштарада.

Еко ном ска ис кљу че ност јављасекадапојединцинемо
гу да издржавају себе или своју породицу са редовним
запослењем. Економска искљученост значи живети у
ограниченимоколностима–бити„сиромашан”.

Кул тур на ис кљу че ност подразумева недостатак могућ
ности да се живи у складу са друштвено прихваћеним
или доминантним обрасцима понашања и животним

16Исто,стp.13.
17Silver,H.ReconceptualizingSocialDisadvantage:ThreeParadigmsofSo

cialExclusion,in:So cial Ex clu si on: Rhe to ric, Re a lity, Re spon ses,eds.Rod
gers,G.,Gore,C.andFigueiredoJ.(1995),Geneva:InternationalInstitute
forLabourStudies,p.56.
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вредностима. Та врста искључености може да се одно
си и на друштвене санкције које особа или група мо
гу да доживе уколико не живе у складу са културним
очекивањима.18

Доксеулитературинајчешћедетаљнодефинишепојамсо
цијалнеискључености,сампојамсоцијалнеинклузијеоста
јенедоречен.Усуштини,социјалнаинклузијадефинишесе
увек у односу на социјалну искљученост.19Социјална ин
клузијаодређујесекаопроцескојимсеосигуравадаонико
јисууризикуодсиромаштваилисоцијалнеискључености
добијуприликуиресурсекојисуимнеопходнизапотпуну
партиципацијууекономском,друштвеномикултурномжи
воту,каоидадостигнуживотнистандардиблагостањекоји
сесматрајунормалнимусрединиукојојживе.Такође,овај
појамодносисеинавећеучешћеудоношењуодлукако
јесетичуживотапојединацаиосновнихљудскихправа.20
Такосесоцијалнаинклузијаодносинаначиннакојидру
штвовреднујесвесвојеграђане,поштујењиховеразличи
тости,осигуравазадовољењеосновнихљудскихпотребаи
омогућујепуноучешћеудруштву.

Значајно је тодадруштво са јакиммеханизмима социјал
неинклузијеодликујетежњакаобезбеђивањуједнакихмо
гућностиикреирањеатмосферекојукарактеришеодсуство
дискриминације.21Утомоквиру,социјалнаинклузијаодре
ђујесекаопроцесунапређењаспособности,могућностии
поштовањаљудикоји судискриминисани због свогиден
титета.22Притоме,удруштвуможесимултанодапостоји
исоцијалнаискљученостисоцијалнаинклузија;особеили
групемогубитиискљученеиз једногсегментаудруштву,
алиукљученеудругисегмент.23Речјеотомедајесоцијална
инклузијаповезанасасферомполитике,економијеикулту
ре,адабииницијативекојепредузимадруштвозаповећање
социјалнеинклузијетребалодасеобављајуувишедомена.
Кадасеговориодоменукултуре,важнајеулогамузејакоји,

18Kronauer,M.‘SocialExclusion’and‘Underclass’–NewConceptsfor the
Analysis ofPoverty, in:Em pi ri cal Po verty Re se arch in Com pa ra ti ve Per
spec ti ve,ed.Andress,H.J.(1998),Aldershot:Ashgate,p.6267.

19Rawal,N.нав.дело,стp.171.
20EuropeanCommission(2004)Jo int Re port on So cial In clu sion,Luxembo

urg:Of ceforOf cialPublicationsoftheEuropeanCommunities,p.10.
21Westfal,R. (2010)Di men si ons of So cial In clu sion and Ex clu si on,Yukon:

YukonBureauofStatistics.Преузето13.3.2016.Доступнона:http://www.
hss.gov.yk.ca/fr/pdf/SI_REPORT_(Dec._1710),pdf.p.11.

22WorldBank(2013)In clu sion Mat ters: The Fo un da tion for Sha red Pro spe
rity,Washington,D.C:WorldBank,рp.45.

23Jackson,C.нав.дело,стp.129.
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каокултурнеинституције,могудаолакшајуиподстакнусо
цијалнуинклузију,алиидаделујууправцусоцијалногис
кључивања.

Му зе ји као аген си со ци јал не ин клу зи је

Идејаодруштвеномзначајујавнихмузејанијенова.Јавни
музејинасталисукаодруштвениапаратсадвеконтрадик
торнефункције: првафункција односи се на то дамузеји
представљају елитнехрамовеуметности, док седруга ти
чењиховефункцијекаоутилитаристичкогинструментаде
мократског образовања.24 Касније се придодаје још једна
функција,којајевишеуФукоовомманиру,аодносисенато
дамузејитребадабудуинструментдисциплиновањадру
штва.25Променекојеседанасдешавајуусавременомсвету
незаобилазенимузеје.Штавише,улитературисеистиче
како музеји функционишу у турбулентним околностима,
штозахтевадругачијеприступеувођењумузеја,другачије
начинефинансирања и начине рада.26Улогамузеја не ви
дисесамоуочувањукултурногнаслеђа,негоиуразвија
њу и евалуацију културних образаца, развијању свести о
културномидентитету, каоиупромовисањусоцијалноги
економскогразвојадруштва.27

Сходно томе, музеји у друштву имају примарну и секун
дарнуулогу,причемусекундарнаулоганијеништамање
значајна,већсесамотакоозначавасастановиштаопштеде
финицијемузеја.28Примарнаулогамузејаогледасеусфери
заштите културне баштине, односно музеји представљају
трезореиризниценепролазнихдруштвенихвредности.Са
мимтим,музејиутичунаформирањеиочувањекултурног
идентитета.Међутим,улогамузејаникаднеможедаобу
хватисамосферучувања,негосепроширујеинакултурнуи
образовнусферу.Секундарнаулогамузејаудруштвутакосе
односинаразвојокружењаукојемсеналазе.Међународни

24HooperGreenhill,E.,Sandell,R.,Moussouri,T.andO’Riain,H.(2000)Mu
se ums and So cial In clu sion – The GLLAM Re port,Leicester:ResearchCen
treforMuseumsandGalleries.

25Bennett,T.(1995)The Birth of. The Birth of the Mu se um: Hi story, The ory, 
Po li tics,NewYork,NY:Routledge,рp.9091.

26Sandell,R.(2003)SocialInclusion,theMuseumandtheDynamicsofSecto
ralChange,Mu se um and So ci ety1(1),рp.4647.

27Gajić,O. andMilutinović, J. (2010) In ter cul tu ral Di a lo gue in Edu ca tion: 
Cri ti cal Re flec tion in the Mu se um Con text,OdgojneZnanosti12(1),str.151.

28Krivošejev,V.(2009)Mu zej, pu bli ka, mar ke ting: stal ne mu zej ske po stav ke i 
nje go va vi sost po sle ti lac,Valjevo:Narodnimuzej,str..3941.
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саветМузеја (In ter na ti o nal Co un cil of Mu se ums – ICOM)29
усвојиојенаГенералнојконференцији2007.годинедефи
ницијумузејапремакојојмузејипредстављајунепрофитне,
трајне институције на услузи друштву ињеговом развоју.
Музејисепосматрајукаоинституцијеотворенејавности,са
функцијомдасакупљају,чувају,истражују,комуницирајуи
излажуфундусу сврхеизучавања,образовањаиуживања
какоустварнимтакоиуматеријалнимдоказимаољудима
ињиховојоколини.

МузејиуЕвропиданасјесувеомапопуларнаместапосети
лаца, који се збогнајразличитијихинтересовањаодлучују
дауђуумузеје.Ипак,поредљудикојипосећујумузеје,ту
суионикојиихврлореткоилиникаданепосећују,аони
пакчиневећинупопулације.Притоме,истраживањапока
зујудапосетиоцимузејаимајувишисоцијални,економски
иобразовнистатусуодносунапојединцекојинепосећу
јумузеје.30Они који су сиромашни, недовољноформално
образованиилиприпадницимањинскихгрупасуунеравно
правномположајуилисудискриминисани,адруштвонедо
вољнопрепознајемузејекаојавнаместаукојимаониимају
праводаучествују.Показалосеидасумузејичестонедо
вољноприступачниза„нетрадиционалне”посетиоце,ада
својеактивностивишеусмеравајунашколскегрупе,негона
одраслупопулацију,тедачестосамевладенанационалном
иевропскомнивоунесагледавајуулогумузејаудоживот
номучењу.У томоквиру, констатује се да супитања јед
накостииразноликостиумузејимамаргинализована,ада,
уколикосеовапитањаинађууфокусуинтересовања,тада
теинституцијесвојуодговорностуовомдоменуогранича
вајусамонаједнугрупуактивности(например,напостав
кеилинаособље),илинаразличитепроблеме једнакости
(например,раса,пол,инвалидитет).31Занемарујућистално
мењајућуприродудруштваимултидимензионалнуприроду
људскогидентитета,музејичестонудесамоограниченеод
говоренаразличитостиипроблемеједнакости.

Последњe две деценије, питања једнакости, различито
сти,социјалнеправдеиљудскихправапакдолазеуцентар

29Према: Brstilo, I. and Jelavić, Ž. (2010) Kultura kao prostor mogućno
sti: muzej kao čimbenik društvene integracije,Et no loš ka is tra ži va nja 15,
str.149.

30Gibbs,K.,Sani,M.andThompson,J.(eds.)(2007)Li fe long Le ar ning in Mu
se ums: A Eu ro pean Hand bo ok,Ferrara:EDISAI,p.17.

31Nightingale, E. andMahal,C. IntegrationEquality andDiversity into the
PolicyandPracticeofMuseumsandGalleries, in:Mu se ums, Equ a lity and 
So cial Ju sti ce,eds.Sandell,R.andNightingale,E.(2012),NewYork,NY:
Routledge,p.13–38.
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музејског интересовања. Све је више присталица који из
моралнихилипрагматичнихразлога заговарајуукључива
њеразноврснепублике,креирањеусловазаправеднијипри
ступ музејским ресурсима и за потпунију партиципацију
свих.32Међутим,истичеседасе,упркоссвевећојподршци
иинтересовањузасоцијалнуулогумузеја,иданасчестоод
бацујеидејадабикултурнеинституцијетребалодасеукљу
чеусоцијалнапитања.33Честоседогађадапокушајидасе
унесебилокакварадикалнапроменаутрадиционалнимузеј
наилазенаотпородстранеонихкоји,збогразнихразлога,
желедазадржеситуацијуsta tus quo.Тако,например,кадаје
2000.годинепубликованизвештај„Музејиисоцијалнаин
клузија”,34представнициИнститутаидеја(In sti tu te of Ideas)
усмерили су оштре критике према социјалном ангажману
музеја,истичућидамузејитребадаизлажуколекције,ада
бипитањеинклузијетребалодасеостависоцијалнимрад
ницима.35 Ипак, и поред многобројних критика и отпора,
последњих година развија се академска и професионална
дебатакојаповезујемузејесасоцијалноминклузијом,пози
ционирајућимузејкаоврлобитнуинституцијукојаможеда
допринесеразвојудруштва.

Пословиповезанисасоцијалноминклузијомобављајусеу
музејиманајчешћеуоквируОдељењазапедагошкирадили
Одељењазарадсапубликомиодносесајавношћу.Музеј
скеактивностикојесеодвијајусаискљученимпојединци
маигрупамајесуврлозначајне,алимузејкаоинституција
имамогућностизамногоширеикомплекснијеактивностиу
овомпољуделовања.Моглобидасеконстатуједанијејед
ноставносвеактивностикојимамузејимогудадопринесу
социјалнојинклузијисвестиназаједничкиименилац.Утом
контексту,одпосебногзначајајемоделкојиконцептуализу
јеутицајмузејанасоцијалнуинклузијуиописујепроцесе
којимасетајутицајостварује.36Уоквируовогмоделапола
зисеодсхватањадамузејможедапромовишепроцессо
цијалнеинклузијевршећиутицајнатринивоа,узодређене
процесенасвакомодњих:

Ин ди ви ду ал ни ни во.Појединцимогудабудуобесправље
ни из више разлога, на пример, услед болести, ниских

32Sandell,R.andNightingale,E.(2012)Mu se ums, Equ a lity and So cial Ju sti ce,
NewYork,NY:Routledge.

33Dodd,J.andSandell,R.(2001)In clu ding Mu se ums: Per spec ti ves on Mu se
ums, Gal le ri es and So cial In clu sion,Leicester:ResearchCentreforMuse
umsandGalleries,UniversityofLeicester,p.3.

34HooperGreenhill,E.,Sandell,R.,Moussouri,T.andO’Riain,H.нав.дело.
35Dodd,J.andSandell,R.нав.дело.стp.17
36Исто,стp.2425.
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примања или ограничених животних прилика и могућ
ности.Повезивање самузејимаможе да имапозитиван
утицај на животе појединаца, као што су повећање са
мопоуздања, стицање нових вештина или могућности
истраживањаидефинисањавластитогидентитета.Такви
исходиостварујусенајчешћепутемличних,„лицемули
це”,контакатакрозразнепрограмеилирадионице.Узто,
музејимогудапонудепросторкојићебитисигуран,по
државајућиинеосуђујућии самимтимосигуратипоје
динцимамогућностисаморазвоја,закојинемајуприлике
удругимживотнимситуацијама.Наинвидуалномнивоу
волонтеризам се препознаје као круцијална активност
за укључивањељуди који потичу из различитих социо
културнихмиљеа.

Ни во за јед ни це. Музејимогудаостварујупозитиванути
цајинаспецифичнелокацијеилисуседство,истокаои
наиндивидуе.Исходиуовомдоменуодносесенајачање
капацитета заједнице, где заједницестичукомпетенције
иразвијајуспособностзапромену.Тако,например,кроз
музејске иницијативе заједнице могу бити оснажене да
учествујуулокалнимполитикамаитимеповећајусвоју
самоодређеност.

Ни во дру штва.Утицајмузејананивоуцелокупногдру
штва подразумева утицај не само на оне који су на не
киначинобесправљенииунеравноправномположајуи
самимтимсоцијалноискључени,негоиутицајнаширу
публику. Музеји могу да развију осећање припадности
идаафирмишуидентитетгрупакојесумаргинализова
не.Онисууприлицидапружевизијуинклузивногдру
штва,даподстакнупоштовањеизмеђуразличитихзајед
ница,супротставеседискриминацијиидоведуупитање
стереотипекојиподстичунетолеранцијуудруштву.37

Улитературисе,међутим,констатујуимногиизазовикоји
сепостављајупредмузејекојипретендујудабудусоцијал
ноинклузивнеинституције:

Иден ти фи ка ци ја и укла ња ње ин сти ту ци о нал них ба ри
је ра, каоштосу,например,улазницекоје сенаплаћују
икојемогудадоведуунеравноправанположајонекоји
имајунискаматеријалнапримања,илирестриктивнорад
но време; неадекватно понашање запослених; изложбе
којенеодражавајуразноликостзаједницеилиразличите
стиловеучења;зградакојанијеприлагођенаособамаса
сметњамаилифизичкиминвалидитетомисл.

37Исто,стp.2528.
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Одр жи вост. Краткорочнипројектимогударешеодређе
непроблемеидонесубрзудобит,аливећизначајјестеу
развијањудугорочнихинклузивнихстратегијакакобисе
обухватилеискљученегрупеизаједнице.

По тре ба за кул тур ном про ме ном. Стављање социјалне
инклузијеиједнакихмогућностиуцентармузејскогин
тересовањазначисклапањесавезасапредставницимис
кљученихгрупаимењањетрадиционалнихвредностии
праксемузеја.Културнапроменаможебитиподстакнута
обуком,подршкомиразвојемзапосленихумузејимана
начиндасеповећавањиховаефикасностуодносунарад
саискљученимпосетиоцимаигрупама.

Парт нер ство са за јед ни цом.Социјалноинклузивнапо
литика музеја биће ефективнија уколико појединци и
представнициискљученихгрупабудуукључениуразвој,
имплементацијуиевалуацијууслугакојеимсепружају.

Упо тре ба ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги ја.
Поред тога што имају значајну улогу у креирању зна
ња и дељењу информација на локалном нивоу, музеји
би,истотако, требалодабудуудиректномконтактуса
корисницимапутеминтернета.

Ин те гра ци ја му зеј ског ра да са ра дом дру гих сер ви са.Со
цијалнаинклузијаумузејунијеизолованпроцесвећчини
деоширегпроцесаинклузијеудруштву.Музејитребада
будуповезанисадругиморганизацијамаиинституцијама
којенастојесмањитисоцијалнуискљученост.

До ка зи ва ње до би ти и ис хо да.Музејимогудадокажусво
ју посвећеност идеји социјалне инклузије тако што ће
идентификоватициљеве повезане са социјалноминклу
зијом,креиратииндикаторепроцененапреткаивршити
мониторингиевалуацијупроцесасоцијалнеинклузије.38

Узимајућиуобзирсвенаведено,моглобидасеконстатује
даобразовањеиучењепредстављајуцентралнеактивности
процеса социјалне инклузије у музеју. Значај образовања,
као једне од основних активности музеја, идентификован
је још са појавом јавнихмузеја у 18. и 19. веку.39Музеји
широмЕвропеималисуодређенуулогуудруштву,којасе
огледалау„...репрезентацијимоћи,креирањунационалног
идентитета, као и у образовном и моралном оснаживању

38Gibbs,K.,Sani,M.andThompson,J.(eds.)нав.дело,стp.8485.
39Hein, G. E. (1998) Le ar ning in the Mu se um, London: Routledge,

стp.340341.
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маса”.40 Улога музеја у унапређењу инклузије у друштву
можесеобјаснитичињеницомдаовеинституцијеактивно
прикупљају, чувају и интерпретирају културно наслеђе.41
Извесноједаматеријалнакултурапредстављапочетнутач
куучењаумузејима,алионоштодајепотпунсмисаоучењу
јесудруштвениодноси.

Међутим, у многим земљама образовна улога музеја по
везује се јошувек сашколскимобразовањем, докњихова
улогауцеложивотномучењу,интеркултуралномдијалогуи
културнојинтеграцијиније јаснодефинисана.Реч јеото
медапосетиоцимузејаимајуразличитеобразовнепотребе
истиловеучења.42Циљевиучењапосетилацанисупозна
тиунапред,каоштојеслучајсаформалнимобразовањем,
ачакисамипосетиоцимузејанеморајудаимајувизијуда
је посетамузеју ситуација учења.Исто тако, и образовни
исходисувеомаразноликиикрећусеодувећавањазнања
иразумевања,прекоразвојавештинаиспособности,сведо
развијањаинтересовањаиформирањаосећањаприпадања
иидентитета.43Важно јетодасеумузеју,каоинформал
номокружењузаучење,процесучењапокрећеиодржава
крозрадозналост,опажањеиактивност.Уоваквомокруже
њупосетиоцисууприлицидабирајуоноштажелеучити,
аискуствауучењусудругачијаодонихкојасе јављајуу
формалномокружењу.44Посредијетодаучењеумузејима
имасвојеспецифичностиуодносунаучењеуформалним
институцијама, а то су, пре свега, самоусмереност, добро
вољностиперсонализованост.Фокусјестенасамомпроце
суучења,анетоликонасамомпродуктуизатосамиисходи
учењанисуунапредодређени.

Јошједнаспецифичностучењаумузејимајетоштопосе
тиоцидолазеудодирсареалнимпредметима,саизворном
стварношћу,45којанесумњивоимавеликудидактичкувред
ност.Узто,социјалнеинтеракцијекојесеодвијајуумузеји
мапомажупојединцимадапревазиђуограничењавластитих
искуставаиомогућујуимдапроширесвојезнање.Концепт
сарадничкогучења,којијенастаоуформалномобразовању,

40Gibbs,K.,Sani,M.andThompson,J.(eds.)нав.дело.p.19
41Hein,G.E.нав.дело.p.342.
42Milano,C.Da.MuseumsasAgentsofSocialInclusion,in:Mu se um Me di

a tors Re a der,eds.Câmara,I.B.daMilano,C.daPadró,C.,Vabamae,E.K.
andMerrimaa,I.(2014),Sintra:MapadasIdeias,p.87.

43Gibbs,K.,Sani,M.andThompson,J.(eds.)нав.дело,стp.20.
44Brajčić,M.,Kovačević,S.andKuščević,D.(2013)LearningattheMuseum,

Cro a tian Jo ur nal of Edu ca tion15(2),p.161.
45Milutinović, J. (2002) Učenje u muzeju, Pe da goš ka Stvar nost 48(56),

str.354–365.
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примењивјеширокоумузејима;конструишућизначењау
социјалниминтеракцијама појединци кроз искуство уче о
другима, истовремено редефинишући своја уверења и ис
куства.Притоме,музејенебитребалопосматратикаори
знице „истине”,негокаоприче (наративе) којепосетиоци
требадапрочитајуиинтерпретирају.46Искуственоучењеу
музејима јављасекаоучењекоје је зависноодконтекста,
којесеодвијауодређеномсоциокултурномконтексту.Са
мамузејскаизложбајестесоцијалнаситуацијаизавелики
бројпосетилацаважанаспектдоласкаумузејпредставља
социјална активност која се  у њима одвија. Након 3045
минута разгледања музејске изложбе посетиоцима пажња
почињедаопадаионисесвевишеусмеравајунадругељу
де,односноступајууинтеракцијесамузејскимособљеми
другимпосетиоцима.47

Кадајеречотеоријскомутемељењупроцесаобразовањаи
учењаумузеју,прагматизамиконструктивизампосматрају
секаорелевантнетеорије;оведветеоријенужностављају
акценат на социјалну промену са циљемунапређења дру
штва.48Јачањедемократијекрозобразовнеактивностимо
жесепостићинадваначина.Првиначинјестедамузејске
образовнеактивностипомогнупосетиоцимаданаучекако
дауче,развијајућикритичкомишљење.Другиначинједа
музеји,каоидругеобразовнеинституције,усмерепажњуна
контроверзнапитања,стајућинастранусоцијалнеправдеи
демократије.Осимтога,улитературисенаглашавадапо
стављањеобразовањаиједнакостиупрвипланумузејима
значи:(1)Развијањеприступачногокружењакојеподстиче
посетиоценаучење;(2)Развијањевишеслојнеинтерпрета
цијекакобисесвиосећалидасудобродошли,одонихкоји
првипутпосећујумузеј,пасведоонихакадемскиобразо
ваних;(3)Осигуравањедајемузејскоособљеинформисано
освојимпосетиоцимаистооноликоколикојеинформисано
омузејскимколекцијамаиизложбама;(4)Изложбетребада
омогућеприступразличитојпублици; (5)Постојећиобра
зовнинивоистилучењапосетилацатребадабудуполазна
основаобразовањаумузејима;(6)Ревизијаимодификовање
музејских конвенција у сврху придобијања нових посети
лацаи(7)Осигуравањедаразноликостособљарефлектује
разноликостпубликекојумузејижеледапривуку.49

46Hein,G.E.нав.дело.
47Milutinović,J.нав.дело,стp.361.
48Hein,G.E.нав.дело.
49Gibbs,K.,Sani,M.andThompson,J.(eds.)нав.дело,стp.17.
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Улитератури се подвлаче два кључна елемента којима се
истиче значајмузеја упроцесу социјалнеинклузије: први
елементодносисенамогућностмузејадаутичунасоци
јалнеполитикеинаусвајањесоцијалноинклузивнихаген
ди(чимесемењатрадиционалнаулогамузеја),адругисе
односинадефинисањеобимаиприродекултурнихактив
ностиодстранедоносиоцаодлука.50Иакопостојемишље
њедаполитиканетребадасемешасакултуром,социјално
инклузивнооријентисанимузејиуправосуониукојимасу
доносиоци одлука веома присутни. Узимајући за полазну
основупраксукојасеостварујеумузејима,развијена јеи
типологија социјално инклузивних музеја: (1)Ин клу зив ни 
му зеј.Сврхаициљовогтипамузејајестеданасвојимпо
ставкамарепрезентујемаргинализованегрупеидаомогући
приступонимакојибииначебилиискључениизмузеја.По
средијепримарнинивосоцијалноинклузивногмузејакоји
упрвипланистичеукључивањеобјекатаилиекспонатакоји
представљајумаргинализоване групе.Осим тога, социјал
ноинклузивнимузејћеангажоватиобесправљенегрупе,у
партиципаторномиликолаборативномсмислу,обезбеђују
ћиимприступмузејскимекспонатима;(2)Му зеј као агенс 
со ци јал ног об на вља ња. Овај тип музеја повезује се са за
једницом,итонесамонакултурномнивоу.Речјеопове
зивањуизложбисасоцијалним,политичкимиекономским
аспектимазаједнице,санамеромпобољшањаквалитетажи
вотапојединаца;(3)Му зеј као сред ство ши рих дру штве них 
про ме на. Овај тип музеја јавно признаје своју друштвену
улогу,санастојањемдапокренепозитивнедруштвенепро
мене.51Музејикојијасноартикулишусвојуулогууодносу
надруштвоикојиинтенционалнонастоједапозиционира
јусебекаоинституцијукојасенавишенивоаборипротив
социјалнеискључености,међутим,јошувексуреткост.

Анализапримерадобрепраксеомогућила једасеиздвоје
принципикојибимоглипомоћимузејимадапостанусоци
јалноинклузивнеинституције.52Каопрвипринципистиче
серазвојин клу зив не по ли ти ке.Тајпринциппретпоставља
довођењеупитањецелокупногфункционисањаидруштве
неулогемузеја,захтевајућипроменупарадигмеумишљењу
ипракси.При томе је значајна подршка локалних власти,
билоувидуформалнихдокуменатаилинеформалнеподр
шке.Креирање специфичног језика и терминологије јесте

50Dodd,J.andSandell,R.нав.дело.стp.17.
51Sandell,R.(1998)MuseumsasAgentsofSocialInclusion,Mu se um Ma na

ge ment and Cu ra tor ship17(4),p.410416.
52HooperGreenhill,E.,Sandell,R.,Moussouri,T.andO’Riain,H.нав.дело,

стp.23.
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врлобитно јерможедаутиченапроменуперцепцијему
зејскогособљаупогледу своје улоге упроцесу социјалне
инклузије.Такође,ли дер ство сеистичекаоважанпринцип.
Тим се принципомистиче да је значајно имати добро об
ученеипосвећенелидере,којивидепотенцијалмузејада
промовишеинклузију,којимотивишусвојезапосленеико
ји сагледавају стварииз угла социјалнеинклузије.Музеји
понекадтребадабудуспремнинапре у зи ма ње ри зи ка ида
направепроменекојечестоинисутакоједноставне.Преу
зимањеризикаипредочавањебенефитакојиимаинклузив
ниприступмузејскимактивностимамогудапомогнудасе
локалнимвластима,илипакзапосленимаумузејима,пружи
увидупотенцијалекојемузејпоседујеупогледусоцијалне
инклузије.Парт нер ство и умре жа ва њепредставља,тако
ђе,битанпринцип;запослениуразличитиминституцијама
иорганизацијамакојесебавесоцијалноминклузијомимају
другачијеекспертизе,негозапослениумузејима,темогуда
помогнууреализовањуактивностиумузеју.Другиаспект
умрежавањаипартнерствајестеповезивањесаразличитим
изворимафинансирања.Петипринциподносисенаре спон
зив не и флек си бил не при сту пе.Тајпринципуказујенатода
музејскипројектинастајуусклопу заједнице,датребада
одговоренапотребетезаједницеидабудудовољнофлек
сибилникакобисемоглиприлагодитипроменамакојеноси
социјалноинклузивнипроцес.Шестипринципјекон сул то
ва ње, укљу че ност и осна жи ва ње за јед ни це. Социјалнаин
клузијајеприступкојисезасниванапотребама,аредовни
консултативнисастанциомогућавајудасеоткријукојесуто
потребе,дасепоставециљевиикреираатмосфераповере
ња.Такође,социјалнаинклузијанијесамојошједнауслуга
којунудемузеји.Онаукључујезаједницуиоснажујејекако
бисетрансформисаомузеј.Ева лу а ци ја и од го вор ност,као
једанодпринципаефективнихпрограмасоцијалноинклу
зивнихмузејапретпостављаредовнуевалуацијумузејских
програма.Свиучесниципрограматребадаучествујуутом
процесуидациљевепрограмаподешавајуускладусаиз
вршеномевалуацијом.Будућидајеанализарадамузејских
институцијапоказаладаседоприносмузејасоцијалнојин
клузијинедовољноуочава, указује се ина значај принци
паза го ва ра ња којимсенастојеуверитиколеге,доносиоци
одлука и други у значај рада музеја у погледу сузбијања
социјалнеискључености.53

53Исто,стр.4547.
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За вр шна раз ма тра ња

Наосновусвегареченог,можедасеконстатуједајесоци
јалнаискљученостсложендруштвенипроблемкојизахтева
приступ који у себе инкорпорира вишедимензионална на
стојања различитих друштвених структура и актера. Ова
настојањатребадабудукоординисанаидаобухватајусве
сфередруштвенеискључености,узуважавањеконкретних
друштвених група, њихових захтева и потреба.54 Музеји
имајувеликпотенцијалзаангажовањеупроцесусоцијал
неинклузије,и тоне самоукултурном,негоиу економ
ском,политичкомисоцијалномдомену.55Учењеумузејима
имасвојеспецифичностикојетребадасеискористе,јерони
представљајуместаукојимапосетиоцимогудаучеунепо
средном додиру са вековима прикупљаним културнимна
слеђемиреалнимпредметимакојигарепрезентују.Инфор
малниконтекст,прагматичност,добровољност,самоусмере
ностјесусамонекеодпредностикојенудимузејприликом
учења.Кадајеречосоцијалнојинклузији,поредразновр
сностипринципаиначинанакојемузејможедапотпомог
непроцессоцијалнеинклузије,најчешћесеакценатставља
на повезивање музеја са другим релевантним актерима у
друштвуиналичниконтакт сапосетиоцима (излажењеу
сусретњиховимпотребама,упознавањепосетилаца,деели
тизацијамузејаисл.).

Последњихдеценијасвесевишеафирмишезначајмузејау
развојудруштва.Осимтеоријскихрадовауинтердисципли
нарнимнаучнимчасописима(например,„Музејидруштво”
˗„MuseumandSociety”)којиафирмишутемyсоцијалнеин
клузијеиобразовањаумузејима,yсветуделујеисвевише
музеја активно укључених у процес социјалне инклузије.
Пресвега,мислисенапројектекојесуреализовалимузе
јиуПлимуту,Шефилду,Глазгову,Лестеру,Саутемптонуи
такодаље.56Унашојсредини,удружење„MikroArt” јесте
једноодреткихудружењакојакаосвојуосновнусврхуис
тиче бављење питањима која су од значаја за друштво.У
оквирупројекта„Уличнагалерија”обрађујусепитањако
јасучестозапостављенаудруштву(реализованеизложбе
обескућницима, условимарадауруднику,мигрантимаиз
АзијеиАфрике,одецииздивљегнасељауоколиниБел
вилаи сл.). Реч је омузејскомпросторукоји јеизмештен
на улицу, у јавни простор, у пролазу измеђуТргаНиколе

54Brstilo,I.andJelavić,Ž.нав.дело,стр.157.
55Sandell,R.нав.дело.
56HooperGreenhill,E.,Sandell,R.,Moussouri,T.andO’Riain,H.нав.дело,

стp.2328.
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Пашића иНушићеве улице у Београду.57Осим тога, у са
радњисаорганизацијомПер АртизНовогСадаГалерија
Матицесрпскебилајеукљученаупројекат„Уметностиин
клузија.ИнклузивнеликовнерадионицеуГалеријиМатице
српске”,реализујући26инклузивнихрадионица.58Можесе
констатоватидамузејиуСрбијисвевишепочињудасагле
давајусвојуфункцијуудруштву.Уочавасепомакуначину
сагледавањамузејскихсадржајаиистичеседаонтребада
будепримеренијипублицикојапосећујемузеје,59алитоје
самоједанкораккаафирмацијимузејакаосоцијалноинклу
зивнеинституције.Чинисекаодаунашиммузејимаида
љевладасхватањекакосумузејиинституциједовољнесаме
себи,намењенекултурнојелити.Пратећитрендовеусвету,
музејиуСрбијибитребалодауочесвојпотенцијалусфери
друштвеногангажовања,социјалнеинклузије,образовањаи
дасеокренуповезивањусадруштвомипубликом.
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Abstract

In contemporary society, the museum is being increasingly focused
onnewrolesand it isno longerorientedonly to the traditionalones
such as grouping, preserving and exhibiting collections.Having that
inmind,theaimofthispaperistounderstandthepossibilitiesofthe
museumintheareaofsocialengagement,andtoconsiderthepotential
ofthemuseumasasociallyinclusiveinstitution.Thepaperdiscusses
theconceptsofsocialexclusionandsocialinclusion,andanalysesthe
possibilities for themuseum in the realization of equality, diversity,
social justice and human rights. It is ascertained that education
representsacentralactivityofthesocialinclusionprocessinamuseum.
Serbianmuseumsperceivewithincreasingunderstandingtheirfunction
inthesociety.However, theperceptionthatmuseumsareinstitutions
intendedonlyforculturalelitesstillseemstobewidespread.Following
worldtrends,museumsinSerbiashouldperceivetheirpotentialinthe
areasofsocialengagement,socialinclusionandeducation,andshould

trytoconnectbothwiththesocietyandthepublic.
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ANIKAIVELIKIDRUGI
Sažetak: Ve li ki Dru gi pre ma La ca nu (1966) svi jet je je zi ka u ko jem po
je di nac kon sti tu i ra seb stvo. Ne ri jet ko to je pr o stor pra znih ozna či te lja u 
ko jem je ljud ski su bjekt, li šen ika kve čvr ste re fe rent ne toč ke, ra di kal no 
de cen tri ran bes ko nač nim omaš ka ma sim bo lič kog po ret ka, uhva ćen u 
nar ci stič kim zr cal nim od ra zi ma, ras pr šen i pot pu no nad vla dan ne u ta
ži vom si lom sa me žud nje. La can vje ru je da je na ve de na žud nja uta ži va 
tek u ak tiv nom su sre tu s ve li kim Dru gim, u us pješ noj in ter per so nal noj 
ko mu ni ka ci ji ko ja je pak mo gu ća tek u ri jet kim tre nu tač nim blje sko vi
ma.Ta ko po i ma na ko mu ni ka cij ska si tu a ci ja sto ga je do ži vlja va na kao 
mje sto na ko jem žud nja mo že bi ti uta že na, ali i kao pro ces di je lje nja, 
nu žna iz li ka ko ja pre kri va traj nu po tra gu za ne do sta ju ćim objek tom. 
Po la ze ći od na ve de nih La ca no vih te o rij skih po stav ki pri log po ku ša va 
ana li zi ra ti na či ne funk ci o ni ra nja lju bav nog dis kur sa i stra te gi je kon
sti tu i ra nja in tim nog seb stva u im pe ri ja li stič kim druš tve nim po re ci ma. 
In ter pre ta ci jom pu nog i pra znog go vo ra u An dri će voj no ve li Ani ki na 
vre me na (1931) na sto ji se po ka za ti na či ni re a li za ci je seb stva ras ci je
plje nog iz me đu žud nje i ne do stat no sti osman skog ve li kog Dru gog. 

Ključne riječi: An drić, Ani ki na vre me na, La can, ve li ki Dru gi, 
Foucault, ars ero ti ca 

Ma li Dru gi i(li) ve li ki Dru gi

„Drugost“ je vjerojatno jedan od najdiskutabilnijih i najkom
pleksnijih pojmova Lacanova cjelokupnog teorijskog aparata.
Shodno tomu, iznimnoje teškospojitiširokuraznolikostpod
ručjaiaspekatakojeonnavodigovorećio„drugosti“.Analizira
jućiLacanovsubjektBruceFinkustudijiThe La ca nian Su bjekt, 
Bet we en Lan gu a ge and Jo u is san ce (1995)stogaspravomna
vodidaLacanovpojam„drugosti“imamnogolicailiavatara.
Lacanovo gotovo do ekstremnosti široko poimanje „drugosti“
„prelazi nevjerojatan raspon od nesvjesnog (Drugog kao jezi
ka)iJa(imaginarnogdrugog[idealnogJa]iDrugogkaožudnje
[Jaideal]) do frojdovskogNadJa (Drugog kao jouissance)“.1

1 Fink, B. (2009) La ka nov ski su bjekt. Iz me đu je zi ka i jo u is san ce, Zagreb,
str.XI.
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Vjerojatno najsloženiji odnos između navedenih „drugosti“
jest odnos između „velikog“ (objekt „A“) i „“malog“Drugog
(objekt„a“).

PosebiceuesejuThe Ego in Fre ud’s The ory and in the Tec hni
que of Psycho a nalysis (1955),Lacanpokušavalučitirazlikuiz
među„malogdrugog“i„velikogDrugog“,paradoksnoumjesto
razjašnjavajućiznatnojošusložnjavajućinavedenadvapojma.
Grubogovoreći,francuskiteoretičarističedajesuprotno„veli
komDrugom“,kojijeupisanusimboličkiporedak,„malidrugi“
upisanuimaginarniporedak.„Malidrugi“istodobnojeipandan
iodrazslike(ima go) izapravo inijedrugi,nego tekodraz ili
projekcijaega.Zarazlikuodnjega,„velikiDrugi“ jest jezik i
zakontejekonceptualizirankaoradikalanalteritetirazlika.Kao
takva „drugost“ „velikogDrugog“ nadmašuje iluziju drugosti
imaginarnog poretka jer nikad u potpunosti ne iščezava kroz
procesidentifikacije.Štoviše,„velikiDrugi“upisanjeusimbo
ličkiporedaknesamojezikomizakonomnegoiutolikoštoje
satkanodpojedinačnihsubjekata.Shodnotomu,„Velikidrugi“
jestoboje,idrugisubjektusvojojradikalnojrazlikovnosti,kao
isimboličkiporedakkojiposredujeodnosemeđusubjektima.2
Pokušavajućiobjasnitirelacijuizmeđujezikai„drugosti“,Fink,
uvećspomenutojstudiji,u tomkontekstu ističerazliku izme
đudvajutipovadiskursaili,jednostavnijerečeno,izmeđudvaju
različitihtipovagovora:„go vor ega:svakodnevnigovoroono
meštoosebisvjesnomislimo ivjerujemoine ku dru gu vr stu 
go vo ra“3zaključujući:

La ca no vo je Dru go, na svo joj osnov noj ra zi ni, po ve za no s tom 
dru gom vr stom go vo ra. Po ku sno mo že mo pret po sta vi ti ne sa mo 
da po sto je dvi je raz li či te vr ste go vo ra ne go i da, gru bo go vo re
ći, do la ze s dva raz li či ta psi ho loš ka mje sta: ega (ili seb stva) i 
Dru gog.(4)

Iznavedenogsenamećezaključakdajeznačenje„Drugogkao
drugog subjekta“ podređeno značenju „Drugog kao simbolič
nogporetka“.„Drugimoraprijesvegabitipoimankaomjesto,
položajukojemsekonstituiragovor.“4Shodnotomu,moguće
jegovoritioDrugomkaosubjektutekudrugorazrednomsmi
slu,usmisludasubjektmožetekgovoromzaposjestinavedeni
položajitako„utjeloviti“Drugogzadrugisubjekt.

2 Usporediti:Lacan,J.(1988)The Se mi nar,BookII.The Ego in Freud’s The
ory and in the Tec hni que of Psycho a nalysis ,195455,NewYork:Nortion;
Cambridge,poglavlje19.

3 Fink,B.(2009)La ka nov ski su bjekt. Iz me đu je zi ka i jo u is san ce, Zagreb,str.3.
4 Lacan,J.(1993)The Se mi nar,BookIII.ThePsychoses,195556,London,

str.274.
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Pu ni i pra zni go vor

Naslojevitostznačenja„drugosti“u jeziku igovoruLacanse
prviputosvrćeupoznatom„rimskomgovoru“iz1953.,„Funk
cijaipodručjegovoraupsihoanalizi“.Naglašavajući(raz)govor
kaokrucijalnumetodu(iz)lječenja traumeonseunavedenom
tekstu izravnonastavljanaFreuda znantnousustavljujućinje
govapoimanjagovoraijezika.Lacanradikalnoodbacujetada
uvriježenepsihijatrijskemetodeliječenjazalažućiseidetaljno
razrađujućimetodu(raz)govora.„Svejednoilijepoimanakao
metodaliječenja,kaostručnanaobrazba,ilianalizadubinskog,
psihoanalizaraspolažeisključivojednimmedijem:govorompa
cijenta.“5Nastavljajućisenanekeodključnihtezaiznešenihu
svojimprethodnimradovima–kojejekrajnjepojednostavljeno
mogućesažetitvrdnjama:„nesvjesnojestrukturiranokaojezik“,
odnosno„nesvjesnojediskursDrugog“,shodnočemu,„jajest
Drugi“6–francuskiteoretikuspomenutomesejupobližeobjaš
njava„jezikžudnje“ističućidajetraumupohranjenuunesvje
snomanalizomodređenihiskazamoguće,iakotektrenutačnoiu
svojevrsnim„bljeskovima“,dosegnutiidetektirati.Određujući,
izmeđuostalog,realnokaosveonoštotektrebamosimbolizira
ti,Lacanpoimatraumukaojednoodlicarealnog,točnije,kao
neštoštostojiizmeđujezikairealnog.Jeziknikadaupotpunosti
netransformirarealno,nikadaneodlijevasverealnousimbolič
kiporedak,ostavljajućiuvijekzasobomnekireziduum.Trauma
jezanjegatoreziduiranoiskustvo,iskustvokojejesubjektupo
stalokamenspoticanja,otpadakrealnog,svojevrsna„regresija
realnog“(90).Kaotakva,traumapoLacanuimplicirafiksaciju
iliblokadu,neštošto jošnijesimbolizirano.Kakobiobjasnio
načine i mogućnosti simboliziranja ostataka realnog na koji
mapočiva trauma,mehanizme funkcioniranja i razumijevanja
„jezikažudnje“,Lacanuspomenutomesejurazlikuje„prazni“
i„puni“govor (pa ro le vi de /pa ro le ple i ne)7,odnosno istinit i

5 Lacan, J. (1973)Schrif ten I, ur.N.Haas.WalterVerlag:Olten /Freiburg,
str.84.

6 Kaoštojenerijetkoisticanouliteraturi,Lacanovateorijskagrađevinaiznim
nojekompleksnainepristupačna.Detaljnodiferenciranjenjegovihpojedi
načnihteza,kojesusečestomijenjaleurazličitimvremenskimkontekstima
iteorijskojargumentaciji,znatnobiprelazilookvireovogarada.Tezezastu
pljeneovdjeutemeljenesuisključivonaautorovimradovimanavedenimu
sekundarnojliteraturi.Ukontekstunetomiznešenihtezausp.izmeđuosta
log:Lacan,J.(1973)Schrif tenI,ur.N.Haas.WalterVerlag:Olten/Freiburg,
str.104i113;Lacan,J.(1975)SchriftenII,ur.N.Haas.WalterVerlag:Olten
/Freiburg,str.190i178;Lacan,J.(1978)Die vi er Grund be grif e der Psycho
a nalyse,DasSeminarvonJ.Lacan,ur. J.A.Miller,knjigabr.XI,Olten /
Freiburg,str.26.

7 Usporediti:Lacan, J. (1973)Schrif ten I,ur.N.Haas.WalterVerlag:Olten
/ Freiburg, str. 84, 9293.U istom eseju na jednom drugommjestu „puni
govor“Lacannazivai„prvimjezikom(lan ga ge pre mi er)“(136).
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lažnigovor,ističućidajezadaćapsihijatraprodrijetiuspome
nutu„regresijurealnog“(90),tj.unesvjesnurazinujastva(je),
kojuLacandiferenciraodsvjesne(moi),ipotaknutipacijentada
(pro)govoriiznjeionjoj.

PraktičnazadaćapsihoanalizestogabipoLacanubilastavitisu
bjektusvojevrsnu„scenugovora“,otkočiti,osloboditi,spoznati
ipriznatiga,izamaskepraznoggovoradoćidopunoggovora
(usp.104).TakvuzadaćuLacannazivasvojevrsnom„psihonali
tičkomanamnezom“kojanetežirekonstruirati„realitet“,nego
„istinu“, djelovanjem „punog govora“, njegovim novim „po
slagivanjem“ i „osmišljavanjem“ prošlosti (95). Tek u takvoj
„scenskoj“govornojkonfiguracijimogućejedoprijetidoistine,
mogućajerealizacija„punoggovora“,„govoražudnje“,iskaza
nesvjesnog.

Kaodaljnjukarakteristiku„punoggovora“Lacanističečinjeni
cudajeonodredivispoznatljivtekuodnosus„drugim“subjek
tom.Istinitgovormogućjetekudijalogu,susretusubjekata,ne
svjesnojemogućeiskusititekudijalogu,tekudodirusdrugim,
nikakouimperativusamotnerefleksivnosti.Zapunidiskursnu
žnajeriječkojaistovremenomožebitiijednoidrugo,odnosno,
kakotvrdiLacan,samoriječprimljenaobostranimpriznanjem
možeutažitižudnju(usp.143).Značajkapunogdiksursajeiu
tomedajegovorjednogaistovremenoigovordrugoga,utome
da riječkoju jedanupućujedrugompogodi inaiđenaodjek i
timeprodreunesvjesnootkrivajućiispoznajući,aliuvijektek
trenutačnoisamou„bljeskovim“,istinu,vlastitosebstvo.Tamo
gdjeizgovorenariječiznjedridruguriječ,jezikbljesneistinom,
kojanepripadanijednonidrugojstrani,negobivstvujeizmeđu
govornika.

Tomjesto drugog, odašiljanje riječi i njezin prijemudrugom
iznimnojekompleksnoislojevito.Kakobigapojedinacisku
sio,kakobiserealiziraopunidiskurs,onajkojiutažuježudnju,
Lacan naglašava nizmehanizama koji na prvi pogled djeluju
krajnje paradoksalno.Navest ću samoneke koji će biti potka
daljnjeanalize.On,izmeđuostalog,navodipogrešaniskaz,šut
njui„jezičnesimptome“kaoključnenačinefunkcioniranjapu
nogdiskursaidosezanjajezikažudnje.NadovezujućisenaNovi
zavjetnajednommjestuističedajezaanalitičaravažno„imati
ušikakonebičuoili,drugačijerečeno,kakobirazotkrioono
štotrebabitičutoirazumljeno“(92)jeranalitičarneposjeduje
trećeiličetvrtouhokojimbimogaočutionoštojeupodsvijesti.

Evidentnojedatakopoimanjeziksasobomistovremenodonosi
utaženježudnje,alijeitemeljnioblikotuđenja.Jezikkojistalno
balansiranagraniciizmeđuistineilaži,„punogipraznoggovo
ra“,kaotakavdopuštaperfidnost,izvještačenost,laži,prijevare.
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Stogaonistodobnotraumatizirailiječi,potičeiutažavažudnju.
U tomkontekstu jezik i interpersonalnakomunikacijaprimar
nosenadajukaonužneizlike,fasadekojeotkrivaju/prekrivaju
nemogućnostutaženjažudnje,a samasekomunikacijskasitu
acijadoživljavakaoprocesdijeljenja,ukojemljudskisubjekt
stalnoponavljasvojutrajnupotraguzanedostajućimobjektom
iližudnjom.

PolazećiodnavedenihLacanovihteorijskihpostavkiudaljnjem
sedijelu tekstapokušavaanaliziratinačine funkcioniranja lju
bavnog diskursa i strategije konstituiranja intimnog sebstva u
imperijalističkim društvenim porecima. Interpretacijom „pu
nog“i„praznog“,govorakakoihpoimaLacan8,uAndrićevoj
noveliAni ki na vre me na (1931) nastoji se iščitati načine iska
zivanjakoji sugeriraju traumatizirana stanja likova tepokaza
timodaliteterealizacijesebstvarascijepljenogizmeđužudnjei
nedostatnostiosmanskog„velikogDrugog“.

Lju be ći Dru gi

Strah,ludilo,bol,bezizlaznost,egistencijalnatamnica,estetika
„svijetabezboga“9, toposisukojisuvećnavođeniuliteraturi
uanalizikakocjelokupnaAndrićevaopusa, tako ipripovijesti
Ani ki na vre me na.10Već jenaprvipogledevidentnodaudija
getičkom univerzumu gotovo i nema lika koji nije iskusio ili
ne trpi kakvo traumatsko stanje.Atmosfera boli, ludila i bez
izlaznostinerijetkojeeksplicitnoiizrečenaunaraciji.Takoje,
primjerice,utekstupredstavljenokakopopVujadingledasama
sebekako izdanaudan„ludi igubise“ (15) tekonačno jed
nogdanaprelazina„otvorenoludilo“(16),Mihailojekarakte
rizirankaonetkotkozbogproživljeneineverbaliziranetrauma
sKrstinicomnalikuje „teškimbolesnicima” (44), aLale zbog
šutnjeukojusezaodjenuonakonskandaloznogsestrinaponaša
njaprikazujesekao„malouman“(29),„luckast“(30)i“srećni
idiot” (82). Iakonaratološkapostavkauzroke traumatskihsta
njalikovaneograničavanasamojednupojavunegoihnaprotiv
sugerira nerazmrsivom kompleksnošću najrazličitijih uzroka i
posljedica,neostvarenuljubavpremaosobisuprotnogspola,ne
utaženužudnjazaljubećimDrugim,mogućeječitatikaojednu

8 Usporediti:Lacan,J.(1973)Schrif ten I,ur.N.Haas.WalterVerlag:Olten/
Freiburg.

9 TakvuegzistencijalističkupotkuAndrićevapoetskogkozmosanajuvjer
ljivijeinajdetaljnijerazradiojeKoraćustudijiAn dri će vi ro ma ni ili svi jet bez 
bo ga,1970.IakoseKoraćusvojojstudijieksplicitenereferiranapripovijest
Ani kina vre me na,navedenepoetskekarakteristikekarakterizirajuitoprozno
štivo.

10Usporediti:Minde,R. (1962) Ivo An drić, Stu dien über se i ne Erzählkunst,
München,str.190;Korać,S.(1989)An dri će vi ro ma ni ili svi jet bez bo ga,Za
greb.
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od ključnih tematskih okosnicaAndrićeva teksta.11Motrena s
aspekta nerealizirane ljubavi pripovijestAni ki na vre me na sat
kanajeodčetiriautohtoneljubavnepriče:pri če o pop Vu ja di
nu, posljednjem izdanku obitelji Pobrunović koji nakon ženi
nesmrtipoludi,pri če o Ani ki,višegradskojkurtizanikoja,iako
fatalnomženskošćucijelukasabu“bacananoge”,postajetako
moćnadanekovrijemevladaljubavnomžudnjomgotovosva
kogčlanakasabe,tragičnookončavaostajućisamazakinutaza
žuđeniobjektljubećegDrugog,pri če o Mi ha i lu,kojitraumatizi
ranljubavnomaferomsKrstinicomostajenesposobanzaljubav,
tepri če opopVujadinovudjeduJak ši kojizbognekontrolirane
ljubavnežudnjezaAnikomizvrgavaruglusebeivlastituobitelj.

Navedena traumatska stanja inducirana neutaživom žudnjom
ljubećegDrugogu tekstu su sugeriranadiskurzivnom slojevi
tošću koja karakterizira sve pripovijedne segmente: fabularnu

11UdosadašnjojliteraturiAndrićevapripovijestuglavnomječitanakaojedna
od„ženskihpriča“.Suprotno„starijoj“kriticikojajepolazilaodegzistenci
jalnoontološkogpojmovljaljepote,dobraizla, iuAnikinulikuvidjelaili
„slik[u]mutnihinerazumljivihstranaljudskogživota“(Korać,S.(1989)An
dri će vi ro ma ni ili svi jet bez bo ga,Zagreb,str.551)ili„pad“i„greh“kojetre
bakazniti(Stojanović,D.(2016)Le po ta i mr žnja,http://www.rastko.org.rs/
knjizevnost/nauka_knjiz/andric/dstojanovicanika.html,20.05.2016.),„no
vija“čitanjauglavnomzasnovanana(post)feminističkojvizuriilirecentnim
promišljanjimasebstva,nevjerujuvišedauAnikinommisterioznomlikusto
luje„zlo“posebi,negotvrdedaononije„usamojženi,većusankcioniranoj,
društvenoproskribiranojmuškojželji“(LukićVisković,J.DvijeAndrićeve
ženskepriče:„Anikinavremena“i„Maramilosnica“,u:Ivo An drić – svug
daš nji,ur.Brnčić,J.(2015),Zagreb,str.110).Utomsmislurecentnačitanja
Anikinihvremenautekstudetektirajuili„modelemuškocentričnogpisma“
(Đuvić,M.(2016)Že na ko je ne ma i nje no ti je lo. (Re)kon struk ci ja žen skog 
su bjek ta u An dri ća, http://www.razlikadifferance.com/Razlika%205/RD5
Djuvic.pdf, 20. 05. 2016, str. 2) ili „tjelesnost koja se otela patrijarhalnoj
kontroli“(Gazetić,E.(2016)Ne/pred sta vlji vost žen skog su bjek ta u An dri će
vim pri po vi je sti ma. „Ani ki na vre me na“, „Ma ra mi lo sni ca“ i „Je le na, že na 
ko je ne ma“, https://www.ceeol.com/search/articledetail?id=33077, 20. 05.
2016.,str.95),ilipakuAnikinulikuvideilustrativniprimjer„razlomljenog
irascijepljenogsubjekta“(BBrlenićVujić,B.RazlomljeniidentitetiuAn
drićevimpripovjetkama,u:Ivo An drić – knji žev nik i di plo ma ta u sje ni dva ju 
svjet skih ra to va (19251941),ur.Tošović,B.(2012),Beograd,str.119).Ia
konekaodnavedenihtumačenjaAndrićevepripovijestiusvojimanalizama
referiraju i na ovdje korišteno pojmovljeDrugost i govorne komunikacije
(usp.BrlenićVujić(2012),nav.djelo,str.120123iĐuvić(2016),str.4),niti
jednoseizravnonereferiranaLacanovuteoriju,alinitinepozicioniraidife
renciranavedenuproblematikuukontekstusuvremenih,iznimnoslojevitihi
složenihpromišljanja.Uokvirimaovdjekorištenihteorijskihokvirapotreb
nojeistaknutiiinterpretacijuTatjaneBečanovićkojapripovjednestrategije
AnikinihvremenaraščlanjujepolazećiodGenetteovenaratološketeorije,ali
suprotnoovdjeprimjenjivanimpojmovimaelipse,paralipse,distanceiglasa,
svojuinterpretacijuusredotočavanaGenettovukategorijunarativnognivoa
(usp.Bečanović,T.Kompozicioni principiAndrićevihpripovjedaka „Ani
kinavremena“i„Mara,Milosnica“,u:Ivo An drić – knji žev nik i di plo ma ta 
u sje ni dva ju svjet skih ra to va (19251941),ur.Tošović,B.(2012),Beograd,
str.212).
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okosnicu,pozicijupripovjedača,karakterizacijulika,iskazlika
itd.Navedenadiskurzivnaslojevitostposebicejevidljivaunači
nuizvedbeizravnekomunikacijemeđulikovimaunjihovim(ne
uspjelim)nastojanjimadosezanja„punog“ili„istinitog“govora.
KomunikacijaizmeđuAnikeiMihailautomsmisluizdvajase
kao kulminacijska točka ne samo njihova (ljubavnog) odnosa
negoicjelokupnesižejnekonstrukcijeisemantičkeintencije.

Ani ki ni i Mi ha i lo vi (raz)go vor(i) 

UtekstunijeiznesenprecizanpodatakkolikosuseputaMihailo
iAnikasusreliirazgovarali.Načinnjihove(ne)komunikacije–
kada,koliko,kako ištosurazgovarali–moguće je tek(neiz
ravno)iščitatiizpripovjedačevihnavodaikomentara.Natočno
devetmjestautekstuizvještavaseosusretimaAnikeiMihaila
injihovoj(ne)komunikaciji.Upr vom navodupripovjedačači
tateljsaznajedasusesrelislučajno,netomnakonštojeAnika
„pala[...]svimauoči“(27) i„zadevojčila“se(28),u javnom
prostoru, točnije, „pri ulasku i izlasku iz crkve“ (27). Jesu li
razgovarali,iako,štonijejasnorečeno.

A Ani ka je proš la kroz sve ti nu po la ko, no vim ko ra kom i u no vom 
li ku, ne gle da ju ći ni pre da se i ni u ko ga od onih što su u nju 
gle da li, ne go pra vo u vra ta na por ti pre ma ko ji ma je iš la. Na 
vra ti ma se su sre te, su da ri go to vo, sa jed nim muš kar cem. To je 
bio Mi ha i lo Ni ko lin zva ni Stra nac. Mal ko se zbu ni še i za u sta vi
še, vi še on ne go ona, i pre đo še prag, jed no mi mo dru gog, go to vo 
u isti mah.(28)

Dru gi putsusrećusenaistommjestu,„alivišeneslučajno“.Je
lidošlodorazgovora,iakoje,očemusupričaliniovajputu
tekstunijejednoznačnoodređeno.Znakovitojedajeurelativno
kratkojsekvencikojaopisujenjihovsusretposvećenoznatnovi
šeprostorareakcijamai„govoru“kasabe,negonjimasamimai
njihovim(raz)govorima.IdućenedeljepoBogojavljanjusastali
susenaistojkapiji,alinevišeslučajno.Mihailojeočekivaoi
prišaojoj.Asvetkojijebioiznenađennaglimineobičnimpre
obražajemAnikinim,čudiose isto tolikodaMihailo,kojinije
išaonisasvojimvršnjakinjama,sačekujeipratinju.Kasabani
jeprestajaladagovorioKrnjojelčevojkćerikojaseodjednom
zadevojčila, i to takodaodudara i likom iodelomodostalog
ženskogsveta.(28)Pritre ćem navodupripovjedačponovnoiz
vještavadasuseMihailoiAnikaviđaliredovitonaistommje
stu,ovajputističućiitodasu,iakokratko,međusobnokomuni
cirali:„Mihailojeisprvaredovnosačekivaouportiiizmenjivao
sanjomponekolikoreči.“(29)Očemusurazgovaralitekako
sususretibilidogovarani,niovajputnijenaznačeno.Suprotno
tomu, i sada je čitatelj znatnopodrobnijeobaviještenkako su
njihovi sastanci i razgovoribili percipiraniukasabi:Anika je
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tezimebila„glavnipredmetmuškihželjaiženskihrazgovora“
(29).Priče tvr tom navodupripovjedačvrlokonciznoizvještava
čitateljadasuAnikaiMihailo,zajednosdrugim„momci[ma]
kodcrkve“razgovaralioudaji.Iuovojnarativnojsekvencire
akcijamakolektivadodijeljenjeiznimanznačaj.Kasabajego
vorilaoAnikinojudaji.Otomsujojgovorilisvakakoimomci
kod crkve.Ona ih je gledala sve podjednako i slušalamirno,
najčešće i ponajdužeMihaila, ali sama nije odgovarala nikad
ništaodređeno.(30)Pripe tom navodusaznajemodajeMihailo
prestaoAniku„sačekivati“.Iovajputpripovjedačvidljivofo
kusiraifokalizirareakcijenarodananovonastalusituaciju,dok
suAnikinaiMihailovarazmišljanjaidoživljajiudrugomplanu.
Ženilisugamnogi,alionjeodbijaouvekšalomilićutanjem.
Zatojebilovelikoiznenađenjekadajepretprošlezimepočeoda
seviđairazgovarasaAnikom,alijošmnogovećekadajeovog
proleća najednomprestao da je sačekuje. Svet se pitao što je
moglobitiizmeđuneobičneKrnojelčevekćeriiovogMihaila,o
komeseiinačeneznaništa,igubisesamounagađanjima.(32)
Priše stom navodunaratorjošjednomsažima,sadaizMihailove
perspektive,njihovedotadašnjesusreteirazgovore.Navodećii
razlogkojijenajvjerojatnijespriječioostvarenjeAnikineiMi
hailaoveljubavi–Mihailoje„strepeoodKrstiniceusebi“(41)–
zaključuje:„Tako im jeprošlagodinadanabezpravogspora
zumaibezkonačnogprekida.“(41).Tekizsed mog navodači
tateljsaznajesadržajAnikinaiMihailovarazgovora.Navedena
komunikacijskasituacijaizdvajaseuodnosunasvedotadašnje
ipotomštojeunaprijeddogovorena,realiziranaprekofizičkog
posrednika,starePleme,tepotomeštojeprvakojaseodvijau
privatnomprostoru(Anikinudomu).

Zva la ga je da ga pi ta što mi sli da ra di na Đur đev dan. Iz me đu 
nje nog mu klog, teš kog gla sa, be log li ca bez osmej ka i ove sit ni ce 
ko ju ga je pi ta la, bio je ve lik ne sra zmer ko ji je još vi še zbu nji
vao Mi ha i la. Poš to su se spo ra zu me li i poš to je on obe ćao da će 
sva ka ko ići na đur đev dan ski te fe rič „ako bu de živ“, Ani ka do da:

 I ja ću, ako bu dem ži va i ako se ne udam.

 Ne ćeš valj da za ovo ne ko li ko da na.

 Svaš ta ja mo gu uči ni ti.

 Ne ćeš, ne ćeš.

 Mi sliš?

Ta po sled nja reč, neo bič no iz go vo re na, pri si li ga da joj po gle da 
u li ce.(4142)

Osmi putpripovjedačizvještavaosusretimairazgovorimakoji
su također bili planirani, ali neostvareni.Svi oni trebali su se
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odvijatiuAnikinudomu,sveihje,kaoiprethodni,iniciralaAni
katesusvibiliposredovaniprekoPleme.KadgajePlemajoš
jednomzvalaAniki,odgovoriojedanemožedoći.Kadje,uoči
Đurđevdana,ponovnodošladagapitazateferič,odgovorioje
danećeići.JošmujejednomAnikaporučila,sutradanpoĐur
đevdanu,„dakažehoćelidoćiilineće“.„Nemogu“,odgovo
rioje,iostaouočekivanjudogađajakaoštoseočekujeudarac.
(44)Ide ve ti pripovjedačevnavodizvještavaonamjeravanom,
alitakođerneostvarenomsusretuirazgovoru,kojiovajputini
ciraMihailo,takođerprekoposrednika,Anikineciganke.Kada
MihailodolaziuAnikindomuzakazanovrijeme,dorazgovo
ranedolazi jeronunjezinojsobinalaziAnikinomrtvo tijelo
(usp.8687).

Na o ko be zna čaj na sit ni ca 

Kaoštojeistaknuto,sed minavodpripovjedačaizdvajaseuod
nosunasveostalejernjimepočinjuunaprijeddogovaraniraz
govori,onjeprvikojiseodvijauprivatnomprostoru,jediniu
kojemdolazidoizravnekomunikacijeizmeđuAnikeiMihaila
tejediniukojemnaratorčitateljuprenosisadržajnjihovarazgo
voraucjelosti.Usprkostomu,naprvijepogled,sadržajnjihova
razgovorasuvišan,potpunopraktičnenaravi,naokobeznačajna
„sitnica”,kakojeeksplicitevidiMihailo,AnikinopitanjeMihai
luštonamjeravaraditinaĐurđevdan.Susretsenadajenepotreb
nimistogaštosudogovoro„đurđevdanskomteferiču”mogli
utanačitiiprekoposrednika.Iznimnakratkoćanjihovarazgovo
ra,kaoiodrješitostilapidarnostizrazateposebiceučestale,nao
kopotpunoredundantnejezičnepoštapalice–primjerice,„nećeš
valjda“,„misliš“,„akobudemživ“,„akobudemživa“,kojebi
naprvipogledmogleupućivatinaupotrebutipičnihjezičnihfra
zemakojibojebosanskopodneblje,tenjihoveinačice„akose
neudam“–sugerirajusporednostitrivijalnostnjihovekomuni
kacije.UtomkontekstupromatranrazgovorizmeđuAnikeiMi
hailamogućeječitatikaošaluilipraznuigruriječima.Međutim,
iscrpnijomanalizom, ponajprije usporedbomnavedene govor
nesituacijesdrugimudijagetičkomuniverzumuprestavljenim
govornim aktovima, te posebice stavljanjem navedene govor
nesceneukontekstcjelokupnanarativnogustoroja,navidjelo
izlazeznatnodubljeznačenjskerazine.

Još je Freud istaknuo da nema izrjeka bez značenja.Dapače,
šale, jezičnemarginalije,najrazličitiji lapsusi, jezičneomaške,
nenamjernoizgovorene,izlanute,promumljaneilipobrkaneri
ječiponjemusunajboljiputprodiranjaunesvjesno,svojevrsna
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„viaregia“nesvjesnog.12IzravnosenadovezujućinaFreudaLa
cannavedenejezičnemarginalijenazivasvojevrsnimjezičnim
„simptomima“ ističući da je svaka „omaška,“ svaki „lapsus“
organizirankaousustavljen jezičnidiskurs. Iskrivljenigovor i
pomiješaneriječipribližavajunas„građi“jezikavišenegopra
vilno artikulirane rečenice.Kao takve jezičnemarginalije na
dajusekaomostoviizmeđusimboličkogirealnogiskazujućii
konstituirajućisubjektznatnodubljenegodrugeriječi.13

Većanalizanavedenegovornesituacijesaspektasižejneposta
ve,detektiranje trenutkaukojemseodigrava,znatnonadilaze
naprvipogledsugeriranusemantikunehajnešale ili igre rije
čima,bacajućinanjupotpunonovoznačenje.Najavljujućina
vedenunarativnusekvencupripovjedač jenaziva„prelomom“
(41),priopćavajućinamnetomnakonnjezinaiznošenjakakose
Anika,budućidadoplaniranog susreta ipaknedolazi, nakon
„đurđevdanskogteferiča“znatnomijenjakakopremaMihailu,
takoipremasebisamojicijelojkasabi.Događajekojisuslije
dilinakonnavedenogkomunikacijskogaktapripovjedačovako
opisuje:

Ota da pa do ilin dan skog va ša ra, ona je pot pu no raz vi la bar
jak. Otvo ri la je ku ću muš kar ci ma; na ba vi la ne ke dve se o ske 
skit ni ce, Je len ku i Sa ve tu, da joj bu du kao dvor ki nje. Od tog 
vre me na pa za go di nu i po da na, ona je smiš lja la zlo i ne sre ću 
kao što dru gi svet mi sli o ku ći, de ci i hle bu, ža ri la je i pa li la 
ne sa mo po ka sa bi ne go po ce lom ka di lu ku vi še grad skom, i 
iz van nje ga. Mno go se od to ga po bo ra vi lo, a mno ga je mu ka 
osta la za u vek ne vi đe na i ne ka za na, ali ta da se tek uvi de lo šta 
mo že da po či ni že na ot pad ni ca.(4445)

Promotrimo li usto navedenu govornu situaciju s aspekta do
minantne narativne strategije, rastvaraju se daljni semantički
slojevi.Tkoštozna iukojemobujmuuodređenomtrenutku,
mogućejeistaknutikaoključninarativnirekvizitkojipovezuje
naokodisparatnenarativnecjelineipokrećeradnju.RečenoGe
netteovom terminologijom, elipsa i paralipsa,14 dominantni su
narativnipostupcikojimaAndrićkonstruirafabularnuokosnicu.
Međutim,Andrićihrabinaosebujannačin.Zarazlikuodelipse
kojaje,kakonavodiGenette,primarnovremenskenaraviiope
rira izostavljanjem, odnosno „preskakanjem“određenih radnji
nakojesevišenevraćaiosvrće,iliparalipsekojavažne,ključne

12Usporediti:Freud,S.(1940)ZurPsychopathologiedesAlltagslebens,u:Sa
bra na dje laIV,ur.Freud,A.,Bibring,E.,Hoffer,W.,Kris,E.iIsakower,O.
London/Frankfurta.M.,str.256i268.

13Usporediti:Lacan,J.(1973)Schrif ten I,ur.Haas,N.WalterVerlag:Olten/
Freiburg,str.108109.

14Usporediti:Genette,G.(2010)Die Erzählung, Stuttgart,str.66i2930.
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događajevremenskogprostoraokojemseizvještavaujednom
trenutkuostavlja„postrani“(30)ipovjeravaihčitateljuune
komdrugomvremenskomsegmentu,„retroaktivnoihfokalizi
rajući“(30)dajućiimtakododatnesemantičkerazine,uAndri
ćevutekstuizostavljenidogađaji,ključnenitinarativnogzapleta
ostajuzamagljeniidokrajaneizrečeni.Štoviše,izostavljeneak
cijeimotiviAndrićevadijagetskoguniverzumaumjestoretro
gradnorasvijetljeni,gotovoredovitosu,najrazličitijimnarativ
nimstrategijama,jošznantozatamnjeni.Utomsmislutehniku
narativnešutnje,odnosnoprinciptajne,mogućejeistaknutikao
ključnu tehnikupripovjednogoblikovanjaAndrićevafiktivnog
svijeta.Tako,primjerice,narativni ishodigotovosvih sižejnih
linijaostajudokrajanerazjašnjeni.KakavjeuistinubiopopVu
jadinov „unutarnji život“nakon smrti njegove supruge, ostaje
tajanstveno.Ta popVujadinova „tajna stvarnost“ (20), koja u
sižejnoj strukturi funkcionira kao jedan od ključnih pokretač
kihmotiva,ostalajekakozanjegasama,takoizakasabu,pri
povjedačaičitateljadokrajasakrivena.Završavajućinarativnu
sekvencuonjemupripovjedačnedvosmislenozaključuje:„pop
Vujadinovasudbinajestajalaprednjima[kasablijama]prostaa
neobjašnjiva“(24).Informacijamaosižejnojlinijikojapratiraz
logeinačinKrstinaumorstvaraspolažusamosudionicizločina,
Krstinica,Mihailotečitatelj.Činjenicadasamooniimajuuvid
unavedenuscenu,odnosnonačinkakoseoniverbalnoodnose
premaproživljenimiskustvima, funkcionirakao jednaodsna
žnihsemantičkihrazina.Primjerice,Mihailovoneuravnoteženo
psihičkostanje,uzrokovanoponajprijenavedenimdogađajima,
sugeriranojetimeštoseononjimaneusudiineželisvjedočiti
(„niunajtežojvatrinijeseodao“,38),nazivajućisamsituaciju
kojagajesnašla„tajnom“(38),odnosno„tajnommukom“(40).
Krstinica,sdrugestrane,očitotakođertraumatizirananavede
nim zbivanjima, ne libi se verbalno ih predstaviti, štoviše, ne
prestajedounajsitnijetančineonjimagovoriti.Dasuoniinjoj
nesavladivpsihički teret,proizlazinesamoiznjezinevidljivo
burneverbalnereakcijenegoistogaštoihonapredstavljauod
nosunaMihailanapotpuno„iskrivljen“način.Njezinakonfa
buliranapričaohajducimakojisu,navodno,noću,naoružani,
neočekivanobanuliunjihovdomiusmrtiliKrstučitateljuveć
poznatenarativnepodatkenepredstavljasamoizbitnodruga
čijegrakursanegoihistovremenoiproširujuje,aliizamaglju
je.NačinkakoMihailo i čitatelj saznajuKrstiničinu„verziju“
– preko sluškinje Jevre koja je „stala da kazuje šta je čula u
komšiluku“(37)–navedenedogađajezaodijevajošjačimtajno
vitimvelom.Događajizačitateljazadobivajunatajanstvenosti
itimeštojeonunjihupućenpriječaršije,kojainače„svezna“,
tečinjenicomdaKrstinicaiMihailonikadanepričajuonjima
(baremnaosnovionogaštopripovjedačeksplicitnopodastireu
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tekstu).Ikonačno,središnja„tajna“,zaštoAnikinaiMihailova
ljubavnažudnjaostajunutaženetetkoizaštousmrćujeAniku,
kakozakasablijetakoizačitatelja,ostajudokrajanerazmršeni.

U takvom narativnom poretku navedena govorna situacija iz
međuAnikeiMihailavišestrukojeznakovita.Naime,narativ
nisignali,činjenicadaAnikaiMihailopripremajusastanak,da
razgovaraju izravno i u zatvorenomprivatnomprostoru te sa
držajnaokonehajnepoštapalice „akobudemživa i ako sene
udam“,upućujuna todabisesadamogla razriješiti središnja
sižejnatajna:zakogaćeseAnikaudatiikakoćezavršitinje
zina sudbina?Međutim, kako se razabire iz daljnjeg fabular
nogtijeka,njihovrazgovornerazotkrivatajnu,negojedodatno
kompliciraiusložnjava.

Go vor na dis tan ca

Promotrimo liAndrićevnarativni iskazsaspekta„distance“u
Genetteovu smislu15, vidljivo je da u njemu prevladava „pri
povjedni govor“ (109). Kako u cjelokupnu njegovu proznom
stvaralaštvu,takoiuAni ki nim vre me ni ma,izravangovorlikova
(110)iznimnojerijetkokorišten.Nesamozbognavedenespora
dičnostinegoizbogskalenajrazličitijih,čestoznačenjskisupro
stavljenihsadržajakojeprenositakavtipgovora,onodišepo
sebnomsemantičnomnabijenošću. Ilustrativnonavodimsamo
nekeodsadržajakojisuutekstuprestavljeniuformiupravnog
govora.Nerijetkosutonajnabijenijaznačenjskamjestakao,pri
mjerice,upopVujadinovojpripovijestirješenjenjegovenedo
umicekojagamučitijekomcjelokupnognarativnogtijeka–je
linjegovopshičkostanjeukojemsezatekaonormalnoilinije.
Odgovorjedanujednojjedinojriječikojupripovjedačprenosiu
oblikuupravnoggovora:„Ludim!“16.Mihailovadvojbaštouči
nitisnožemneposrednoprijeposljednjegsusretasAnikomkul
miniraiskazom:„Došlojevremedaseizvadinožizrane.“(79).
Takaviznimnosnažanznačenjskimomentprestavljajusvakako
iAnikineriječipreneseneuupravnomgovoru:„Osevapiobise
kobimeubio.“(75).NesamodasutojedineriječikojimaAni
kaopisujesvojepsihičkostanjenegooneneizravnosugeriraju
odgovornaključnunarativnudilemu,štoželiikakoseosjeća
Anika, zašto njezina ljubavna žudnja ostaje neutažena, te na
govješćuju konačni sižejni ishod (njezino umorstvo). S druge
strane,nerijetkosuuznačenjskiiznimnonabijenimpripovjed
nimsegmentimauoblikuizravnogupravnoggovoraprenesene
naokobanalnetrivijalnosti,primjerice,usceniborbeKrstinice
snjezinimmužemnjezinoobraćanjeMihailuriječima–„Noge!

15Usporediti:Genette,G.(2010)Die Erzählung, Stuttgart,str.104105.
16Andrić,I.(1984)Je le na že na ko je ne ma,Sabranadjela,Sarajevo,str.15.
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Držmunoge!“(34)ili“Opralasamga[nož].“(36).Nadalje,u
upravnomgovoruučestalosuprenesenenaokobezazlenešale,
primjerice,AnikinoslanjeNazifapošećer(46)iliTanetapoli
mun(66),teredundantnirazgovorikasablija,primjerice„dućan
skirazgovori“kojisu,kakoističenarator,uvijek„ličilijedanna
drugi“(52,usp.i51,55)ilirazgovoriMihailaiPetraFilipovca,
kojisubiliuvijek istogsadržaja ikoje jePetarFilipovacčak,
kakopodcrtavapripovjedač,govorio„uvekistimrečima“(77).
Navedenim„ćaskanjima“izrazonodesuprotstavljenisusadržaji
prijetnjiikletvi,takođerizneseniuupravnomobliku,primjeri
ce,AnikinaprijetnjaRistićkiikletvaRistićkinesnahe(4850),
kojeposljedujusudbonosno.

Osvijetljena navedenim kontekstom komunikacijska situacija
izmeđuAnike iMihaila koju pripovjedač opisuje pri sed mom
navodumožese istovremenočitatikaoiznimnovažnaineva
žna,sporednaikrucijalnazadaljnjusudbinulikova.Govoreći
jedno,aiskazujućineštoposvedrugo,onarazlistavajošjedan
daljnjisemantičkisloj.

Go vor li ko va

Navedenogovorno razdvajanje,nemoćsubjektova iskazivanja
nerijetko je i eksplicitno problematizirano u tekstu.Traumati
zirana stanja likova ponajprije su sugerirana njihovom nemo
gućnošćuizricanjasebesamihinesposobnošćuverbalnogpro
diranjauDrugog.Gotovosviakteriprikazanisunačinomkako
govore,odnosnonasuglasju/nesuglasjudiskurzivnogiskazai
onogaštoonpretendiraimožeiskazati.Takoje,primjerice,„po
remećenost“muškaracakojisuseokupljaliu„Anikinulogoru“
ponajprijesignalizirananjihovimverbalnimiskazima.Tane,„je
danodnajbeznadnijihinajrevnosnijihposetilaca“(45),oslikan
jetimešto„ništanegovori“tečinjenicomdaje,kadiprogovori,
„mislima[..]odsutan“(45)ilida„odgovaratekpokatkad,kao
kroz san“ (46);Niazifkoji jebio„sasvim lud“ (46)opisan je
govoromkojije„nerazumljiv[o]mumljanje“,„gunđanje“,„pe
vušenje imrmorenje“ (46); popVujadin karakteriziran je kao
„neobičnopovučenišutljiv“(12),kaonetkozakogasu„svaki
pogledisvakarečizmenjenisljudimabili[...]mukaiteretibol
noudvajanje“(14);Lalekaonetkotkojenasve„samopevušio,
izbegavajućirazgovore“(76);Anikinamajkakao„ćutljivaine
druževna“(27);Mihailokaonetkotkonasvereagira„šalomili
ćutanjem“ikonačnoAnikakaonetkotko„živiućutanjuipre
ziretuđupotrebuzagovorom“(62),kaonetkotkonaudvaranje
momakaovakoreagira:

Ona ih je gle da la sve pod jed na ko i slu ša la mir no, naj češ će 
i po naj du že Mi ha i la, ali sa ma ni je od go va ra la ni kad niš ta 
od re đe no. Go vo ri la je pri gu še nim, mu kim gla som go to vo ne 
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otva ra ju ći pot pu no pra va i pu na, ali još mal ko ble da usta. 
Nje ne po naj vi še jed no slo žne re či ni su osta vlja le ni naj ma njeg 
od je ka iza se be, ne go su se ga si le i bri sa le pot pu no čim ih iz
go vo ri. Ta ko je sva kom osta jao u se ća nju mno go ži vlje njen 
lik, ne go njen glas i ono što je re kla.(3031)

Navedenanemogućnostiskaza,dvijerazinegovora,diskurzivna
ionadruga,nerijetko su tematizirane i izravno izrečeneu sa
momtekstu.TakojeprimjericepopVujadinov„razdvojeni“na
čingovoraovakopredočen:„Alidokbitakorazgovaraosnjima,
usebijepomišljao:evo,sadmeuspoređujusapokojnimocemi
sasvimamojima.“(15);MihailojenapričeoKrstinuubojstvu,
kojejezanjega,kakojeistaknuto,bilonesavladivatraumaoko
jojnikomenijegovorio,„naizgled“reagirao„mirno“,„slušao
jesveštosepričaloonapadunaKrstinicehan,isveštosuljudi
timpovodomgovorilionjoj“,iponekadječak„nalaziosnage
daisamkažeponekureč“(38);dokjeAnikanaJakšinapitanja,
premaiskazupripovjedača,odgovarala„kaodanemislinaono
štogovori”(70).

UinterpretiranojgovornojsituacijiizmeđuAnikeiMihailajoš
naglašenijeseproblematizirarascijepizmeđuonogštosegovo
riionogštoseiskazuje.Netomnakonrelativnokratkegovorne
situacijeslijediduljikomentarpripovjedačafokaliziranMihai
lovomperspektivomukojemjedetaljnoopisanokakoseosjeća
MihailoprirazgovorusAnikom.Izopisapripovjedačarazvid
nojekako jojželipriopćitineštosasvimdrugotekakonjezi
neriječishvaćapotpunosuprotnoonomeštoonerijekomizriču
(usp.4244).

Go vor na sce na

Traumatska stanja Andrićevih likova, njihova opterećenost
„ostatcimarealnog“sugeriranasu inajrazličitijimdevijantnim
načininima konfiguracije govorne scene na kojoj su verbalno
djelatni.Takooniumjestosdrugimgovornimsubjektimagoto
voredovitorazgovarajuilisamisasobom(popVujadin,usp.14,
19,20,21,Mihailo,usp.79,80,82),ilispredmetima(Anika,
usp.29),ilisvišeneizdiferenciranihsubjekata.Posebnojeindi
kativnautomkontekstukomunikacijskasituacijaizmeđuAnike
iRistićke,majkejednogodredovitihAnikinihposjetitelja.Jed
nomprilikom,unaokozatvorenomkrugu,„[z]imus,najednoj
daći,kadsuseženeujedanglasžalilenaAniku“(48)Ristićkaje
izjavila„glasnoiprkosno“:„–Bogami,nedajte.Evoijaimam
sina,alidoksamjaživa,onnećeprekoračitipragonojrospiji.“
(48).Kaosveštosegovoriloonjoj,Anikajedoznalavećsutra
danzaRistićkineriječiiubrzojojodgovorila(čitateljnesaznaje
preko koga i kako): „–Oddanas pa domjesec dana, doći će
mitvojsin,hairlija,sacijelimsubotnjimpazaromurukama;i
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vidjećeškojeAnika.“(48).OčitoprestrašenaAnikinimriječima
natojereagiralaRistićkinasnaha,potpunobespomoćna,prokli
njućiAnikuuosamisvojesobe:„Dabogda,ženo,bijesnahodi
la,ulancimatevodili;dabogdasegubomrazgubala;samasebi
dodijala;smrtiželjelaasmrttenehtjela!“(49).Itakletvadošla
jedoAnike„većsutradan“(50).(Onačinukakosuinformacije
bileprenošenečitateljniovajputnijeobaviješten.)Anikaod
govaraRistićkiinjezinojsnahiprekociganke,kojanaAnikinu
izričitunaredbu,„odlazinadnoavlije“kakobi„izgovorilašto
jeAnikarekla“(50).

IakojeunavedenomrazgovoruizmeđuAnikeiMihaila,barem
na prvi pogled, sugerirana govorna scena u kojoj su stvoreni
uvjeti„lokacije“govornikausimboličkomporetku,pridetalj
nijojanalizi,aponajprijestavljanjemnavedenegovornescene
u cjelokupan narativni kontekst, na vidjelo izlazi suprotno.U
atmosferi„gdesetumačisvakiAnikinkorakisvakanjenareč
prenosiodustadousta“(74)evidentnojedajesvakiiskazbez
obziranakonfiguracijugovornescenetekdiojavnogprostora.

Tko  go vo ri? Tko  vi di?

PromotrimolinavedenudijaloškuscenuizmeđuAnikeiMiha
ilasaspektapripovjedačkogglasa(tkogovori?)imodusa(tko
vidi?)uGenetteovomsmisluonaserazlistavadaljnomznačenj
skom slojevitošću.17Već površan pogled otkriva da je tekst s
aspekta glasa realiziran heterodijagetskim i ekstradijagetskim
pripovijedanjem,asaspektaočištanultomfokalizacijom,tipo
vima naracije koji prema Genetteu karakteriziraju „klasično“
pripovijedanjeotjelovljenoutzv.„sveznajućem“pripovjedaču.
Takonarativnisignalitekstanerijetkosugerirajudajeupozadini
neimenovanai„bestjelesna“pripovjedačkasvijestreduciranana
jedanglaskojasvepripovijednenitičvrstodržiusvojimrukama
ikoji„poputsamogboga“stojinadsvime.Sveupućujenato
dajeposrijedispecifičanpripovijedni„svjedok“kojirealnone
moženitisvevidjetinitisvečuti,aipakpogađasvemisli,„pro
lazikrozzidove“,vidi„sonustranuponašanjaosluhujućitije
loidušu“odnosećisepremasvemuisvimapotpunojednakoi
ravnopravno(134).Međutim,većmalodetaljnijomraščlambom
izlazinavidjelodasunavedeno„jednoglasje“i„nulta“točka
motrištasamookvirnidaseorisanapripovjedačkainstanca,ka
kopopitanjutkogovoritakoipopitanjutkovidi,netompotom
urušavasamausebi.

Inicirananarativnastrategijanagriženajepukotinamavećnapo
četkuteksta.Upripovijestnasuvodipripovjedačutrećemlicu

17Usporediti: Genette, G. (2010) Die Erzählung, Stuttgart, str. 103137 i
164166.
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(heterodijagetski),„bestjelesno“prisutanupredstavljenomdije
getičkomuniverzumu(ekstradijagetski),naokoopćom,neupit
nomkonstatacijom.18Međutim,većnekolikoredakadalje,pre
stavljajućilikpopaVujadina,opisujućinjegovoludilo,kazivač
umećeopasku„nikonijepravoniznao“(isto)blagoljuljajući
naznačeninarativnihabitus.Kakonavedenikomentarnijejed
noznačnoniapsorbiran,niadiran inicijalnompripovjedačkom
glasu,teseistovremenomoženalazitiiunutariizvanfiktivnog
kozmosa,njimeserelativiziraprethodniiskaziizravnopotko
pavazauzetapozicija,teotvaramogućnostucjepljivanjadrugih
glasovaupočetnozadanunaratološkuperspektivu.Navodikoji
slijedenetompotom,poput„žene“ su„govorile“, „seljaci“ su
se„žalili“,„stariji ljudisupamtili“ (12) itd.,kojimapripovje
dač dodatno potkrepljuje/potkopava svoje iskaze, impliciraju
posredništvodaljnih pripovjedača koji se kriju unutar zauzete
pozicije.PromotrimoliAndrićevtekstsaspektaglasanaglobal
noj narativnoj razini zauzeta pripovijednapozicija dodatno se
narušava.Narativniiskazikojislijedemulticiplirajubrojglaso
vaipripovijednihrazina,jošihnaglašenijenerazmrsivoispre
plićući.Takojepripovijednitijeksvremenanavrijemeprekinut
komentarimakoji implicirajudodatneglasove,kaoprimjerice,
„nikosenijepravonijesećao“(27),„mnogoseodtogapobo
ravilo, amnoga jemuka ostala zauvek neviđena i nekazana“
(45),„počešedasesećaju“(25),„mislilose“(23),„govorilose“
(47),„ogovaralose“(47),„prepričavalose“(51),„kažu“(isto)
itd.i(li)opaskamakojeukazujunapripovjedačeve„izlaske“i
ponovne„ulaske“udijegetskiunivezum,kaoprimjerice,„Evo
kakojebilo.“(25),„kaoštosmovideli“(40)itd.

Glasirazinadodatnoserojeusižejnojsekvenciukojojsepre
lazi izpri če o Ani ki upri ču o po pu Vu ja di nu. Prije nego što
jeuspomenanapopaVujadinapotpunopalauzaboravona je
„izazvala(...)sećanjenadrugenesrećeidrugavremena“,„odav
nozaboravljena“(24), Ani ki na vre me na.Suprotnodotadašnjim,
„skupnim“ pripovjedačkim glasovima sakrivenim unutar zau
zetepozicije,glaskojiovajputiznjedrujedominantnanarativ
na instancaosobno je specificiran i imenovan:„Mula Ibrahim
KukaizazvaprvisećanjanaAniku.“(24).Zarazlikuoddrugih
pripovjedačkihglasovaproizišlih izdominantnekazivačke in
stance,MulaIbrahimKukalikjekojisenalaziudijagezi.Kako
on, suprotno drugim akterima, u fiktivnom univerzumu nema
nikakvu funkciju doli pripovjedačkoposredničku, prethodno
zauzeti pripovjedački homodijagetski i ekstradijagetski stav
propitanjesnovogaspekta.Čitateljonjemuinesaznajeniš
taosimdaje„voleodaizgledaučevanitajanstven“,adajeu
stvaribio„dokonadobričinaineznalica“,tedaje„živeo(...)od

18Andrić,I.(1984)Je le na že na ko je ne ma,Sabranadjela,Sarajevo,str.11.
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ugledaiimetkasvogadeda,čuvenogmutevelijeMulaMehme
de“(24).Međutim,ovizafiktivniuniverzumnaokobeznačajni
podaci ključni su za njegovo narativno posredništvo. Ibrahim
Kuka svoja sjećanja „nadrugenesreće i drugavremena“koji
činesukusdaljnegpripovjedačkogsadržajapotkrepljuje„kroni
kom“kojujebilježioupravonjegovdjedMulaMehmed.Mu
laMehmedovpripovjedačkiglas,koji isto takonemanikakvu
funkcijudolinarativnoposredničkuufabularnomtijeku,kojije
takođerreducirananaglas,alisadanadaljniglasglasadodat
nousložnjavaipodrivanaznačenenarativneokvire.Čitateljio
kroničaruMulaMehmedunesaznajemotakođerpuno,uzkrvno
srodstvosIbrahimKukom,tekdajebio„mudar“i„književan“,
daje„živeostoijednugodinu“(24)tedajebiovlasnikknjigai
spisakojisupreostaliizanjega,„nekolikopožutelihsveščica“u
kojeje„zapisivaosveštosedešavaloukasabiištoječuodase
dešavausvetu“(24).Iovezafabularnitijeknaokobeznačajne
činjenice,motrenesnarativnoposredničnogaspektasunezao
bilazne.Upravou tim„požutelimsveščicama“MulaMehmed
zabilježiojei„pričuoAniki“kojuuvodnapripovjedačkahete
rodijagetskaiekstradijagetskainstancaprenosiucijelostiodva
jajućiiističućijeodostalogtekstanavodnicima.

„Te iste godine pronevaljali se u kasabi jedna žena, vlahinja
(Bognekapometesvenevernike!), i tolikoseoteiosilidase
njenonevaljalstvopročudalekoizvannaševaroši.Mnogisujoj
muškarci,imlađiistariji,dolazili,imnogasemladežtuispo
ganila.Abilajemetnulaivlastizakonpodnoge.Aliseizanju
nađeruka,itakoseonaskrušipozasluzi.Isvetseopetdovede
urediprisetibožjihnaredaba.“

Mu la Ibra him pro či ta na du ća nu taj za pis, i naj sta ri ji lju di po
če še da se se ća ju ono ga što su slu ša li ne kad u de tinj stvu iz raz
go vo ra sta rih lju di; i ta ko se sa zna de za dav no za bo ra vlje na 
Anikina vre me na.(25)

Mula Mehmed, akter bez osobnih karakteristika, sveden na
funkcijupripovjedačaposrednika,vlasnik„dokumenta“kojifi
guriraju kao svojevrsni pratekst i potkaAndrićeve pripovijest
potičena„sjećanje“i„pričanje“drugihglasovaizatvara tako
krug pripovjedača te nas ponovno vraća početnoj narativnoj
instanciumnažajućibrojpukotinastubokomjošjednom.

NesamokategorijomglasanegoikategorijommodusaAndri
ćevtekstjeiznimnovišeslojan.Zauzeto„nulto“(„sveznajuće“)
pripovijedanje potkopava se ponajprije stoga jer naznačena
pripovijedna svijest, gotovo paradoksalno, vlastite stavove iz
nosivrlorijetkoiligotovonikako.Nestabilnost je indiciranai
„tehnikom“nakojojheterodijagetskiiekstradijagetskipripovje
dačtemeljisvojeiskaze.Glasovikojeonprikupljainakojese
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pozivasuponajprije,kaošto je istaknuto,sjećanja irazgovori
neidentificirang“naroda”.Naznačenavizurapoljuljanajeitime
štosenaratoruznavedeni„usmeni“,„neprovjerljivi“tipizvora
istovremenopozivainapisanu,„dokumentarnu“građu.„Sve
znajuća“pozicija uzdrmana je i uvjerljivošćupripovjedačevih
pojedinačnihiskaza.Takoprimjericeonnajednommjestuapo
diktičkitvrdi:“Ukasabisesaznaosvakomesve;nematajneni
udušininatelu.“(50),kakobi,potom,samonekolikostranica
istomnepobitnomintonacijompobiorečeno:„Aliusvemtom
zluiopštojpatnjizbogAnike,bilesudvepatnjekojeniutojka
sabi,gdesesvevidiičuje,nikonijeznaoninaslućivao.Bilasu
dvačovekakojisupatilisvakizasebe(...)„(75).Ikonačno,uru
šavanjepripovjedačevepočetnoorisane„nulte“pozicije,njego
vostalnobalansiranjeizmeđu„sveznanja“i„neznanja“,možda
senajboljemožeilustriratičinjenicomdanjegovo„sveznanje“
nijeravnomjernopodjeljeno.Takocentralninarativniglasone
kimlikovimaznanajskrovitijetajne(primjericeopopVujadinu,
Mihajlu),očemuiizvještavačitatelja,dokounutarnjemživotu,
otomeštoosjećajuimisledrugi,ktomutakođerključniliko
vi(primjericeAnika,Lale)nezna,ilipreciznijeneizvještava,
ništa.Tehnikanarativnešutnje,odnosnoprinciptajanstvenosti,
koje smo istakli pri analizi fabularnog tijeka, nameću se i po
pitanjufokalizacijekaosredišnjirekviziti.

Međutim,kakoseradioiznimnoosebujnojnarativnojstrategiji,
očemućejošbitiriječi,Andrićevutehnikutajnovitostinijemo
gućeukalupitiunitijedanodGenetteovihtipova„tajanstvene“
fokalizacije.Andrićevfokalizatornedajenitimanje(paralipsa),
nitiviše(paralepsa)19informacijanegoštojeupočetkudozvo
ljeno.Andrićevpostupaknijemogućeuklopitiniu„polimodal
nost“20,narativnikalupkojiGenettemotrikaoiznimku.Iakoje
evidentnodaiAndrićevanarativnastrategijapočivanakombi
naciji više navedenihmodela, na svojevrsnoj „verbalnoj igri“
koja„potresačitavulogikupripovijednogprestavljanja“(128),
onanefunkcionirapremaprincipu„dvostruke“ili„višestruke“
fokalizacije,negonamnogostrukostiproturječnihperspektiva,
na estetskoj praksi koja ne samokombinira, nego prije svega
vrlo latentno i višestruko iznutra podriva više narativnih pro
grama.

Izrečenogproizlazidaje,zaAndrićevfikcionalnisvijet,posre
dovanpripovjedačemkojistalnobalansira izmeđusveznanja i
neznanjagovora i šutnje, laži i isitine,punog ipraznoggovo
ra,uz„gramatičku“narativnuraščlambuvažnoiukakvomsu

19Terminpa ra lep saGenettekoristi,bezdodatnograščlanjenja,kakozakatego
rijuvremenatakoizafokalizaciju(usp.Genette,G.(2010)Die Erzählung, 
Stuttgart,str.2930i125).

20Isto,str.127.
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međusobnomodnosugovornicitetkosuoniisa„sadržajnog“
aspekta.Shodnotomuznačajniodpitanjatkogovori?itkovi
di?,namećese„odnosizmeđuvizije,instancekojatovidiionog
štosevidi“21,odnosno,kakoitko„formiramišljenje“i„mani
pulira“njime(110),atimeitkojeuopćetajtkogovori,njegov
socijalniidentitet,njegovapouzdanost,otvorenost,svjetonazor,
teširidruštvenopolitičkikontekst.

Utakvomfiktivnomkozmosuukojemse,sjednestrane,ujed
nomgovorunerazmrsivopreplićunajrazličitijesferenadležno
stiitimenajrazličitjeoblikovanisvijetovivrijednostikojioponi
rajujedandrugome,ugovornojscenikojafunkcionirakaosvo
jevrstanvirtualniprostormnoštvaneidentificiranihsugovornika
čije jepojedinačneglasovenemoguće raščlaniti i identificirati
nemoguća je realizacija osobne komunikacije.U tomkontek
stumotrennavedenirazgovorizmeđuAnikeiMihailamožese
tumačitikaoneuspješnipokušajhrvanjasasvijetomukojemse
nalaze,nastojanjeprodiranjadoljubećegDrugog„punim“go
voromijezikomžudnje.Pođemoli,sdrugestrane,neodosob
nihsudbinai iskazakojetekst izravnoiznosi,negopovežemo
litekstualnetaktikesaširimdruštvenokulturnimkontekstomi
autorskompozicijomotvarajusenovatumačenja.

Tko je ve li ki Dru gi

Evidentnoje,naosnovirečenog,dasutraumatskaiskustvapoje
dincauAndrićevutekstuponajprijesugerirananačinomiskaza.
Međutim,ostajeotvorenimkolikosunjihovatraumatskastanja
uzrokovana tipom„malog“ili“velikogDrugog”?Odgovorna
navedenopitanje,paradoksno,otvaradaljnje,koje jenerijetko
i bilo predmet kritikeLacanove teorje, tko je „velikiDrugi“?
Govoreći o “velikomDrugom” kao simboličkom poretku ko
ji postoji prije pojedinca samog, implicira li Lacan njime ne
kuneidentificiranu,ahistorijskukategorijusamogoznačiteljaili
političke oblike specifičnih, društveno stvorenih interesa i in
stitucija.22Kaoštojevećistaknuto,AndrićevapripovijestAni
ki na vre me na iznimno je slojevito literarno štivo u kojem su
uzrocitraumatskihstanjaznantovišesugerirana,negoizravno
ijednoznačnoizrečeni.Raščanjivanjeiinterpretacijanarativnih

21Bal,M.(1985)Nar ra to logy. In tro duc tion to the The ory of Nar ra ti ve,transla
tedbyC.V.Boheemen,Toronto,Buffalo,London,p.104.

22SvakakojedanodprvihkojisesuprostavioLacanovomahistorijskompoima
njusubjektaižudnje,njegovojtezidajesebstvouvijekotuđenoodvlastite
povijesti,oblikovanokrozdrugosttekaotakvoubačenousimboličkumrežu
jeFoucault (većuusp.Foucault1981).Diferenciranjepostlakanovskemi
sliprelaziokvireovograda, ističemsamonezaobilaznaistraživanje logike
žudnjekaodruštvenogpokazateljaposebiceuradovimaAlthussera,Žižekai
Laplanchea(usp.Elliott,A.(2015)Psycho a nalytic  The ory: An in tro duc tion, 
London:Palgrave,str.100124).
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informacija koje tekst ekplicitno iznosi različitim teorijskim
alatkama lakobisemoglazaplestiukontradiktornimtumače
njima. Promotrimo li logiku žudnje kao društveni pokazatelj,
zapitamo li semogu li subjektivna izobličenja, premještanja i
potiskivanjafunkcionirati,ikakoikoliko,kaosimptomidruš
tvenogikulturnogpolja,pokušamolirazotkritipovijesneuvjete
ukojimanastajuodređenifenomeniisubjekti,evidentnootva
ramonovosemantičkopoljeAndrićevateksta.

Ani ki no vri je me 

Kaoštodjelomičnosugerirainašainterpretacija,upripovijesti
Ani ki na vre me nadominirajuosobnesudbineiiskustva(Aniki
na,Mihajlova,Jakšina).Navedenukonstatacijumogućejepot
krijepitiinačinomkakojeudjeluoblikovanavremenskainstan
ca.Ona je uAndrićevu cjelokupnomopusu, a u ovom tekstu
osobito,kakosapektanarativnihstrategijatakoisobziromna
društvenopovijesni kontekst, iznimno kompleksno i višesloj
no konfigurirana. (Detaljna analitička raščlamba nadilazila bi
okvirezadanogprostora).Krajnjepojednostavljeno,sobzirom
nasudbinulika,odnosnoskupinulikovakojesižejnaokosnica
prati,mogućejeizdvojititrivremenskelinije.

Pr va vremenska okosnica prati propadanje obitelji Porubović
krozčetiriposljednja(muška)pokoljenja:popVujadin,popKo
sta(otac),JakšazvanĐakon(djed)iMelentije(pradjed).Nakon
pri če o po pu Vu ja di nuskojompočinjetekstretrospektivnose
prestavljajuostaličlanoviobitelji(usredištujepri ča o Jak ši).
Usprkosevidentimindikacijamanavremenskerealije– pri ča o 
po pu Vu ja di nupočinje,kaoštoeksplicitnostojiutekstu„šezde
setihgodinaprošlogstoljeća“(11)izavršavanjegovomsmrću
(23),učestalimisticanjempripadnostiobiteljskomstablu,teči
njenicidasusižejnaisemantičkalinijamotiviranekrvnimsrod
stvom, tek je vrlo pažljivim čitanjemmoguće pratiti razlista
vanjeobiteljskelozeiindiciranogvremenskogritma.Kakosu
podacikojedobivamoopojedinimčlanovimaobiteljidistribu
iraniurazličitim(čestoneočekivanim)sižejnimisječcima, tek
jeneizravnimpripovjedačkimsignalimamogućerekonstruirati
navedenigeneracijskislijed.Primjerice,dajeJakšaVujadinov
djednavedenojetek,kaouzgred,upri či o pop Vu ja di nu,koja
otvaratekst,dokupri či o Jak ši,skojompripovijestzavršava,
navedenarodbinskarelacijanijespomenuta.Zbunjujeitodaje
JakšinnadimakHajdukĐakonnavedensamopriprvomspome
nunjegova imena.Tek iznimnopažljiv čitatelj prepoznat će i
MelentijakaoJakšinaoca.Utekstujesamodvaputanavedeno
daseJakšinotaczvaoMelentije,unarativnomsegmentuuko
jemjeontekuzgredspomenut(24),teunavodukronike(25),
dok u svim ostalim sekvencama, u kojima jeMelentije jedan
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odključnihaktera,primjerice,udijelovimaukojimaseopisuje
njegovsukobsAnikom,niu jednojsituacijinijenavedenpu
nimimenomnegotekkao„dobrunskiproto“.Većspominjanom
tehnikomtajnovitostikojaizrečenimsmjerananeštodrugopa
radoksno zamagljujući upravo eksplicitnim navođenjem An
drić se evidentno koristi i pri konfiguraciji vremena. (Iscrpna
analizaznačenjatakoprestavljenihvremenskihsignalatakođer
binadilazilaokvireovogačlanka.)Zadržimo lise teknazna
čenjuistovremenogisticanjaizamagljivanjaidentitetamuških
nasljedavateljanavedenogobiteljskogstabla, jednaodseman
tičkihkonotacijanavedenepripovijednetajnovitostisvakakoje
značenjskonijansiranjedru gevremenskelinije–pri če o Ani ki.

Narativnotehnički motreći, vrijeme te priče umetnuti je seg
ment u vremenski slijed obitelji Porubović, što je vidljivo iz
sljedećeg navoda: „Tako se, u čestim razgovorima o porodici
Porubovića,dolazilonesamodopopVujadinovaocaidedane
go i do njegova pradedaMelentija, a po njemu i doAni ki nih 
vre me na.“(24).Vrijemepri če o Ani ki,evidentnocentralnavre
menskalinijapripovijesti,štojesugeriranoinaslovom,naoko
jekrajnje reducirano i pojednostavljeno.Grubogovoreći, ono
prestavljasamojedanisječakiznjezinaživotaitrajeodtrenut
kakadaseona„obznanila“kasabidonjezinakobnogumorstva.
Takopostavljenoionoodišeposebnomtajnovitošću.Njegova
zagonetnostponajprijepočivanačinjenicidajeonoistovreme
no„zatvoreno“i„otvoreno“.Kaoštojeeksplicitnonaznačeno
utekstu,iprijeiposlijeAnikekasabomsu„harale“/će„harati“
ženesličnenjoj.Dvjema„umetnutim“pričamaosličnimžen
skimlikovima,kojeseretrospektivnopomičuudaljnuprošlost
isukcesivnokrateuvremenuukojemsuispripovijedane,pri
čom o Ti ja ni kojaje„harala“prije„dobrihsedamdesetgodina“,
akojajeprestavljenananepunedvijestranice(51), tepri čom 
o Sa ve ti,ukojojvrijemeukojemje junakinjaživjelanijena
značeno,akojajeiznešenatekujednomrečeničnomumetku
(77),vrijemese„otvara“nesagledivojprošlosti.Sdrugestrane,
činjenicomdakasabanetomnakonAnikinesmrti,vidnoopora
vljena,žividaljnimuobičajenimživotom,štoimpliciradabise
nakonnekogvremenaponovnomoglapojavitikakvakaoTija
na,SavetailiAnika,aštojeeksplicitnoiizrečenokomentarom
pripovjedača–„Akoseopetpojavinekatakvailisličnanapast
–apojavitćesekadtad–kasabaćeseopetboritiinositisnjom
dokjenesalomi,nepokopa,inezaboravi.“(88)–vrijemese
otvaranesagledivojbudućnosti.

Itre ćalinijajekonkretnodruštvenopovijesnovrijemekojenat
kriljuje sve u dijagezi prestavljene događaje, akcije, osobine,
misliiriječiaktera.Naprvipogled,pripovijedneindicijekoje
upućujunakonkretanhistorijskikontekstiznešenesuuiznimno
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šturomoblikuipotisnuteupozadinu.Stječesedojamdajesve
štobimogloupućivatinapovijesnikontekstuzgrednospome
nutofunkcionirajućitekkaookvir,svojevrsnanarativnakulisa
prestavljenihdogađanja.Vremenske„realije“, što jebilo ipo
lazištenašeanalizeAndrićevateksta,nisuaktivnouključeneu
fabulativnitijek,nitijeonnjimamotiviran.Promotrimoliina
rativneindicijeokonkretnompovijesnomvremenunesaspekta
štooneiskazuju,negoštoprešućujuinaštoukazuju,razodije
nemoliinjihovotajnstvenoruhoionezablistajuznačenjskom
slojevitošćuivišeznačnošću.

Ponajprije,narativneindicijesignalizirajudasuprestavljenido
gađaji situirani u vremenu turske i austrijske (pred)okupacije
Bosne.Signalizirajućiimerijalističkidruštveniporedaknavede
nanarativnafaktografijaopovijesnimrealijamaujednodetek
tiradaunutarvladajućegsistemavlastikoegzistirajuirazličiti
obliciotporakojiposljedujudaljnimoblicima(para)vlasti,svo
jevrsni sustavivlastiunutarvlasti.Navedeniustrojmoćidade
se iščitati iz načina kako su karakterizirani neki od autoriteta
vlastipravoslavnecrkve.Primjerice,Kostakaoosobakojajei
„međupastvomimeđuTurcima“imala„iskrenihprijateljaive
likihneprijatelja“(13)ikojaje,usprkostomu,živjelalijepois
„narodomisTurcima“(12).Navedenorazlistavanjedruštvenog
sustavamoćiuvišepodsistemanajizravnijeizričeAnikaupi
smuupućenomJakšinuocu:„Tisiprotodobrunski,ajadžizlija
višegradska.Nurijesunampodijeljene,boljetijedanedirašu
onoštonijetvoje.“(6364).Dajedruštvenouređenjesadržano
odviše(potencijalnokonkurentskih/oponentnih)krugovavla
stiodajeitoštosugotovosviakterieksplicitnokarakteriziranii
premanacionalnoji(li)religioznojpripadnosti.Štoviše,njihova
narodnosti(li)vjeroispovijestnerijetkosuistaknutiusižejnoi
semantički posebice nabijenim trenucima.Tako je već u spo
menutoj„kronici“kojanagovješćujepri ču o Ani kinaglašenoda
jeona „vlahinja“ (25); nakon što se Jakšinotac, kaoposeban
crkveni autoritet, žalio naAnikuAlibega je naredio starješini
višegradskihzaptija„daodedotevlahinje“(57);priprvomsu
sretuAlibegaiAnikepripovjedačAlibeginooduševljenjeovako
komentira:„ŠtajemoglodasprečiTurčinaakoneAnikasama?“
(62)itd.

Narativneindikacijeokonkretnomdruštvenopovijesnomkon
teksturazgolićuju ipripovjedačev/autorovstavpremanavede
nimpolitičkoupravnimustrojima.Takojeaustrijskavlastper
cipiranakaomoderna(nova,nepoznataizanimljiva),aturskaje
prestavljenakaodugovječna (sigurna,gotovo ležernausvojoj
snazi).Dokseunačinukakojeprestavljenaaustrijskavlastdade
nazrijetiizvjesnablagonaklonost,turskavlastviđenajevidljivo
negativnijom optikom.Navedena percepcija vlastodržaca naj
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izravnijese iščitava iznjihovaodnosapremanarodu.Takoje,
primjerice,austrijskim„vlastima“bilo„neprilično“(23)vidjeti
uplakane žene zbog ludogVujadinakada jeon  posljedni put
prolaziokrozkasabu,doksuturskevlastinaistrazioAnikinu
umorstvu svjedoke, njene sluškinje, tukli „bez potrebe, jer je
svakaodnjihgovorilaibeztogaistinu“(88).

TakvoseviđenjeIstokaiZapada,baremnaprvipogled,neukla
paunačinkakojeprestavljanaOtomanskaimperijauAndrićevu
opusu.Uusporedbisdrugimtekstovimaistetematike,ponajpri
jeuromanimaNa Dri ni ću pri jaiTrav nič ka hro ni ka,kaoštoje
ukriticinerijetkoisticano23,ukojimajeturskavlastprestavlje
nau„njenomsuštinskomkarakteru“i„punojrealnosti“njezine
„svireposti“,24upripovijestiAni ki nim vre me ni maonajeviđena
naposvedruginačin.Promotrimoliotomanskuimperijuukon
tekstunavedene tehnikenarativne tajnovitosti i šutnjeukojoj
upravoonoštonijeizrečenodobivanaznačajuionasepokazuje
udrugomsvjetlu.

Ta jan stve na ru ka

Kaoštojevećistaknuto,pripovijestAni ki na vre me naprstenasto
jestrukturiranitekstkojisesastojiodnekolikorelativnoautoh
tonih fabularnih linija.Pri ču o Ani kimoguće jemotriti i kao
jednuodnarativnihcjelina,aliikaocentralnupripovijest,koja
natrkiljujesveispripovijedano.Uzmemolijekaopričusrediš
njicu, najkraće rečeno, njen fabularni tijek satkan je od četiri
razvojno piramidalne, gotovo aristotelovski klasične (uvod,
komplikacije,kulminacija,obrat,katastrofa),sižejnesekvence:
1.Anikinulazakusvijetodraslih;2.rast/kulminacijaAnikine
moći;3.borbakasabeprotivAnikineprevlasti; 4.Anikinpad
i smaknuće.Navedene etape fabularne linije naglašene su i u

23Iako je odnos Istok / Zapad kao tipičan toposAndrićeve poetike u kritici
iscrpnotumačen(usp.izmeđuostalogSekulić,I.IstokupripovetkamaIva
Andrića,u:Kri ti ča ri o Ivi An dri ću,ur.Milanović,B.(1977),Sarajevo,str.
5059;Gligorić,V.RomaniIveAndrića,u:Kri ti ča ri o Ivi An dri ću,ur.Mila
nović,B.(1977),Sarajevo,str.181199;Peleš1979,Ređep,D.(1981)Ivo
Andrić:IzmeđuIstokaiZapada(varijacijanatemu:trećisvet),u:De lo Ive 
An dri ća u kon tek stu evrop ske knji žev no sti i kul tu re,Beograd,str.517525;
Hawkesworth,C.(1984)Ivo An drić: Brid ge bet we en East and West,London;
WermuthAtikson, J. (2005)Bet we en Ori ent and Oc ci dent: Dam ned Yard 
in the Con text of Eu ro pean Aest he tics, SerbianStudies, br. 2, str. 29530;
Škvorc,B.OkcidentiOrijent:Osmajnlijeiislampremakršćanstvu.Ili:An
drićevifranjevciupričanju(kolonijalne)priče, u:Ivo An drić – knji žev nik i 
di plo ma ta u sje ni dva ju svjet skih ra to va (19251941),ur.Tošović,B.(2012),
Graz,str.311341);Autorovoprestavljanjeljubavnežudnjeurascjepudvaju
suprostavljenihsvjetonazoradosadanijebiloproblematizirano.Detaljnaraš
člambanavedenogtoposaudosadašnjimkritičkimčitanjimanadilaziokvire
temeovograda.

24Gligorić,V.RomaniIveAndrića,u:Kri ti ča ri o Ivi An dri ću,ur.Milanović,B.
(1977),Sarajevo,str.182.
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MulaMehmedovojkronici.Većunjojsenagovještava/ističeda
seprijenekogvremena“jednažena,vlahinja“,„pronevaljalila“
tedaje„ratovalasacelimhrišćanskimsvetomisvimasvetov
nimiduhovnimvlastima“,kaoitodajojjepošlozarukommet
nuti„ivlastizakonpodnoge“,tedase,naposljetku,izanjunaš
la„ruka“kojajojje„poseklakolena“i„skrušila“je“pozasluzi“
(2526).Pripovijednisadržajkojipotomslijedi tekpodrobnije
izvještavaosvemunavedenomusredotočujućiseposebicenato
skimseAnikaboriitkojetajanstvena„ruka“kojajujeuništila.

Borce protivAnikine (pre)vlasti, prema moći koju uživaju u
prikazanom imperijalističkomdruštvenomporetku,moguće je
podijelitiupethijerarhijskogradacijskihkrugova.Že ne,najni
žislojupatrijahalnomdruštvenomporetku,predvođenestarom
Ristićkom,bilesuprve,kojesureagiralenaAnikinobezumlje.
UtrenutkukadaAnikinasnagaevidentnokulminira,kadaseu
kasabinormalnostanjestubokomizokreće,kadasusvimuški
stanovnici„podlegli“Anikinojsilii„svet“poče„dasepodsme
va“(47)neonimakojisujeposjećivali,negoonimakojinisu,
„[s]amosuženebilesložno iogorčenoprotivnapastisaMej
danaiborileseuporno,bezobzirno,ženski,bezmnogosmisla
irazmišljanja“(48).Netompotomformirasedrugikrugbora
ca,muš kar ci,protivAnikineanarhije,predvođengazdaFilipov
cem.Trećikrug,hijerarhijskinadređenijiobamaprethodnima,
prestavlja pravoslavna cr kva, predvođena dobrunskim protom
koji,nakonštojeiscrpiosvemogućnostikakobisvogsinaJakšu
odvratioodAnikeidoveokući,alikakoništanijeurodiloplo
dom,odlučioobratiti se višegradskomkajmakamu, tadašnjem
prestavnikunosećepo li tič ke vla sti.Međutim,kaoštopotvrđuje
više različito fokaliziranih narativnih iskaza, ni to nije pomo
glo.PremaAnikinimriječima,onajekajmakamu„otpasalasa
bljukaodjetetu“,tejojjeon„onakostardržaolegenipeškir“
(6364),štojeposljedovalotimedajeona,kakonavodigazda
Petar,postala„ovojkasabiipašaivladika“(77),kojastoga,ka
koizvješćuje„sveznajući“pripovjedač,možeukasabi,kojaje
odtada„živelaustrahuisnebivanju,upotpunomrasuluibez
vlađu“,izvesti„sveštozamisli“(7273).NakonovogAnikinog
trijumfaostalajetek„bož ja ru ka“(64)kojajemoglapomoći
kasablijama.

Dok sukrugovikoji seboreprotivAnike,kao i toukakvom
suodnosumoći sobziromnavladajućiustroj, relativno jasni,
pitanjetkojeta„ruka“kojajujeusmrtilagotovoupotpunosti,
kaošto jeveć istaknuto,kakozačitatelja tako izasveaktere
fiktivnog kozmosa, ostaje zamagljeno. Tehnika istovremenog
korištenja„govora“i„onogdrugoggovora“,odnosnogovorenje
jednog,aosvjetljavanjedrugogunačinusignaliziranjaidetekti
ranja„ruke“kojajeusmrtilaAnikukorištenojesnajrazličitijih
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narativnih aspekata i posebno je zanimljivo.Tajna kaopostu
pakusvršetkuromanapokazujeseunajjasnijeminajusijanijem
obliku.

Prvikojibipremanarativnimsignalimamogaobitita„ruka“ko
jajeusmrtilaAnikujeMihailo.Većiznaokosporedneverbalne
reakcije,ujednomodprethodnospominjanih,čestihivrlojed
noličnihrazgovoraMihailaigazdePetraFilipovca,izMihailova
komentara:„doćićeinjojjednomkraj“(77),možesenaslutiti
njegovanamjerauništitiAniku.Daljnjimnarativnim iskazima
čitateljdobivapotkrepunavedenimslutnjama.Mihailovenamje
reposebicesepotvrđujuupoduljempasusu,ukojem„sveznaju
ći“pripovjedač„unutarnjom“fokalizacijompovjeravačitatelju
podatkekojisvimdrugimakterimaostajuzamagljeneizvješta
vajućioMihailovimplanovimaipripremamazaposljednjisu
sretsAnikom.Posebicečitateljuskrovitopovjerenainfomacija
dajeMihailozatojutropripremio„velikinož“istovremenosa
krivaiotkrivatajanstvenostMihailovihnastojanja.Izdogađaja
kojisupotomprestavljenirazvidnoje,daMihailoprisusretus
Anikomunjezinudomunalazinjezinomrtvo tijelo tedanja
govanijeta„ruka“kojajeusmrtilaAniku.Kakoiovajpodatak
dokrajaostajepoznat tekpripovjedačuizvjestitelju,Mihailui
čitateljuionodišeposebnomtajnovitošćukojaistovremenoza
magljujeirasvjetljava.Usredotočimolisenadrugeinfomacije
kojesuunavedenomnarativnomsegmentupovjerenečitatelju
navedenatehnikajošjeizravnija.Promotrimoli,primjerice,Mi
hailovemotivezbogkojihjekaniousmrtitiAniku,kakonjegove
namjeretakoisugeriranapripovijednatajnovitostobasjavajuse
u novom svjetlu. IzMihailovih razmišljanja razabire se da je
ljubavnidoživljajsKrstinicomiubojstvonjenogmužaukojem
je on slučajno sudjelovao, a od kojeg je prošlo osam godina,
okidačMihailovihnamjera.Većnavedenimprinicipomsvoje
vrsne lančane tajnovitostipostajezornodaMihailovanamjera
inijeobračunatisesamosAnikomnegoisKrstinicom,aliisa
svim „malobrojn[im] i bedn[im] ženama koje je u ovih osam
godinasreo“(79).Odnosno,slijedećidaljnjenarativneinforma
cije iznešene istimprincipom(de)šifriranja tajanstvenostikoja
postaje još zagonetnija, da je najvjerovatnije njegovanamjera
bilanakon„mnogostrukihimračnihmučenja,kojajepoznavao
udugogodišnjojsamoći“obračunatisesa„samimsobom“(80).
Povjernatajnovitostnadajesejošzagonetnijomisekvencomu
kojojseMihailoevidentnoopraštaodnekoga(Anike,Krstini
ce, svijužena ili sebesama?)ponavljajućinekolikoputa riječ
„zbogom“(82,83)irečenicu„Svejeovoživot“(83,84).San
kaoinicijalnaifinalnatočkaMihailoveakcije,uzbunjujućevi
šeznačnomoblikuistaknutnakrajuodjeljkajošjedanput–„iz
nenađen,zbunjen,kaodaunekomčudnomsnusnivadrugijoš
čudnijisan“(86)–bojisverečenodaljnomtajnovitošću.
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PremadaljnimizravnimnarativnimsignalimadrugiAnikinpo
tencijalniubojicamogaobibitiLale.Uvlačenjemnovoglikau
igruodgonetavanjatajne,nesamozagonetnostpitanjatkojeta
„ruka“kojajeusmrtilaAniku,negoitajanstvenostpripovjednog
modusa, osvijetljeni su s novog aspekta. Identičan „sveznaju
ći“pripovjedačistomnutarnjom,Mihailovom,fokalizacijomu
jednakojnarativnokrajnjeskrovitojatmosferisumnjičiAnikina
brataLalukaoubojicu.Tajnovitostjepotenciranaitimeštoisti,
neočekivanoizokrenutinarator,uvrlokratkojsceni, jošneko
liko putamijenja zauzeti pripovjedački habitus.Već navodeći
drugurečenicu„sveznajući“pripovjedačizpozicijenutarnjefo
kalizacije s likomakteromprelaziuneočekivani imperativno
kondicionalni izričaj izvještavajući daMihailo „razmišlja“, tj.
da senjemu„čini“dabi seLale trebaoobračunati sAnikom.
„ČinilomusedabionkaobratAnikintrebalodasvetouvidii
oseti,idajeonsamrazoružaiupokorii,akotreba,ukloni.“(82).
Teknekolikoredakapotomnaratorzauzimadrugu,objektivnu
perspektivuiizvještava:„ProlaziporedLalovepekarnice,alini
konepevaiznje;kaonikaduovodobadana,onajezatvorena“
(86).Inaposljetkuizpozicijesvjedokakojasenadajeključnom
ukontekstupostavljenogpitanja (tko jeubojica?)pripovjedač
zaključuje:

Čim je stu pio na kuć ni prag po gled mu pa de na og njiš te. U 
tan kom pe pe lu le žao je ba čen cr ni pe kar ski nož, kr vav do 
drš ka. To je onaj isti nož ko ji je to li ko pu ta vi deo u La lo vim 
rukama dok je s njim raz go va ro u pe kar ni ci.(86)

Ikonačno,odgovornapitanjetkojetajanstvena„ruka“kojaje
Aniki„poseklakolena“i„skrušila“je„pozasluzi“,naizravnoj
diskurzivnojrazini,čitateljdobivajošjednom,nevišeupovjer
ljivoskrovitojnegouvjerljivootvorenojpripovijednojpoziciji.
Početni, „sveznajući“ pripovjedač, na kraju pripovijesti, „nul
tom“fokalizacijom,odjevenauautoritetvlastodršcaizakono
davca,zaključnoizvještava,ne tajećiništanitipredčitateljem
nitipredsvimakterimaudijagezi,oistrazikojujeprovelata
dašnja vlast o počinjenom zločinu.Već činjenica da je Hedo
vodioistragu,osobabezzanimanjazabilokakvupravduibez
imaloosjećajaza„vlastisilu“(58),čovjekkojijevjerovaoda
sepravdarješavasamaodsebe,„akadjeunekisporilizločin
bilaumešanažena,tanjegovapasivnostpretvaralaseupotpunu
ukočenost“ (59) potkopava vjerodojstojnost naznačenog auto
ritativnogdiskursa.Autentičnostiskazapoljuljanajeiispitiva
nimsvjedocima,Anikinimsluškinjama,skojimajeona„malo
govorilainikadimnijeotkrivalasvojenamere“(8889).Prin
ciplančanog(de)šifriranjatajanstvenostiotvaranjemnovihza
gonetkiističeseiizravnoudijagetskomuniverzumuizričenim
pitanjimapoput:„ZaštojeAnikazvalabrata,skojimseinače
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nijeviđala,toistojutrokadajetrebalodajojdođeiMihailo?Da
lijebioslučaj?Ilijespremalanekuzamkuiiznenađenje?Ikoji
jeodnjihdvojicemogaoubitiAniku?“(8889).Dvosmislenost
kulminira još jednomnakraju pasusa pripovjedačevimnaoko
jednoznačnimzaključkom:„Svejebilonejasno,zamršenoibez
ikakvaizgledanarešenje.“(89).

Paradoksno,umjestozatvarajućipostavljenuenigmutkoje„ta
janstvenaruka“,navedenizaključakunedogledjeotvara.Prema
njemuubojicabimoglibitinesamodvojicaizravnoosumnjiče
nih,negosvispominjanikrugovivlastiiborcisAnikom,kaoi
sviakteridijagetičkoguniverzuma,tenaposljetku,iAnikasama.

Analiziramolitajnufabularnogzapletasdrugogaspekta,nes
obziromnatonaštonarativnisignaliiskazuju,negonaštouka
zuju,neonoštojeizravnorečeno,negoonoštojeprešućenoi
mišljeno,aktualnavlast jeprvakojusumnjičimo.Urazličitim
krugovimakojiseboreprotivAnikineanarhije,kakosmoista
kli,njojjedodjeljenposebandignitet.Osmanskaimperijapre
stavljavrhunachijerarhijskepiramidemoći,najsnažniju„ovo
zemaljsku“silu,štoje,kakojevećistaknuto,višeputaekspli
citnoiizrečenoufiktivnomuniverzumu(usp.6364,7273,77).
Topotvrđujeinarativnainformacijadaturskavlastvodiistragu
oAnikinuubojstvuizaključujeakt.Sdrugestrane,činjenicada
jeiAlibegakaonajvećiprestavnikturskevlastipodlegaoAni
kinimčarimabacanovoznačenjena tokako ikoliko jevlast
umješana uAnikino smaknuće.Evidentno, on se razlikuje od
svihdrugihposjetitelja.Prvo,onjejedinikojinijetraumatizi
ran,iakojefizičkiatakiran,štojevidljivoiznjegovaponašanja.
IakojenejasnozaštoAlibegprestajeposjećivatiAniku,očitoje
datonimalonenarušavanjegovuobičajeniživotniritam,oni
nadalje„provodivečeriusvojojbaštiporedDrineipijespri
jateljima“,„kockajuse,šaljuvojnikedapuštajunizvodužute
tikveigađajuunjihkaounišan“,„dovodeCiganesvirače“itd.
(7374).Evidentno jedaganiAnikinopogubljenjenijeuzne
mirilo.Nakonnjezinaumorstvaonnastavlja„svojživotodpre
ioduvek,nazadovoljstvosebi idrugima“(89).Njegovaulo
gabitnojedrugačijaodsvijudrugihAnikinih„obožavatelja“i
stogajernjegoveposjete,kaoštojeistaknuto,označavajukul
minacijunjezinemoći,dokprestanaknjegovihdolazakanjezin
naglizavršetak.DokjevrhunacAnikinemoćiizravnoistaknut
u tekstu, njen neočekivani pad sugeriran je ponajprije njenzi
nimreakcijama.NaAlibegovuodsutnostišutnjuAnikareagira
neočekivanomukočenošćuijošnaglašenijomšutnjom.Onauto
vrijemeneradiništa,nikoganeprima.Posebnoindikativnoje
dasebašutakvojsituacijioglašavavećspomenutomrečenicom
–„Osevapiobisekobimeubio.“–jedinimizravnimiskazomo
sebisamoj,akojiznakovitoprenosinekinepoznatTurčin.Kao



362

BERNARDA KATUŠIĆ

iizravnenarativneinformacije,takoinavedeneakcijeireakcije
likovajošjednom(de)šifrirajusugeriranutajanstvenostAnikina
umorstva.UtomkontekstuposebnočinjenicadaJakšunakonfi
zičkogatakanaAlibegunitkonijeproganjaobitnopreusmjerava
sugeriranuznačenjskulinijuzaodjevajućijeunovoruhotajan
stvenosti.Namećesepitanjezaštoprestavnicimoći,upućenijem
čitatelju poznati iz drugih djela kao „svirepi“ i „otrovni“25 ne
kažnjavajuonekojiihevidentnoatakiraju,aobračunavajuses
onimakojiniučemunenarušavajunjihovuprevlast(sAnikom
skojomjeAlibegaunekojvrstiljubavnevezeikojanakonJak
šinanapadananjegašaljesvojuCigankudapitakakoje,7273).

Kaoštojevećistaknuto,Andrićevprinciptajnovitosti26osebuj
najenarativnatehnikakojaseneuklapanitiujedanodGenet
teovih tipova fokalizacije.KakozagonetnostAndrićeva teksta
nijeutemeljenanitinaunaratologijičestospominjanompara
doksnomprincipu„otvorene tajne“ teško jeuklopiti iudruge
teorijskemodele.Andrićevanaracijanijeorganizirana takoda
supripovijednifaktičitateljuzatomljeni,alikuotkriveni.27Ona
nijenitakopostavljenadase„tajnauvijekzna“kojomsekao
svojevrsna„kamuflaža“likovi„služedabijednidrugeobmanu
li“potičući takočitateljskoprozrijevanje.28Andrićevanaracija
nijepostavljenanitakodasimulira„otvorenetajne“kojeslijede
„ritmovetajnovitosti“,sistolijuidistoliju,usrdnomolećidaih
se„pažljivootkrije,anedaihsejednostavnoibeztrudaoda“.29
InformacijekojesedajuuAndrićevuteksturedovitorazotkriva
jutekjedanaspektprestavljenog,nerjetkopunovišeskrivajući
negopokazujući.Oneinisutudabibileotkriveneilisakrivene
negodabisemantičkinijansiraleiukazivaledajeispodverbal
nepovršinediskursajošpunotajnikojesenemoguizreći,nego
teknaslutiti.Konačno,postavljasepitanjeznačenjaAndrićeve
tajnovitostionkrajnavedenenarativnetehnike.Uokviruovdje
postavljene tematike pokušat ćemo odgonetnuti koliko je ona

25Gligorić,V.RomaniIveAndrića,u:Kri ti ča ri o Ivi An dri ću,ur.Milanović,B.
(1977),Sarajevo,str.182.

26Tajnovitost išutnjakao tehnikeAndrićevenaracijeudosadašnjoj literaturi
uglavnomsu,natragučitanjaI.Sekulić(1923)biletumačenekaotipičnois
točnjačkielement;Gligorić,V.RomaniIveAndrića,u:Kri ti ča ri o Ivi An dri
ću,ur.Milanović,B.(1977),Sarajevo,str.181199;PelešG.Tematskisustav
Andrićevihkronika,u:Zbor nik ra do va o Ivi An dri ću,ur.Isaković,A.(1979),
str.499514.

27Bal,M.(1985)Nar ra to logy. In tro duc tion to the The ory of Nar ra ti ve,transla
tedbyBoheemen,C.V.Toronto,Buffalo,London,str.115.

28Miller,D.Tajnisubjekti,otvorenetajne,u:Po li ti ka i eti ka pri po vi je da nja,ur.
Biti,V.(2002)Zagreb,str.91.

29Newton,A.Z.Kazivanjedrugih:TajnovitostispoznajauDickensa,ur.Biti,
V.(2002)Zagreb,str.107108.
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historijskiuvjetovana,odnosnokako se„veliki“Drugiodnosi
premanjoj.

Ars ero ti ca i sci en tia se xu a lis

Izokrenemolina trenutak, isključivouanalitičkesvrhe,Foul
cautovodijakronopromišljanježudnjeiljudskeseksualnosti,i
pokušamoliteorijskimalatkanjegovaantipodaLacanadoprijeti
dotogaštobizaFoucaultubilažudnjaposebi,onkrajsvekoli
kogpovijesnogkonteksta,možemoistaćiTaj nu30kaonjenubit.
PomnočitanjeFoucalutoveteorijskegrađevineotkrivadasepo
znatoautorovorazlikovanjepovijesnihkoncepatažudnjeiljud
skeseksualnostitemeljiupravonanašemodnosupremaTaj ni.
Sobziromnatotražimolijeusebiilijeposjedujemoidajemo
drugima,govorimolionjoj ili jeprešućujemo, tekakoonjoj
govorimo ili šutimo francuski teoretičar razlikujears ero ti cu,
žudnjukojakarakteriziraKinu,Japan,Indiju,Rim,arapskomu
slimanskadruštvai sci en tia se xu a lis,žudnjusvojstvenujedino
našojcivilizaciji.Dokjeudruštvimakojaprakticirajuars ero
ti cužudnjapoimanapremasebisamojiintenzitetuukojemse
doživljava te kao takva shvaćana kao tajanstveno dobro koje
seposjeduje i uodređenom trenutku (aktu inicijacije) prenosi
smajstoranaučitelja,udruštvimakojaprakticirajusci en tia se
xu a lisžudnjajeshvaćenakao„uznemirujućazagonetka“31naše
pojedinačnosti.Kaotakvaonaseneposjedujeineprenosinego
segovorom,„beskrajanimžrvanjemriječi“(22)otkrivaistvara.
Stoga je,kakozaključujeFoucault,čovjeknaZapadu„postao
priznavajućaživotinja“,kojailipriznajeilijeprisiljenapriznati
(54).U tomkontekstu, šutnja Istoka je „granicagovora“, vri
jemekoje jošnije zreloda seTaj na prenese, a šutnjaZapada
jedanodelementakojifunkcioniraporedonihizrečenih,snji
maiuodnosunanjihuskupnimstrategijama.Shodnotomuu
modernimdruštvimanepostoji„jednanegovišešutnji“isvesu
one„sastavnidiostrategijakojepodržavajuiprožimajugovore“
(27).

Promotrimo lidijaloškuscenu izmeđuAnike iMihaila izper
spektiveFoucaultovapoimanjažudnjesveprethodnosugerirane
semantičkeisimboličkerazinejošsejednomrevidiraju.Većje
naprvipogledvidljivodajezaAndrićevpoetskisvijetpodjed
nakosvojstvenaiars ero ti caisci en tia se xu a lis,daseunjemu
navedeneljubavnekoncepcijemeđusobnoneisključujuipotiru,

30Navedenu tezu implicira i činjenica da jeTaj na nerijekto u Foucalutovim
tekstovimaistaknutapisanjemvelikimpočetnimslovomiukurzivnomob
liku;usp.Foucault,M.(2013)Vo lja za zna njem. Po vi jest sek su al no sti,prev.
Wurzberg,Z.Zagreb,str.33).

31Usporediti: Foucault, M. (2013) Vo lja za zna njem. Po vi jest sek su al no sti,
prev.Wurzberg,Z.Zagreb,str.33.
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negorasvjetljavaju idopunjuju.Andrićevi likoviočito i šute i
govoreožudnjiiuduhuars ero ti ca iuduhusci en tia se xu a lis.
Kao što proizlazi iz dosadašnje analize pouzdanodetektiranje
njihovih(non)verbalnihaktivnostinadilazimogućnostiinterpre
tativnih okvira.Njihovu šutnjumoguće je iščitati i kao tajan
stvenost„znanjakojegposjeduju“,aliikaojenduodstrategija
koja„podražavaiprožimagovore“.Sdrugestrane,njihovgovor
mogućejetumačitikaonastojanje„preobrazitionogakogaza
padnunjegovi darovi“ (53) ili kao „priznanje“koje oslobađa.
Suprostavljanjemnavedenihdvijukoncepcijažudnjeinjihovim
međusobnimznačenjskimnijansiranjima,evidentno,Andrićne
diferencira i problematizira samo dva oprečna svjetonazora i
stila življenja, negoviše i prijepokušavaprodirjeti do žudnje
/tajanstvenosti kao takve koje se nikad do kraja nemogu niti
posjedovatinitiotkiriti.Svismoosuđenizatekzanjimatragati.

Sugerirani zaključakmoguće jepotkrijepiti promotrimo li na
vedenuproblematikuukontekstu cjelokupnaAndrićevadjela.
Grubogovoreći,ljubavneodnoseprestavljeneuautorovudjelu
sobziromnahistorijskopolitičkikontekstmogućejepodijeliti
utriskupine:ljubavniodnosiprestavljeniuturskimvremenima
(primjerice,ljubavniodnosizmeđuFateiNaila,MareMilosnice
iVeludinpaše);ljubavniodnosiprikazaniuvremenuaustrijske
okupacije(primjerice,ljubavniodnosiizmeđuFedunaiJelenke,
AneMarijeivonMitterera,teDavidainjegovesupruge)tesu
vremeniljubavniodnosi(primjerice,ljubavizmeđupripovjeda
čauprvomlicuiJelene„ženekojenema“iliizmeđuneimeno
vanogprijateljanaratorai„ženeodslonovekosti“uistoimenoj
pripovijesti itd.).Već površna usporedba navedenih ljubavnih
diskurzaupućujenadvoje.Prvo,nitiujednomodprestavljenih
odnosa ljubavnažudnjaza ljubećimDrugimnijeupotpunosti
utažena,nitiujednomodljubavnihodnosanitiljubeći,nitilju
bećaneuspjevadosegnutižuđeniobjekt.Drugo, razlozizašto
njihova žudnja nije utažena nisu identični.Njihova različitost
uvjetovanaje,izmeđuostalog,kakopovijesnimkontekstomta
koipolitičkosocijalnomsituacijom,odnosnomeđusobnimsu
protstavljanimaiosvjetljavanjimarazličitihdijakronihkoncep
cijažudnje.Detaljnaanalizanavedenihpolitičkihrazina,daka
ko,prelazitematskeokvireovogčlanka.
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ANIKAANDTHEBIG OTHER

Abstract

According to Lacan (1996), “the big Other” (le grand Autre) is a
worldoflanguagewheretheselfisconstituted.It isoftenaspaceof
emptysignifiersinwhichthesubject,deprivedofanysolidreference
andradicallydecentredwithendlessslipsofthe“symbolicorder”,is
caughtinthenarcissisticreflectionsofthemirror,dispersedandtotally
overcomeby thevery forceofdesire.Lacanbelieves thatdesirecan
be satisfied onlywith active engagementwith “the bigOther”, in a
“successful”interpersonalcommunicationwhichisonlypossibleinrare
flashlikemoments.Thiscommunicativesituationis,hence,conceived
as a locationwhere desire can be satisfied, but also as a process of
division,anecessaryexcusewhichcoversupanendlesssearchforthe
missingobject.Accordingly,basedonLacan’s theoreticalpostulates,
the paper analyses the functioning of the discourse of love, and the
strategiesofconstitutingtheintimateselfintheimperialsocialorders.
Byinterpreting“full”and“empty”speechinAndrić’snovellaAnika’s 
Times(1931),thepaperattemptstoshowthewaysinwhichtheself,
tornbetweendesireforanddeficiencyoftheOttoman“bigOther”,is

realised.

Keywords: Andrić, Anika’s Times, Lacan, big Other, Foucault, ars 
erotica
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ДИЈАЛЕКТИКАТЕЛА–
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ФИЛМСКОГЈЕЗИКА
Сажетак: Филм као је зич ки си стем, ода би ром и укр шта њем од
ре ђе них еле ме на та упи су је ко но та ци је и фор ми ра соп стве на зна
че ња. Жен ско те ло на фил му ме ђу тим мо же се по сма тра ти и 
про у ча ва ти као спе ци фич на плат фор ма уну тар филм ског је зи ка, 
кроз ко ју се са оп шта ва ју и иш чи та ва ју но ва, дру га чи ја зна че ња 
и ре ла ци је из ме ђу њих. Те о ре ти ча ри умет но сти већ де це ни ја ма 
спе ку ли шу о мо гу ћем фе ми ни стич ком филм ском је зи ку, као но вом 
ки не ма то граф ском је зи ку ко ји би отво рио и по ста вио сло бо дан 
про стор за ре пре зен та ци ју жен ског су бјек та из ван дру штве но 
ко ди ра них фор ми. Да ли је ова кав дис кур зив ни про стор у про сто ру 
фил ма као ме ди ја мо гућ и шта је све до да нас у том сми слу по ну
ди ла филм ска умет ност, пи та ње је на ко је ћу у овом ра ду да ти 
не ке ва жне од го во ре. По се бан ис тра жи вач ки иза зов пред ста вља 
про бле ма ти ка не мо гућ но сти ре пре зен та ци је фе ми ни стич ког су
бјек та у фил му као сте ре о ти пи зи ра ном си сте му озна ча ва ња. За
хва љу ју ћи не ким прак са ма над ре а ли зма, екс пе ри мен тал ног фил ма 
и постструк ту ра ли стич ких те о ри ја, (ме ђу ко ји ма и Семиотикa 
Ју ли је Кри сте ве), по кре ну та је ре ви зи ја у про из вод њи, ре цеп ци ји 
и ин тер пре та ци ји филм ске умет но сти, по себ но до при но се ћи фе
ми ни стич ким сту ди ја ма сли ке. Ове те о ри је су, по ве зу ју ћи се ми
о ло шко са жен ским, по ку ша ле да до пру до је зи ка на за ви сног од 
сим бо лич ких струк ту ра и опре сив ног, еро ти зо ва ног по гле да на 
жен ско те ло. При ме ре ди ја лек тич ке, ван ди скур зив не ре пре зен та
ци је те ла као си сте ма је зи ка про на ла зе се ме ђу раз ли чи тим филм
ским ства ра о ци ма чи ја по е ти ка ис пи ту је гра ни це де ло ва ња ова
квог је зи ка да ју ћи пр вен ство екс тен зи ји се ми о тич ког, естет ског и 
имагинарног у сим бо лич ки устро је ној ствар но сти. 
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Кључне речи: филм ски је зик, по ет ски је зик, фе ми ни стич ки 
субјект, жен ско те ло, над ре а ли зам, се ми о тич ко, хо ра

Увод – од се ми о ло ги је ка  
фе ми ни стич кој те о ри ји фил ма

Развојсемиологијекаотеоријскедисциплине70’ихгодина
прошлогвекауФранцускојдовеоједокомплекснекритич
кеанализеиреинтерпретацијепроцесапроизводњеунутар
системауметности.ОслањајућисенаЛаканову(JacquesLa
can)психоаналитичкутеоријуизнањаизобластиантропо
логијеилингвистике,семиолошкаструјауФранцускојпод
стакла је темељну ревизију у пољу уметности као праксе
уоквиренеидеолошкимусловимапроизводње.Оваособина
уметности, као друштвене, материјалне праксе, односила
се пре свега на производњу унапред формираних значе
њаунутардоминантногдискурса, чиме серепрезентација
(каоиидентификација) самог субјекта строгопрофилиса
лаиограничавала.Развојемструктуралистичкесемиотике,
семиотичке естетике и теорије уметности, подстакнуто је
стварањесекундарнихзначењскихсистемакаоипреобра
жајозначитељскихструктураунутарјезика,којимајеису
бјектдоведенуновеидентификацијске,репрезентацијскеи
комуникацијскепозиције.Посебнупажњутеоретичарапри
вукла је репрезентацијсканемогућностжен ског су бјек та,
којисеууметностиприказиваокаонеми,пасивниобјекти
којијекаотакав–пасиваниуозначитељскомпореткујези
ка,изостајаокаочинилацукомуникацији.Утомсмислу,у
дискурсууметностинијепостојаојезиккојимбисеЖен ско
изразило, јер је симболички системдословноискључивао
свенеправилности,нејасноћеили „аномалије” – које суу
патријархалнојкултуриприписанеидефинисанеженским.
Табуизација (а уједно и фетишизација) поља дру гог1, ко
ме је у симболичкој размени саприпадан женски субјект,
условила јенепостојањеалтернативногдискурсакојимби
сеесенцијалнаженскостизразила,какоујезику–такоиу
уметностима.

Тек захваљујући утицају материјалистичког приступа у
семиотици, оспорен је концепт уметности као аутономне

1 Подпојмомдру ги,теоријскапсихоанализаукраткоподразумевасвеоно
штосубејктодбацујепреуласкауСимболичко.Табуизацијамајчиног
тела уједно јеиместоформирања едипалне траумеиместонастанка
субјекта,адругитј.одељени,одбачени,настављадаегзистираунесве
сном,уформифетиша,каовечитапретњаСимболичком.Према:Lakan,
Ž.,Ostrukturikaoimistifikovanjudrugosti,štojepretpostavkasvakogsu
bjekta,u:Struk tu ra li stič ka kon tro ver za: je zi ci kri ti ke i na u ke o čo ve ku,pri
red.Donato,E.iMeksi,R.(1988),Beograd:Prosveta.
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праксе.Посматрајућиуметносткаопраксууоквиренуиде
олошким,дискурзивнимусловимапроизводње,реоргани
зована јеипозицијаженскогсубјектаунутарње.Ставко
јисузаузелепостструктуралистичкетеорије, (међукојима
бихпосебноистакла„Семиотику”ЈулијеКристеве2), јесте
брисање успостављених друштвених разлика кроз прео
бражајозна чи тељ ских прак си у је зи ку.Осимтога, „Семи
отика” Кристеве, покренула је ревизију у проучавању и
интерпретацији филмске уметности, са посебним допри
носом феминистичким студијама слике које су, повезују
ћисе ми о ло шкосажен ским,покушаваледадопрудојези
ка независног од симболичких структура и стереотипног,
опресивноеротичногпогледанаженскотело.Оноучему
суобетеоретскеструјетежиледасесусретнујестедијалек
тичкоозначитељскопоље,укомеженапостајеозна чи тељ 
жен ског субјекта, независтан од доминантногмаскулиног
дискурса који у визуелном пољу комуникације дефинише
поглед,субјектиобјект,атимеисамјезик.

Овакве примере у уметности могуће је препознати међу
редитељимапресвеганадреалистичког3, затимстваралаца
експерименталногифеминистичкогфилма4,алиисавреме
нихфилмскихстваралаца5, чијапоетикаиспитује границе
деловањамогућегфе ми ни стич ког је зи каисубјективитета,
дајућипрвенствоекстензијисемиотичкогиимагинарногу
симболичкиустројенојстварности.

Се ми о ти ка Ју ли је Кри сте ве и су бјект у про це су

Једнаодводећихтеоретичарасемиотике,естетикеипсихо
анализе,ЈулијаКристева(JuliaKristeva),бависејезикому
његовојдинамичкој,трансгресивнојиматеријалнојформи.
Њенасе ми о а на ли запосматра језиккаоозначитељскипро
цес, далекоодстатичкогилогичког–хомогеногмоделаје
зика.Године1974.Кристеваобјављуједокторскутезу“Ре
волуцијапоетскогјезика”(La révo lu tion du lan ga ge poéti que)
укојојпрвипутизносиидејуохе те ро ге ном су бјек ту,као
истовременом производу два дистинктивно удаљена еле
мента: се ми о тич ког и сим бо лич ког. За разлику од Лакана
(JacquesLacan),заКристевујеозначавање(каоинесвесно)
увекхетерогеноимадазависиододбацивањасемиотичког

2 Kristeva,J.(1980)De si re in Lan gu a ge: A Se mi o tic Ap pro ach to Li te ra tu re 
and Art,NewYork:ColumbiaUniversityPress.

3 ОвдепресвегамислимнаредитељепопутМенРеја(ManRay)Bunjuela
(LuisBuñuel),Далија(SalvadorDalí)иЖанаКоктоа(JeanCocteau).

4 МајаДерен(MayaDeren),акаснијеЛораМалви(LoraMulvey).
5 ДејвидЛинч(DavidLynch),ЛарсфонТрир(LarsvonTrier),ВимВендерс

(WimWenders).
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итежијасномдефинисањуграница,његовастабилностне
прекиднозависиодсфересемиотичког.ИЛаканиКристева
слажусеуједном:се ми о тич косетемељиупреогледалној,
превербалној фази, неиздиференцираности субјетка пре
његовогуласкаиконституисањаусистемујезика.Обетео
ријскеплатформекрећусенарелацијиизмеђупсихоанали
зеиантропологије,третирајућимоменатпримарногспли
тинга–одвајањадететаодтеламајке–каокључногуслова
социјалнеасимилацијеиартикулације.НаосновуЛаканове
огле дал не фа зе6, (моментакадасесубјектуспостављаује
зику)Кристевазаључује дајеначиннакојипојединацодба
цујемајку(штосепостављакаоусловформирањасопстве
ногидентитета),идентичанзахтевукојидруштвенисистем
постављатомпојединцуискључујућисемиотичкоизјезика.
Такосетеоријскипогледнаоноштојезакласичнупсихоа
нализузначилопитањета буа,приширионапољејезикаи
семиологијекојајепроблемтабуизацијетела(посебножен
ског–материнског)проучавалакрозсистеместруктурације
језика–прецизније:оногштотаструктураискључује.За
хваљујућисемиолошкимистраживањимаипостфеминизму,
појамфе ти ши за ци је жен скогте ла у уменотсти, добио је
сасвимновочитање.Ононачемусенадасветемељесеми
олошка читања овог проблема јесте питање дискурзивног
одређењафаличкемоћи–формативнезарегулисањелиби
далногодносасапредставомтела,каоиодносаујезику.Би
ологија,лингвистикаифеминизамстављенисуједнипоред
других,апоказанојекакосесхватањеирепрезентацијатела
иидентитета,могупосматратикрозпрогресијуујезику.

Психоанализа посматра фе тиш као сурогат за жељени
објект, примарни објект сексуалне жудње тј. тело мајке.
Онјеимагинарнаслика,репродукцијапоследњегутискао
стањунеодељеностиодобјектажудње,којијепотомтабу
изиран.Функцијафетишизацијеутомсмислујестепрева
зилажењерасцепа којинастаје упроцесунапуштањапре
огле дал ногод но са.7 Након тога, постепено, успоставља се
вертикалајезикаисубјектулазиуредсимболичког,заувек
напуштајући дифузно поље семиотичког.Од тог тренутка
онпостајенецеловит,тј.вечитоодељенодсвогДру гогкоје
гајереципрочнопостављалокаожељениобјект.Говорећи

6 ФазекојуЛаканназиваста ди јум огле да ла,каоформативнезауспоста
вљањекатегоријесубјекта;Lacan,J.(1966)Écrits:Le sta de du mi ror com
me for ma te ur de la fun ction du Je, Paris:Seuil.

7 Односаукоменепостојиподела,јерјесубјектуњемуцеловит,спојен
саобјектомсвојежеље,којиињегасамогпроизводикаожељениобект.
Према:Лакан,Ж.,СеминарVIII, 19601961,у:Пси хо а на ли за и он то
ло ги ја Јевремовић, П. (1998), Београд: Завод за уџбенике и наставна
средства,стр.89.
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субјект је трауматизовани субјект насто у подели. Након
момента сплитинга његова траума се премешта у поље
симболичког,тј.ујезик.

Оноштоодређујеприродуфетишајестефунк ци ја фа лу са,
али је Лаканова психоаналитичка и феминистичка плат
форма Јулије Кристеве потпуно другачије интерпретирају
иконцептуализују.ФеминистичкатеоријаКристевенегира
Лаканов патријархално структурирани симболички поре
дакфалуса8, сматрајућимушкуидентификацију саносио
цемфаличкемоћи(Оцем)илузорноминепотпуном,каои
тезуда субјективитетнеможепостојативандоминантног
пореткапатријархата,иакоонимарегулаторнуфункцијуу
језику.Диференцијацијаполоваусимболичком,условљена
јеигарантованапозицијомфалусакаоозначитеља.Симбо
личка конструкција позиције фалуса, као привилегованог
означитељамушкогсубјекта,којимонрасполажеодносима
ујезику,обележавасдругестранепозицијуженскогсубјек
такаоимагинарнупретњучитавомсимболичкомпореткуи
кастрационупретњусубјекту.Дискурсженскогтеластога,
смештен је у поље немог, безобличног и трансгресивног.
Збогтеимагинарне,кастративнепретњекојуженскоупућу
јемушкомсубјекту,женајеиууметностипроизведенакао
симболпретње,празнинеинедостатка.

Међутим, фалусна идеализација као конститутивна за де
финицију ега неодржива је. Ово примећује још и Лакан,
али феминистичка теорија одлази даље, упозоравајући да
имагинарнифалус,каоефекатисамопост ва ре ни озна чи
тељусимболичком,самомсвојомструктуромподразуме
ванеиздиференцираностинестабилностсвојеоснове.Као
симболичконачело структуирањаполнеразликеи заступ
никмушкедоминантнефункције,фалуснемаупотпуности
утемељењениусимболичкомниуимагинарном.Онније
самерљивни са телесним– анатомским, (иако га пенис у
патријархалном друштву симболизује за мушки субјект),
нити фантазматским. „Фалус није фантазам, ако под тим
требаразуметиимагинарнупојаву.Оннијениобјект(пар
цијални, унутрашњи...).Он је јошмање орган, пенис или
клиторискојисимболизује.Фалусјенаиме,означитељ.”9С

8 ПремаЛакановојпсихоаналитичкојтеоријифалусјепривилегованозна
читељусимболичком,произведенуобележјеОца,уследнедостаткау
подељеномЈа.Позицијемушкогиженскогсубјектатакођесуподређене
фалуснојконструкцији,покојојсумушкарционикојиимајуфалус,а
женесимбол,тј.репрезентњеговогнедостатка.Идентификацијаобапо
лавезанајезаместофалусауозначитељскомсистему,стимштоовапо
зицијаобезбеђујепривилегијумушкарцукаовладаоцупоретка,ажени
местоподређенеовомпоректу.

9 Lacan, Ј.(1966)Écrits,Paris:Seuil,p.690.
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обзиромнаимагинарнумоћкојуодражава,фалусуказујена
тодаисамосимболичкосвојеисходиштеналазиуимаги
нарном,дајењеговаконструкцијакаотакванестабилна,те
да јеицелокупансистемјезикаструктурисаниобезбеђен
имагинарнимодносима.

Управонаовомместунастајесемиотичкофеминистичкате
оријаЈулијеКристеве.Онасматрадафункцијафетишаније
самозаменаженскихгениталијанекимобјектом.Његовза
датакједаобезбединаставакверовањадајемајканадасве
фалусна–дапоседујефа лич ку моћ.Дамакарпривременоне
постојитачкаодељеностиукојојонапрестајебитисадржа
лац(великиДруги)занастајућисубјект,каоиносилацозна
читељскефункције.Кристеватврдидасубјектнастављада
осцилираизмеђусемиотичкогисимболичкогинаконуласка
ујезик.Субјектјезаправоперманентноу про це су.10Према
њеној тези, напуштајућицеловитостпревербалног субјек
тивитета, идентитет субјекта не постаје сасвимдецентри
ран,амајканегубифаличкумоћ.Имагинарниотац,тј.сим
боличкиДруги,комбинацијајемајкеиоца,пагаКристева
јошназиваима те рин ским.Њеностановиштеопиреседо
тадашњимпоставкама офиксираном, задатомидентитету,
којег гарантује успешностраскида саматеринскимтелом,
стварајући трајни расцеп и незадовољство у субјекту.Су
бјект у про це суКристевеинсистиранаиндивидуалности,
децентрираности, не ограничавајућиженскост на концепт
дру гог,другачијег,одбаченогипретећегсубјекту.

ИсамЛакантврдиоједаговорнепотичеизега,већизДру
гог,наглашавајућида језикиговоризлазевансвеснекон
троле.ОноштопредстављадискурсДругогзаправо јене
свесно,тј.семиотичко.СемиотичкојеупсихоанализиКри
стеве блиско повезано саженским јер репрезентује стање
јединствасателоммајкеиискуствасинтезесубјектатоком
превербалне, преогледалне фазе. То је емотивно, иску
ствено поље, смештено у прозодији и пукотинама језика,
анеденотативномзначењуречи.Семиотичко јелоцирано
у преедипалном, примарном процесу субјективизације у
коме конвергирају различите, неиздиференциране пулзије.
Ове нагонеКристева назива семиотичким и они се крећу
унутарсемиотичке–ма те рин ске хо ре.11„Несталнауобли
ченостсазданаодкретњиињиховихкраткотрајнихзастоја

10Kristeva,J.TheSubjectinProcess,in:The Tel Qu el Re a der, ed.Frenchand
Lack(1998),NewYork:Routledge,p.133138.

11Cho ra је термин који Кристева преузима из Платоновог Тимаја
(Timaeus).Античкасhora/ хора представљапренаталностање,сједиње
ње,онохранљивоиматеринско,безбрижностинераспознатљивосткоја
претходибилокаквојфигурацији.
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хо рајенимодел,никопија,онапретходифигурацијиитиме
огледалности.”12Подређивањесимболичком,којезаКристе
вупредстављаимагинарниОтац,подразумеваотимањеод
мајчинскиххранитељскихособинаи:„подређивањеуобра
зиљскогсадистичкојзаштитиЈедног.”13Оноштојепробле
матичноиштостваратраумуусимболичкомјенемогућност
досезањајединственогобједињујућегсадржаоца,укомесе
остварујезахтевзаљубављу,акосесасвимискључујеоно
семиотичко–жен ско.Међутимипоредпотребезасимбо
лизацијомкаоусловомизградњесубјекта,остајепотребаза
љубављу.Љубав,иакодоменимагинарног,кодКристевеје
смештенизмеђубиологијеижеље,нарелацијиизмеђума
теринскогтелаисимболичкогзахтевакојипостављаОтац.
Ипакодвајањеодматеринскогтела,Кристеваневидикао
трагично,јерсенастајућисубјектподвргавазахтевимаоца
путеммајчинежеље.Њенотелојеместотрансфера.

Мајчинска љубав премешта функцију тела на место мај
чинежеље–жељезаоцем,пасеовајтрансферљубавии
задовољствасамоодигравапрекоОцакаозаступника14,не
резултирајући никада потпуним одвајањем, тј. превагом
симболичког.Сим бо лич коЈулијеКристевеподржанојетом
превербалномсе ми о тич ком хо ром.Онадаклесматрадаје
женсковећинвестираноуозначитељскомсистемуОцаида
сеононеукидауласкомдететауговор.Собзиромнатода
јемајкавећговорећебиће,Другојевећуњој.Настанаки
функцијуфетишизмаустудији„Причељубави”/„Histoires
d’amour”(1985)Кристеваописујекаопризнавањефаличке
моћиМајци,јердетепримажељуиподвргавајојсепосред
ствомње.МајчинажељазафалусомчинидајевеликоДруго
већуњој,алогикасимболичкогзаправовећделујеумај
чинскомтелукаообликфетишизма.Њенапримарнафалич
камоћкојупоседујеуодносунанастајућисубјектнаставља
даегзистира,јерјеодвајањеодњеногтелаподржаноОцем
каозаступникомњеневластитежеље.

Развијајућидаљетезуома те рин ском оцу, којинедиктира
апсолутнираскидсаженскимапотомирасцепусамомсу
бјекту,Кристеванасдоводидозакључкадафетишизација
нијерезултатподвојености,диференцијације,насилногпре
кидавезесаженскимтеломиспознајомдамајканијефа
лусна.Напротив.Њенафункцијаостајеактивнатокомчи
тавогживотабудућидаматеринскиотацникаданепостаје

12Kristeva,J.(1974)La Révo lu tion du lan ga ge poéti que: l’a vant gardé à la fin 
du XIX siè cle: La u trémont et Mal larmé,Paris:Seuil,рp.2425.

13Kristeva,J.(1985)Hi sto i res d’amo ur,Paris:L’InfiniDenoël,p.146.
14Zastupnikamajčinog uživanja/jo u is san ce kogaKristeva nazivama te rin ski 

Otac. 
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сасвимнезавистануодносунамајку.Оноженско, семио
тичко,остајеутесноминапетомодносусаочинскимсим
боличким.Трансферљубавииужиткаунуклеусуицелови
тостиженскогтела,касепарацијисимболизованојуиме ну 
Оца15никадасесасвимназавршава.Нагонкасемиотичком,
хетерогеном као садржавајућем, опстаје и након процеса
симболизације,нагонећисубјектдастварафетише,подсе
ћајућидајемајкаидаљефалуснаидазабранапремањеном
телунемамоћнадсамомжељом.Ууметности,поКристе
вој,управо јефетишизацијаженскогтелапросторотворе
недијалектикеукомепостојинепрекиднитрансферизмеђу
симболичкогихетерогеног.

Ревизија коју јеКристева начинила у смислу значењафе
тишазначајнајеутоликоштојењеговооживљавање–не
кадасматранотрауматичним,методскиредефинисано.Оно
штојеуњемустајалокаопретњаидентитету,каозазорно
и надасве жен ско, препознато је као об лик се ми о тич ког
које паралелно и равноправно егзистира у субјекту, као и
оносимболичко.Семиотичкојепреконзервираниутисакје
дин ства су бјек тасаженскиминеиздиференцираним,него
раскидасателоммајке.Лакановскисубјект,настаоуподе
лииодстрањивањусемиотичкогкаонечегузнемиравајућег,
претећег и зазорног, резултат је неуспеха своје сопствене
симболизације. Његова жеља не задовољава се у домену
симболичкогпаусубјектунастављадатињалогикафети
ша.Константе у овој игри су остатак и недостатак, аже
љајетакојаокофетишанастављадакружинеостављајући
нисубјектниидентитетзавршеним.Проваласемиотичког
узнемиравалабилно,фантазматскоустројствосубјекта,ди
јалектиком хетерогеног, незавршеног и нелинеарног – као
наличју његовог идентитета. Зато семиотичко о(п)стаје и
унутарсимболичкестварности,јерсенеможесасвимпод
редити симболизацији. Немогуће га је дефинисати, опи
сатиилиобухватити.Оно јенеодређено,незавршеноине
сводљивонапојамилизнак.Резистентнонахијерархијски
шематизам  језика. Се ми о тич ко Кристеве је дијалектич
ки инструментариј хетерогеног су бјек та у про це су. Такав
субјектрепрезент је је дин ства се ми о тич кехо ре16, контра
дикторностиипокретаи уњему се означитељскипроцес
сталнообнавља.Ондегдезатетичкисубјект,дистанциран

15Француски:le nom du père–име оца,терминкојимЛаканозначаваза
брануинцеста,којуотац,каоозначитељмајчинежудње,формиратоком
фазеЕдиповогкомплекса.Отацбашутојфазипреузимаулогувеликог
Другог и та позиција поњему остаје непроменљива.Женско од тада
наступасамокаозазорно.

16Kristeva,J.(1977)Polylo gue, Paris:Seuil,p.57.
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одтелесногифемининог,настајесемиотички јаз,открива
сеноводијалектичкопољекојеуњемупокрећепроцес.Је
зикжеље,којипоседујеамбивалентнулогику,који јенео
граниченлинеарношћуисталноузнемиравастабилностра
ционалног,доносећинегацијуалииобновусубјекта.Такав
језикреплика јестрадањазнакова,алиинепостојањагра
ницеизмеђутелаизадовољства.Онотварапросторзадија
лектичкуразменуизмеђусимболичкеисемиотичкеравни,
ухетерогенојматрицибескрајнихмогућностисемиотичке
размене.

Жен ско те ло као си стем озна ча ва ња

„Општејеприхваћенодасуречизнакови;алипесницису
практичнојединикојизнајудасуречинекадабилеивред
ности.Сдругестране,женесуу једнојдруштвеној групи
сматране за крајње суштаствене вредности, иако је тешко
схватитикакосутевредностиинтегрисанеусистемекоје
носефункцијуозначавања”17

Усимболичкојразмениучествујуимушкарциижене,али
сесаможенепроизводекаознакови.„Же назнак сепроиз
води унутар одређеног система означавања. И поред тога
што јеформа или преозна чи тељ зна ка ствара особа,же
на,супстанцијазначењазнака,његовоозначено,нијепојам
жене.”18 Знаковипоседују значење самоу оквиру система
означавањаукојемсунастали.Кругоммушкежеље–озна
читељаиразмене,организујесеизначењефилмакаоиме
стоженскогсубјектауњему.

Филмкаомоћанидеолошкимедиј,представљаместофик
сирањазначења,пајеуправокаотакавзначајанзаотварање
простораукомебиженскисубјектмогаоформиратисоп
ствени систем значења. Простор за обликовање фемини
стичкогсистема,откривасеупукотинамајезикаиодсуству
значења– тј. ономештоСимболичконафилмупропушта
или изоставља. Аналогно празном месту које је женском
субјектуувизуелнојуметностидодељено,овасепозиција,
иакопасивнаиопресивнапоженскисубјект,нафилмумо
жеупотребитизаконструисањесасвимдругачијегјезика.У
ло ку су пра зни неукомејесмештен,женскисубјекткаоозна
читељ игра на карту трансгресивности, исклизнућа и не
могућностипотпуногдетерминисањазначења,каонипот

17ЛевиСтрос,К.(1989)Струк ту рал на ан тро по ло ги ја,Загреб:Напријед,
стр.61.

18Todorov,T.TheSign,u: Že na kao znak, Uvod u fe mi ni stič ke te o ri je sli ke,
prired.Anđelković,B.(2002)Beograd:Centarzasavremenuumetnost,str.
228229.
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пуноговладавањамушкогсубјектасимболичкимпоретком.
Топра зно ме сто којефилмкаомедијоставља запростор
женскогпротагонисте,представљаизвеснутачкупрошире
ња,којаможебитиискоришћеназаформирањедругачијег
дискурзивногпросторакојисенебизасниваонамизогини
ји,фетишизацијии воајеризму.Укидање језичкедистанце
(разликеизмеђуозначитељаиозначеног),којесесугерише
у феминистичкој хори, као нелинеарном семиотичком си
стемукојиодбијаразликуипревазилазиограничењасимбо
личкелогике,отварапросторзаметонимијскајезичкакре
тањаислободнудијалектику,допуштајућиономДру гомда
проговори.

Уфеминистичкојтеоријислике,светфилмасматрасеодли
комсветазаснованогнаполномдисбалансуиовапозиција
заједничка је за све критичкотеоријске платформе којима
феминизаминтерпретираулогуженеувизуелнимуметно
стима, међу којима је филм узет као пример најмоћнијег,
репресивногмедијазаженскисубјект.Односфилмапрема
женскомтелуизједначен је савоајеристичким, сексистич
кимуживањемуњему,аженскаулогасамојеегзибициони
стичкаувизуелномнаративу.Устудијскомтексту„Женска
улога:Снимањеженскогтела”(„Woman’sstake:Filmingthe
FemaleBody”),британскатеоретичаркаМериЕнДон(Mary
AnnDoane),вештојезакључиладаженанепостојиуфилм
скомјезикуидаутомсмислунемасликаЗа њу,нитиаутен
тичнихсликаО њој.Тајнедостатакуједнојеинедостатак
говораО њој,штосвеукупнонесмемотумачитикаосим
болизацију њеног сопственог недостатка, већ супротно –
недостаткаумушкомсубјекту,његовомговоруисистемује
зика,наштајасноупућујезаступничкаулогаженеуфилм
скомраму.Женапостојикаоозначитељсамокаорепрезент
нечегнедостајућегумушкарцу.Каотаква,онасерефлек
тујеуфилмскојуметностибезмогућностисопственеарти
кулације.Њенотелоиговорнафилмучинисамофинкцију
дискурса,учијојсесимболичкојслицинекидруги–мушки
субјектогледаиуспоставља.“Женајеупатријархалнојкул
тури означитељмушког другог, спутана симболичким по
реткомукомемушкарацможедаиживисвојефантазијеи
опресијекрозјезичкекоманде,наметнутенемојслицижене
везанезаместоносиоцаанетворцазначења.”19

19Malvi,L.Vizuelnozadovoljstvoinarativnifilm,u:Uvod u fe mi ni stič ke te
o ri je sli ke, prired.Anđelković, B. (2002) Beograd: Centar za savremenu
umetnost,str.190.
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Фе ми ни стич ки је зик фил ма

Фе ми ни стич ки филм је једна од пракси чија је функци
ја пружање отпора патријархалном систему производње
субјекта,апрвенственојезика–којиносинајвећуулогуу
његовојизградњи,потомирепрезентацији.Утомсмислу,
онсеможепосматратиикаоозначитељска,диференцијал
напракса,којапосредује,производиикреирановазначења
унутарсистемајезичкекомуникације.Језикфеминистичког
филмајеспецифичанозначитељскисистемукомесекому
никација постављакаодијалогизмеђу различитих субјек
та,анеизмеђуСубјектаињеговихДругих.Овајјезикпод
разумева многострукост, неограниченост, аосцијативност,
нефиксираност структуре, несводљивост и перманентни
означитељскифлукс.Значењакојакреираипостављасамо
супривременаиоткривајусеупукотинамајезика(башкао
кодКристеве), и клизањуизмеђу означитељаи означеног.
Осимтога,феминистичкифилмблизакјеизамислинадре
алистичкогпоетскогјезикаифилмауопште,којинегујући
основнепринципенадреализмакаоантиуметноститеживи
шезначности,тзв.отво ре ној ди ја лек ти ци.

Узевшиуобзирукорењенеобрасцеобликовањаиразумева
њаженскогтела,постављасепитањедалијемогућедопре
тидоаутентичногфеминистичкогјезикаувизуелнимумет
ностимаипреобликовањафилмскепраксекојаконструише
женске ликове као пасивногледане објекте преузимајући
унапред конструисана значења? Феминистичка теорија
филмасуочиласесаизазовомкаколишитифилмбилока
квогутицајавоајеризмаифетишизацијеженскогсубјекта,
ако филм само пресликава односе друштвене стварности.
Једнаодстратегијамоглабибитикомплетноизлагањежен
скогидемистификацијаженекаообјектажудње.Утомслу
чајустереотипбинамернобиоизложенсациљемдругачи
јегвиђења.Ипак,натајначинстереотипбиопетпредходио
телуонемогућавајућидасеонорепрезентујесопственимсе
томсликаисистемомозначавања.Стереотиппостојитамо
игдетеланема.Осимтога,директоизлагањетелаидаљеби
указивалонатодаизванњегапостојинекилични,скривени,
фнатазмагоричнипросторукомевладапоредакДругог. Ви
зуелизацијапросторанесвесногнафилму,(којусупокрену
линадреалисти),подстакнутааморфнимстрахомодженске
енигмеитабуањеногтела,давалајестереотипимајошвеће
значење.Збогтогајефеминистичкатеоријафилмапредло
жиладабибиткуокозначењателатребалоповестиуправ
цузначењапростораукомесетотелорепрезентује.„Филм
скипросторнебитребалодабудеонајукомесеводибитка
окозначењатела,јерјеонаунапредизгубљенаувладајућем



379

ЛИДИЈА ЦВЕТИЋ

пореткумушкарцакаоносиоцапогледа,већбињутребало
повестиусмислузначењапростора.”20

Једнимодтаквихфилмова,којисууспелиданаправезао
крет у организацијифилмскогпростораиформирањуно
вогјезика,сматрасеексперименталнифилмЛореМалвии
ПитераВолена(PeterWollen)ЗагонеткеСфинге(Riddlesof
theSphinx),из1977.године.Овојеједанодпрвихфилмо
ваукојимајекласичанфилмскинаративзамењендијалек
тичкимсуодношавањемразличитих елемената. „Загонетке
Сфинге”базирајусенамитуоЕдипу(додушенештодруга
чијемнегоштогаФројдкористиуобјашњењуструктураци
јеличностиинцестаитабуа),пајеједанодглавнихмотива
репресијамајчинства,алионоштоовајфилмосветљавапу
теммитолошких,психолошкихисемиолошкихзагонеткије
путкојиједруштвопрешлоодматријархалногдопатријар
халногмоделаустројствајезика.ЛораМалвиправидирект
нуаналогијусамитолошкомСфингомкојујекултурапро
тералаванградскихзидина,чудовишномженомкаосимбо
ломаморфногстрахапремаженскомуопштекојисеразвио
у патријархалној култури.Митологија на којој је заснова
ноцелокупнодруштвододељујеподређениположајжени.
Уовомфилму,Сфингајепредстављенакаоиконаженског
ослобођења,аликГретеГарбо–каомасмедијскеиконепре
узетеизхоливудскемитологије,презначенјеулицесувере
ногженскогсубјектакојисеотргнуоиздоминантнемаску
линистичке матрице производње. Ова Сфинга одупире се
томедабудепредстављенакаосимболкастрационепретње
фалоцентричнојкултури,већпроговарасопственим,поет
ским језиком.Женственост Сфинге пробија се испод му
шкогдискурсаиизлазинаповршину,фокусиранана свој
унутрашњисвет.Филм„ЗагонеткеСфинге”реконструише
гласпреедипалнемајке,алудирајућинаискривљенуслику
женеудруштвукојанепознајехетерогенуструктуруматри
јархата.КаоштомитскаСфингаумиренаконштојечовек
решиоњенузагонетку,такојеиженакаоиконасуштаствене
женственостинесталаукултурипатријархата.ЛораМалви
иПитерВоленовимфилмомпоручујудајеженскостостала
нема,адасеженанафилмупојављујесамокаослика,ре
ферентнатачка–тј.означитељкастрације.Женијеодузет
глас,сматраМалвејева,онаговориуимесимболичкогпо
реткаанесопственог,сложеногидијалектичкогизатоовај

20Doane,M.А.,Woman’sstake:FilmingtheFemaleBody, in:Fe mi nism and 
Film The ory, ed.Penley,C.(1988),NewYork:Routledge,p.219.
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филминсистиранаје зи ку пи та ња,аненекомуни вер зал ном 
гла суистине.21

Попутсистема језика,филмскипростор,каотакођезатво
рениорганизованзначењскисистем,представљаизвестан
оквир.Путемњегамогућејеизвршититрансформацијуса
држајакојисеуњемуизлажеињимесаопштава.Оношто
феминистичка теорија слика предлаже јесте управо тран
сформацијафилмскогвизуелногпросторакаосистемаозна
чавања.Утомсмислу,највећиизазовфеминистичкогфилма
био би откривање слободног простора за производњу ви
зуелнихзнакова,ванфалоцентричнематрице.Тајпростор,
сматраМериЕнДон(уранијепоменутомстудијскомтек
сту), иако га је тешко замислити, неможе настати декон
струкцијом или декодирањем постојећег, већ отварањем
сасвимновог дијалектичког простора заженски субјект и
посматрачаспособногдатумачизнаковевандоминантног
дискурса.Тобитребалобитипросторотворенедијалекти
ке,гдепостојиодносмеђусубјектима,анесубјектомиње
говимДругим.Такавпросторпредстављаобинекакавин
тердискурс,ослобођенодпрепознавања,билокаквефикси
ранеидентификацијеилизначења,већпросторнелинеарне
флуктурације означитеља ињихових релација. У оваквом
систему,женскисубјектбимогаонаћипросторисредства
изражавањазарепрезентацијусопственеприроде,ванкон
венцијанаметнутих,друштвенихулога.„Непостојиништа
изамаске,немавеладасестргне,чакнипразнинедабуде
откривена,самотраговипорицањаинегирања,флуктуира
јући означитељи који сведоче о важности психоанализе и
семиотике.”22

Овакватеоријсказамисаовеомајеблисканадреалистичкој
замислипростора,посебноизраженојудругомталасунад
реализма,гдесеуфилмскомраму(каоиуфотографијиили
књижевности уосталом) тежило организацији простора и
наративакојибифункционисаликаометафораиметоними
јапосеби.Утаквомпростору,субјектителоничимнеби
билипредодређени,фиксираниилиупотпуностисазнатљи
ви,већбиегзистиралиусталнојпромени,измичућидефи
ницијибилокаквогсистемазначења.Наративбиподразу
мевао стално уланчавање елемената, препуштање нелине
арнимасоцијативнимнизовима,аактериуњемуслободни
одунапредзадатогпрепознавања.Овупроменуувизуелном

21Cheu, H. F. (2007) Ci ne ma tic How ling: Wo men’s Films Wo men’s Film 
Theori es,Vancouver:UBCPress,p.73.

22Malvi,L.Vizuelnozadovoljstvoinarativnifilm,u:Uvod u fe mi ni stič ke te
o ri je sli ke, prired.Andjelković, B. (2002) Beograd: Centar za savremenu
umetnost,str.195.
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наративу, који је одмимезиса сноликог света у надреали
змупрерастаоуперформативни, субверзивниобликдело
вањапостигла јеуправорепрезентацијаженскогтела,као
структуралнодезинтегришућегмоделапопостојећуслику
реалности.Просторсликеизмештенеизстварности,укојој
јенадреализамначиниосемиотичкирез,отвориосепрема
излагањуформесубјективитетавансимболичкогмоделаи
фалоцентризма.Интервенцијомуразличитимдимензијама
стварности,филмскиелементиослобођенисуодстереоти
пизованогзначења.Он то ло шки ду а ли зампростораитела,
редаихаоса,постаојеноваформауграђењуфилмскепри
че,а језик јеодступиоодравнисимболичкогипрепустио
сеплуралности.Спајајућипсихоанализуисемиотику,над
реалистичкафилмскапракса (потомипраксаексперимен
талног филма), начинила је снажан заокрет сучељавајући
биће и значење на пољу пресека филмског простора као
независногсистемаозначавања.

Над ре а ли зам као си стем озна ча ва ња

На темељима лингвистичких теорија структурализма и
постструктурализма у Француској, феминистичке студи
јесликепоставилесузахтевзаформирањемспецифичног
језика и преобликовањем традиционалне филмске праксе
која је, преузимајући унапред конструисана значења, ли
шавалаженскисубјект језикаислика,феминистичкесим
болизације ииконографске репрезентације.Усвојивши се
миолошку замисао језика – у смислуњеговеперманентне
дислоцираности од структуралних оквира, феминистички
филм је отвориомогућност дефинисањапаралелноги ар
тикулације субјективитета изван доминације патријархал
не културе, означавајући на тај начини постварењеЖене
каоозначавајућегусистемуСимболичког.Постављајућиу
фокуcженскисубјекти језикпре вер бал ног су бјек ти ви те
та, ове праксе омогућиле су да се надреалистичкифилм,
каоуједносубверзивниалиисинтетишућизначењскиси
стем,постанепредметновогтеоријскогистраживањаипро
мишљања.Акцентујући улогу несвесног уформирању је
зичкихструктура,надреалистичкауметностпрвајеуказала
нанемогућностпотпуноговладавањаСимболичким,каои
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комплементарностизмеђусемиотичкеисимболичкеравни
крозидеалпомирењајезичкихидруштвенихантагонизама
уопусуженскогтела.

Надреалистички субјект јако је близак замисли фемини
стичкогсубјекта.Онпресвегаподразумеватемељнухе те
ро ге не зу.Тозначиданадреалистичкисубејктнијезадат,ко
начанилификсиран,даненастајеуподели,нитидањегова
егзистенцијаирепрезентацијазависеодСимболичког.Реч
је о субјекту који само својом структуроми контекстому
којијепостављенодбијаразликуибинарносткојузадобија
уласкомупоредакјезика,анакојимајезиккаосимболички
системпочива,чиме јеонсамкаотакавконституисаниу
крајњојлинијигарантован.Надреалистичкисубјект,(уоста
ломкаоијезик),подразумева:неподвојеност,нестабилност,
хетерогеност,поништењеграницаидистинктивнеудаљено
стиизмеђукатегорија(материјеидуха,мушкогиженског,
свесногинесвесног,рационалногиирационалног,природ
ногивештачког,људскогианималногилимашинскогитд.)
Ирационалност коју потенцира услов је неподвојености
субјективитета, у којој је аналитички, рационални субјект
заробљениприморандасеодрекнеједногделасвогбића,
тј.несвесног.Збогтогасунадреалистирационалностсмаа
тралиограниченомискученом,ајезикнедовољандаизрази
икомуницирасвеобухватнуислојевитустварностсубјекта.
Затосуусвојојуметностиифилозофијистремилипоетском
иимагинарном,сводившијезикипојмовекојеозначавана
аморфне,прозодичне,непрепознатљивеипокретљиве.Ира
ционалности разградња симболичког, којој су у свимфа
заманадреализма тежили,имала јемеђутиминтегришућу
функцију.

Једнаоднајвећихпарадигминадреалистичкогпокретаби
лојеженскотело,укомесеогледаотрансгресивниприступ
уметностиисубјективности.Сматралоседаоноизмичере
пресивнимсистемимадруштевнепроизводње,тедакаота
квоодбијаионемогућаваразликууспостављенујезиком.У
уметностинадреализма,посебнофилмукаоизразитомоћ
номмедијукадајеречопроцесусубјективизацијеимогућ
ностимењањасликестварности,стављенјезнакједнакости
измеђуженскогтелаипоетскогјезикакаквимјенадреали
замжелеода ступиуконтакт санесвеснимделомсубјек
та. Једанодпрвихфилмовакојим јенадреализамотворио
врата тајновитом, женском субјекту, који својом дијалек
тичком природом провоцира ограничену стварност јесте
МенРејева(ManRay)„Звездаизмора”/„L’Étoiledemer”
(1928).Зве зда из мо ранијениобјект,ниживотињаниде
војка.Онајенекаврстаувеличавајућегстакла,прозорака
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светуимагинарногинадстварног.Онапоседује сопствено
пољеперцепцијеирепрезентације,апосебнојеупечатљив
језиккојимглавногпротагонистуувлачиукомуникацијуи
поиграва се с њим. Карактеристичан је снолики наратив,
каоиестетиказнатижеље,тајновитосткојомјеувизуелном
наративуобликованженскисубјект.Онконстантноизмиче
погледуисведубљезаводипосматрачасвојомфантазмаго
ричномпојавом.Каоалегоријанесвесногкојепроваљујеу
стварнисвет, звездаизморанагонипосматрачадаиспита
границесвестиисигурностиусопственуструктуру.Осим
тога,онауказујенанезнањекојеусубјектуостављарациом
ограничениум:„Мисмозаувекизгубљениупустињивечне
таме”23,речисупесникаРобераДесона(RobertDesons)–по
чијојпоемијенастаоовајфилм,јошупрвимсеквенцама.
Врло јасно,МенРејакцентујеидејуфилма:постојинедо
статакуспознајисопства,сталнимањакусубјекту,аженаје
тајдецентрирани,трансцедентниобјекткојимождатутајну
садржи.Јошједанпровокантниженскилик,којијеунеоре
волуцијууфимскомјезику јошупрвојфазинадреализма,
јесте лик оживљене статуе изфилма „Крв песника” / „Le
Sangd’unPoète”(1932),редитељаЖанаКоктоа(JeanCoc
teau)којегтумачиславнаЛиМилер(LeeMiller).Њенспе
цифичанјезик,гестовииглумасавршеноосликавајуизазов
ирационалног,којиженскотелопостављамушкомсубјекту
(уширемсмислуизазовкојифеминизампостављавеликом
наративупатријархата).

Каометафораузбудљивогиопасног,женскотелоунадреа
листичкомфилмуупотребљенојекаонекаврстакатализа
тора,порталаускривенисветпсихе.Телојепросторукоме
мушкарацоткривасвоједру го Јаипролазимногоизазоваи
загонеткинебилидоспеодооногзаокруженогицеловитог
Над Ја.Кадкадјењенотелоипросторкојиописујеалегори
јапросторакојенесвеснозаузимаумушкомсубјектуњего
вихскривенихимрачнихпорива,алисењенсопственисет
сликаполакоразвија, умножаваи ослобађа одбило какве
контролемушкогпротагонисте(илипосматрача).Каостатуа
уфилму„Крвпесника”,женскотелосеослобађаљуштуре
истегасимболичкестварности,отварајућииослобађајући
једаннов,дискурзивнипростор,вануобичајенихнормије
зичкекомуникације.Статуакојаговорисасобомносимно
газначења.Крознаративфилмапрепознатљивисумитови
о Пигмалиону, Орфеју, Пандори.. али је најупечатљивије

23„Noussommesàjamaisperdusdansledésertdel’éternèbre”. Éternèbre је
песничкакованицакојаозначававечитољудсконезнање,неспособност
спознајецеловитесликесопства.Насталаодименицеéter nel штозначи
вечностиténèbre –тама.
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тошто ова статуа изКоктоовогфилма одбија да буде об
ликованаиупотребљенакаообјект(илизнак).Онадослов
ноискачеизкалупапроизводњеиимплицитногконтекста
пасивностикојуженскафигураимауодносунауметника
иконзументеуметности,алиикалупадискурзивнепроиз
водње значењакојиженскисубјектприхватасамокаоне
миокамењени.ЛиМилерјесанедвосмисленомпримесом
аутобиографског24,уовомфилмудочаралаликмоделакоји
сеотргаоиоптичкомрегиструексплоатацијеисексуализа
цијеисистемскомискључивањуженскоггласа,писмаије
зика.Оживљенастатуадестабилишескоптичкоисимболич
ко,рушећирепрезентацијскистереотип,објектификацијуи
дистанцу,наводећимушкогактерадапризнаслабостпред
непокорноминадмоћномприродомоличеномуговорећем
женскомсубјекту.

Метафорамоћиприроде,оличенауженскомсубјектунад
реалистичкогфилма,јошједанјеодначинарепрезентације
неимељивог нивоа стварности, који нам као рационалним
субејктимасталноизмиче.Овајмоделпоказаосекаомоћно
визуелносредство,којимнафилмупроговараесенцијална
женскаприрода,пасеодсвихнајдужезадржаоукинема
тографском наративу. Најупечатљивије изражен је у фил
мовимаМајеДерен(MayaDeren)редитељкеитеоретичара
експерименталногфилма,апојављујесе,паидоминирау
некимфилмовимасавременихстваралацаЛарсфонТрира
(LarsvonTrier)иВимаВендерса (WimWenders).Филмом
„Наземљи”/„At land”(1944)МајаДеренпокренула јере
волуцијууфилмскомјезику,базирајућицелокупаннаратив
на језику есенцијалне, исконскеженскости.Сви елементи
уфилму,услужбисудавањаодговоранапитање:Какоже
нажелидабудевиђена?Какав јепростораутономнепри
родеженскости?Изражавајућисесопственимсредствима,
упросторукреираномванмаскулинихозначитеља,женски
субјектуфилмовимаДеренове закамеруоткриванекедо
таданепредстављивеидентитетскекарактеристике,односе
са сопственим бићем, као и интеррелације са другим су
бјектима,стваримаилиелементима.Њенавизуелнапоетика
јепрогресивна,интимнаборбазаочувањемличног,феми
нистичкогпростораувизуелнојуметности.УтомциљуДе
реновасевраћаупростореисконског,праискуственогсвета

24ЛиМилерпознатајекаоМенРејеваљубавницаиеротскифотомодел,
која је напустила каријеру и сама постала аутор неких од најконтра
верзнијих фотографија надреалистичког покрета. Била је и фотограф
Вога(Vogue)преДругог светскогратаипрваженакоја је забележила
фотографијепогромауконцлогоруДахаунаконослобођења.Чувенје
њенфотографскиаутопортретуХитлеровојкади,самонеколикоминута
наконштосуамеричкетрупеушлеуњеговапартмануБерлину.
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укомеженскостегзистирауелементарним,архаичнимоб
лицима,појављујућисезаококамереигледалацаупажљи
во одабраним, секвентним кадровима. Замисао уметности
каоана гра ма25,којинегујеучитавомсвомопусумождаје
најближештојефеминистичкијезикуспеодаизразиуки
нематографскоммедију.Садржајфилма„Наземљи”симбо
лизује потрагу за суштинскомженскошћу.Далеко од бур
жоаског, патријархалног друштва, који забрањује спознају
и изражавање неспутане женске природе. Једнашаховска
фигура,којунакондугепотрагеглавнајунакињапроналази
наобалимора,удеконструисаномамбијенту,безмушкарца
каоозначавајућег,метафорајезначењакојабиженамогла
самапроизвестии„повућипотез”изванмизогиногоквира
друштва.Дереновајеовимфилмомразбилавизуелнекли
шееукојимајесвеунапредсхваћеноуимегледалаца,без
могућности да сами декодирају поруке као и да филмски
садржајуњимапокренепроцессаморефлексије.Инстинк
тивна,секвентнамонтажа,камераослобођенареалистичког
имиметичкогифракталнагеометријаутканауфилмскина
ратив,допринелајенадреалистичкојидејиоуметностикао
безинтереснојигримисли.Утомпросторунасталојепоље
укомејеифеминистичкисубјектмогаодапро го во ри.

За кљу чак

„Уметностнијетврдња,тојеосвајање.освајањечега?Осе
ћањаисредставадаихизразе.Очему?Онесвесномскоро
увек;ологици,веомачесто.”26

У другом таласу надреализма, филмски простор је најзад
деконструисан,пасемногоозбиљнијемоглоговоритиопо
јавностиженскогсубјекта.Ослобођеностфилмаодкласич
ног наратива, употребом другачијих, чулнијих средстава,
отвориојепутонимствараоцимакојисутрагализановом
филмскомдијалектиком.Добарпримерсавременогпристу
па овакоформираног језика јесте остварење „Меланхоли
ја”/„Melancholia”(2011)ЛарсфонТрираи„Пина”/„Pina”
(2011)ВимаВендерса.„Меланхолија”нијесамонеомито
лошкавизијакрајасвета,онасугеришенеминовниисториј
скираскидсапатријархатом,мушкомхегемонијом,велики

25Анаграм–комбинацијасловапостављенихуспецифичномодносу,где
је свако појединачно слово и елемент више линеарних низова.Сваки
елементанаграмаповезанјесацелиномтакодасениједанодњихне
можеизменитибезутицајанаосталеиурушавањацелине.Према:De
ren,M. (1975)Anagram: ideja oumetnosti, formi ifilmu,Film ske sve ske  
br.1,Beograd:Institutzafilm,str.17.

26Breton, А. (1935) Po si tion po li ti que du su rréali sme, Paris: Éditions du
Sagittaire,p.142.
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семиотичкирезукомесехришћанскииедиповскимитгу
бе.Смаксветаприказанхиперреалистично,наглашеноиза
страшујуће, гдепосматрачисамнестајеувихоруихаосу
атомскихчестица,заправо јенајавафеминистичкехетеро
глосије,реинкарнацијеженскогначела.ПланетаМеланхо
лија,наизгледнеобјашњивоповезанасаглавномјунакињом
удруштвоуносипометњуипанику,алиуједнопобеђујесве
опозицијесимболичкогидоносисмирењеуједномдругачи
јемдискурзивномпоректу.Тајнеиздиференцирани,алисин
тетишућијезиккојизаговарафеминистичкатеорија,препо
знатљивјеиуделу„Пина”,специфичномфилмскомомажу
кореографкињиПиниБауш (PinaBausch)ињенојплесној
трупиТан цте а тар(Than zthe a ter)уВу пер та лу (Wup per tal).
Овајфилм,снимљенистегодине,враћасетакођенадреали
стичкимпараметримауграђењуприче.Користећинајсавре
менијутехнику,редитељВимВендерспоказаоједанаратив
можебитиструктуираникрозарбитрарнеизражајнеформе.
РазрађујућичетиривеликеПининекореографије,Вендерс
екстрахујеизњихсамоестетскеелементе,наосновукојих
градичитавесцене.Камерапратителоплесача,откривају
ћиноведимензијеуњеговојдинамици,такодасамотело,
сањеговимсопственимпсихоекспресивнимнаративомпо
стајеглавниактерфилма.Динамизамтела,аугментованје
иартикулисандотемередасеоноослобађакаосуверени
субјектуодносунапосматрача.Имамоосећајдајекамера
залепљена,сраслазатело,асимилованауњеговупростор
ностидинамику.Перформативносткојупроизводизапању
јућајеипродорна,несамозбогспољашњеекспресијеили
упечатљивекореографије,већштотелоуспевадасенамет
некаоаутономнииомнипотентниелементфилмскеприче,
изражавајућисеаутентичнимјезикомионемогућавајућиу
крајњојинстанцинарцистичкуидентификацијугледаоцаса
филмскомсликом.Хибриднеихетерогенепозицијекојете
лоуовомфилмугради,говореуприлогтеоријскојзамисли
орепрезентацијикаопривременом,фикционалномуговору,
анефиксиранојпозицијидискурсаисубјекта.Овафилмска
остварењаствакаконисумејнстрим,нититонајављују,али
сузначајандоказотомекакоаутентичанфеминистичкије
зикидијалектикасвевишенасељавајусавременфилмски
простор,користећиноветехнологијеиизражавајућипотре
бесубјективитетаданашњице,неопстајућисамоуформи
експерименталногфилмаилинадреалистичкеантиестетике.
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LidijaCvetić
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DIALECTICSOFTHEBODY–
FEMINIZATIONOFTHEFILMLANGUAGE

Abstract

Filmasalanguagesystem,selectingandcrossingcertainelements,uses
specialconnotationsandformsitsownmeanings.Femalebodyonthe
film,however,canbeviewedandstudiedasaspecificplatformwithinthe
cinematiclanguagethroughwhichnewanddifferentmeaningscanbe
readandalsocommunicatedasrelationshipsbetweenthem.Fordecades
havearttheoristsspeculatedaboutapossiblefeministfilmlanguage,as
anewcinematiclanguagethatwouldopenandsetfreeаspaceforthe
representationofthefemalesubjectoutsidethesociallycodedform.Is
suchadiscursivespaceintheareaoffilmasamediapossible,andwhat
hastheartofcinemaofferedtodatethesearethequestionsansweredin
thisstudy.Aparticularresearchchallengeistheissueoftheinabilityof
thefeministrepresentationofthesubjectinthemovieasastereotyped
signifyingsystem.Theautonomyofartasapracticeframedintermsof
ideologicaldiscourseproductionisreorganizedandtransformedthanks
totheinfluenceofmaterialistapproachtosemiotics–aconceptwhich
involves erasing established social differences and transformation of
signifying structures in language. Poststructuralist theories of the
twentieth century, including “Semiotics” by JuliaKristeva, launched
a revision of the study and interpretation of the film,with a special
contribution to the feminist studies of images, linking semioticwith
thefemale, tryingtoreachouttothelanguageindependentsymbolic
structures and oppressive, eroticized view of the female body.What
boththesetheoreticalstreamsaretryingtosignifyisafieldinwhich
awomanappearsasasignifierofthefemalesubject,regardlessofthe
dominantmasculinediscourseinthevisualfieldofcommunication:the
onethatconstructstheview,thesubjectandtheobjectandthelanguage
itself.Suchexamplescanbe foundamong thedirectorsofprimarily
surrealist,experimentalandfeministfilms,suchasMenRey,Cocteau,
Maya Deren, Lora Malvi, or contemporary ones like David Lynch,
Lars vonTrier andWimWenders,whosepoetics examine the limits
ofoperationofsuchalanguageusingavarietyofartapproachesand
technologies, giving priority to the extension of the semiotics into a

symbolicallyestablishedreality.

Keywords: film language, poetic language, feminist subject, female 
body, surrealism, semiotic, chora
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ЕПИКУРОВМОРАЛИПРАВДА
Сажетак: Текст ну ди осврт нa епи ку реј ску ети ку aнaлизирaјући 
је ви ше из сaвремене пер спек ти ве, рaзмaтрaјући формaлне усло
ве зaхвaљујући којимa предстaвљa етич ку те о ри ју. Претп
остaвљaјући дa, мaкaр дје ли мич но, зaдовољaвa усло ве ко је 
постaвљaју сaвремени теоретичaри, дaље се рaзмaтрa до не кле 
некон зистен тнa везa из ме ђу индивидуaлно и его и стич но схвaтaне 
ети ке с јед не, и сво је вр сног дру штве ног уговорa с дру ге стра не. 
Епи кур твр ди да је дан та кав уго вор мо ра би ти пошт овaн дa би 
обез би је дио вaљaно функционисaње љу ди у зaједници. Изгледa нaм 
дa во ђе ње соп стве ног животa ослaњaјући се ис кљу чи во нa лич не 
пре фе рен ци је и уживaњa ис кљу чу је би ло кaкву по тре бу зa обра ћа
ње па жње на со ци јал не окол но сти. Инсистирaње нa прихвaтaњу 
и пошт овaњу спорaзумa ме ђу појединцимa нaм го во ри дa, по ред 
тогa што обез бје ђу је су жи вот, епикурејскa етикa ни је ис кљу
чи во индивидуaлистичкa, те дa су ње ни зaхтјеви зa хе до ни змом 
огрaничени упрaво јед ним тaквим спорaзумом. Ипак, та ко фор
му ли сан (не раз ви је ни и не пот пу ни) кон трак та ри ја ни зам, иа ко 
при ма мљив, ни је до во љан да обез би је ди пот пу но и уни вер зал но 
пошто ва ње про пи са них нор ми и пра ви ла. 

Кључне ријечи: Епи кур, етичкa теоријa, индивидуaлизaм, 
фактори, уго вор, по сле ди це, хедонизaм

Плaтон и Аристотел уздигли су етику до нaјвишег фило
зофског знaчaјa, те се нa њиховим идејaмa великим ди
јеломтемељесвенaреднеетичкетеорије,пaсaмимтими
епикурејскa етикa. Хеленистички период, кaко се обично
нaзивa рaздобље зaпочето освaјaњимa Алексaндрa Вели
ког, иaко филозофски не у потпуности оригинaлно, ипaк
одсликaвaизвјестaнпрогресурaзвојуинтелектуaлне,посеб
нофилозофскоетичкемислитогвишерaтничкоосвaјaчког
негоуређенодемокрaткогпериодa.

Епикурејскa етикa, којa нaс овдје нaјвише интересује,
умногомесеослaњaнaАристотелaињеговорaзумијевaње
појмa „еудaјмоније” (εὐδαιμονία). Циљ (τέλος) животa је
идентификовaн сa срећом, што предстaвљa нешто чему

ИВАННИШАВИЋ



390

ИВАН НИШАВИЋ

требa дa тежимо или нештошто требa дa досегнемо. Без
обзирa нa то штa је то нешто, (тј. штa се подрaзумијевa
под срећом или кaко је можемо дефинисaти), нaмa је
зa постизaње еудaјмоније потребнa сaмодовољност
(αὐτάρκεια),рaционaлност(тј.рaционaлноутемељенкaрaк
тер) и емоционaлнa снaгa и стaбилност. Кaко Епикуровa
етикa,мaкaрдјелимично,прихвaтaовaкaвпојмовниоквир1
прирaзмaтрaњунaчинaнaкојитребaдaживимо,преостaје
нaм дa видимо које су то, aко их уопште и имa, основне
рaзлике које његово схвaтaње етике чине рaзличитим од
нaведеногпретходникa.

Нaиме, поред другaчијег рaзумијевaњa појмa еудaјмоније,
оноштојерaзличитојестедaјењеговaетикaегоистичнa–
тј. оријентисaнa директно нa индивидуу. Под овим се
превaсходно подрaзумијевa личнa сaмодовољност кaо
предуслов достизaњa и вођењa пријaтног животa. Ипaк,
овдје морaмо бити врло пaжљиви, јер Епикур успијевa
дa индивидaлну етику уклопи у социјaлне околности тог
временa.2 То знaчи дa особa покушaвa дa досегне добaр
и удобaн живот зaдовољaвaјући сопствене зaхтјеве зa
зaдовољством и пријaтностимa, aли обрaћaјући пaжњу и
нaприлaгођaвaњеилиуклaпaњеудруштвеноокружењеи
политичкеприликевременaукомживи.

Тaко, с једне стрaне имaмо индивидуaлизaм или егоизaм
којинеискључујесоцијaлнукомпоненту,aсдругестрaне
еудaјмонију схвaћену кaо уживaње или хедонизaм. Дa би
успио дa „укомпонује” егоизaм сa друштвеним животом
Епикур постулирa својеврстaн спорaзум чије се постaвке
темеље нa врлинaмa прaвде и слободе кaо и међуљуд
ским интересимa и корисности.3 „Епикуровa етикa је об
лик хедонизмa сa својим прописимa утемељеним нa дру
штвеном уговору бaзирaном нa прaвди кaо и привaтним
осјећaњем пријaтељствa кaо извјесне форме интринсич
не вриједности врлине.”4 И, у конaчном, циљ Епикурове
етичкетеоријејестедaоникојијепрaктикујудостигнумир

1 „Случајсамореткокадсметамудромчовеку;његовимнајвећиминај
вишимциљевимауправљаиуправљаћеразумутокучитавогњеговог
живота.”Диоген,Л.(1979)Жи во ти и ми шље ња ис так ну тих фи ло зо фа,
Београд:БИГЗ,X144.Видетитакође:Д.Л.X134.

2 Значајно је све вријеме имати на уму ’ратне’ околности изазване ма
кедонским освајањима, која су, између осталог, проузроковала и про
пастсамеидејеантичкогдемократскогдржавногуређења,штојеумно
гоме утицало на схватања хеленистичких мислилаца о политици и
друштвеномживоту.

3 Видети:Д.Л.X,стр.150–154.
4 Long,A.LaterAncientEthics,in:The Ro u tled ge Com pa nion to Et hics,ed.

Skorupski,J.(2010),NewYork:Routledge,p.52.
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(тј. спокој).Конкретније, спокојствокоје би сеогледaлоу
двијествaри,ито:(I)одсуствофизичкихболовa(ἀπονία),с
једне,и(II)потпунaдушевнaнеузнемиреност(ἀταραξία),с
другестрaне.

Поред нaведеног, овде ћемо се детaљније позaбaвити још
сa двa вaжнaмоментa. Једaн се тиче предметa примaрног
вредновaњaуетичкимтеоријaмa,aдругинaчинaнaкојије
могућепомиритихедонизaмсaдруштвенимуговором.Први
ће бити aнaлизирaн у општијим цртaмa, док ће у другом
пaжњaбитиусмјеренaпревaсходнонaЕпикурa.

***

Дa ли постоје, и aко постоје, кaквa је природa рaзлогa нa
основукојихсемипонaшaмонaнaчиннaкојисепонaшaмо,
мислећидaтaкотребaилидa јетaквопонaшaњедоброзa
нaс? Потребa зa опрaвдaвaњем сопствених (кaо и туђих)
поступaкa свaкaко дa потпaдa под неминовности које би
свaкa нормaтивнa етичкa теоријa требaло дa обрaзложи и
објaсни.Кaоштоунекимсaвременијимтумaчењимa,кaкво
пронaлaзимокодХ.А.Причaрдa5(H.A.Prichard),рaзлози
зaштонешточинимочестонису(логички)повезaнисaоним
шточинимо,тејепотребнопронaћикритеријуменaкојесе
можемоослонитиприформулисaњуодређенихрaзлогaкaо
узрокaнaшегпонaшaњa,тј.дaтaкверaзлогесхвaтимокaо
прaвилa,нормеилиобaвезекојихседржимо.Иaко,pri ma 
fa cie,питaтисетaконештоизгледaпотпунотривијaлно,јер
сечинидaјевезaизмеђуузрокaнaшегдјелaњaнерaскидивa
с последицaмa, онa ипaк није тaко сaмоочигледнa и
плaузибилнa.Причaрд,зaрaдјaснијегрaзумијевaњa,прaви
aнaлогију сa теоријом сaзнaњa,6 нaводећи дa је могуће дa
ствaризaкојесмосклонидaтврдимодaихпоуздaнознaмо,
aко мaло боље рaзмислимо, могу бити доведене у сумњу.
Стогaјепотребнодaпронaђемокритеријуме,тј.принципе
којибинaмсвојомпримјеномгaрaнтовaлиприписивaњеод
ређеномстaњуствaрипоуздaност,тебионипредстaвљaли
услове истинитости. Кaо што би требaло дa можемо
опрaвдaтинaчиннaкојинешто знaмо, тaкобитребaлодa
можемоопрaвдaтиинaчиннaкојисепонaшaмо,тј.прaвилa,
дужностиилиобaвезекојимaсеруководимо.

Рaзлике између aнтичких и сaвремених етичких теоријa
нaјбољедолaзедоизрaжaјaкaдaупоредимопитaњaнaкојa
оне покушaвaју дa понуде одговоре. Антички теоретичaр

5 Prichard,H.A.Doesmoralphilosophyrestonamistake,in:Es says and Lec
tu res,(1949)Oxford,ClarendonPress.

6 Исто,стр.14.
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морaлa сепитa: „Којиљудскикaрaктер јепожељaнa који
не?”,доксaвремениморaлнифилозофипокушaвaјудaпо
нудеодговоренaпитaње:„Штaбиудaтимоколностимaбио
испрaвaн морaлни поступaк?” Алaстер Мaкинтaјер (Alas
dair MacIntyre) примјећује дa „морaлност не може имaти
никaквоспољaшњеопрaвдaње;aкооноштојеиспрaвноне
чинимозбогњегaсaмог,билодaјеунaшеминтересуили
не,ондaнечинимооноштојеиспрaвно.“7А,кaоштосмо
већвидјели,Причaрдпретпостaвљaдaјеоноштојезaнaсу
интересулогичкинезaвисноодоногштојезaнaсипрaвно
дa чинимо. Овaкво рaздвaјaње личних преференцијa од
понaшaњaчовекaвођеногврлиномуaнтичкомсвијетуни
је постојaло – нaпротив, „грчки морaлни вокaбулaр није
обрaзовaнтaкодaсуобјектинaшихжељaинaшиморaлни
циљеви нужно рaзличити. Чинити добро и живети добро
нaлaзесезaједноуречиεὐδαιμονία”.8

ПриписивaтиЕпикурубилокaквунормaтивнуетичкутео
ријузaхтјевaспецификaцијуусловaнеминовнихдaнешто
буде етичкa теоријa уопште. Полaзнa дистинкцијa између
сaвременијих етичких теоријa (кaо што су деонтолошкa
или консеквенцијaлистичкa) и aнтичких (етикa врлине)
нaјрепрезентaтивнијесеогледaуономештојерелевaнтно
зa процјену морaлности одређене особе. У сaвременим
теоријaмa примaрни фокус вриједновaњa јесу људски по
ступци. А aко су поступци не сaмо примaрни предмет
вриједновaњa,већиједини,тозaпоследицуимaчињеницу
дaсесведругествaрикојесемaнифестујуприизвршaвaњу
(не)морaлнихрaдњипросуђујукрозпоступке.Подтимсе
подрaзумијевaју нaше жеље, хтијењa, одређени кaрaктер
илинaмјерекојесе,очигледноје,испољaвaјунaнекинaчин,
aлиипaкневриједнујупримaрно.Супротноовоме,aнтичке
морaлнетеоријепримaрнопроцјењујукaрaктериндивидуе,
његовеособинеимaне,нaосновукојихсепроцјењују(од
којихизaвисе,уостaлом)ивриједнујуљудскипоступци.С
једнестрaнеимaмоетичкетеоријекојекaоцентрaлнипро
блемпостaвљaјупитaњеШтa требa дa чи ним?иискључи
восефокусирaјунaпоступке(побуде,осјећaњaиликaрaк
терикојидоводедотихпоступaкaсуупотпуностизaвисни
одњих);доксдругестрaнеимaмоетичкетеоријечијесете
жиштерaзмaтрaњaогледaупитaњуКaкaв чо век би требaло 
дa бу дем?,гдјепоступкепроцјењујемонaосновутогaкaкaв
јекaрaктерособекојaихспроводиудјело.

7 Makintajer,A.(2000)Krat ka isto ri ja eti ke,Beograd:Plato,str.106.
8 Исто.
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Усвaкомслучaју,дaбинекипоступaкоцијениликaоморaлно
испрaвaнилинеиспрaвaн,просуђујемопоследицедокојих
ондоводи(безобзирaнaпримaрнифокусвриједновaњaкоји
једовеодоњих).Адaбинештобилокомплетнaнормaтивнa
етичкaтеоријa,ниједовољнодaсеуклaпaусaвременоили
aнтичко рaзумијевaњељудског понaшaњa.Нaиме, потреб
но је јошидa сеодговоринaпитaњекојифaкториутичу
нa тодaнекипоступaкбудеморaлaн.Иaко је од суштин
скевaжностизaморaлнопросуђивaњенекихпоступaкaто
кaквепоследицеонпроизводи,тонијејединaствaркојaје
релевaнтнa. Нaиме, потребно је зaдовољити још фaкторa
који утичу нa процјену дa ли је неки поступaк морaлно
испрaвaнилиније.

Поред (1) последице, тј. сaмог резултaтa неког чинa,
потребнојеузетиуобзириследећефaкторе:

(2)општaогрaничењaилизaбрaне,

(3)одређенепосебнеобaвезеи

(4)коликобинекипоступaк„коштaо”субјектaaкобигa
учинио.

Првифактор јеинтуитивноразумљив, јер јеочигледнода
сезначајсвегоногшторадимоаштоможебитивриједно
ваноуморалномсмислу,огледаскороупотпуностиусво
јимпоследицама.Ипак,заодговорнапитањештачининеки
поступакморалноисправним,нијејединорелевантнотодо
којихпоследицаондоводи.Значајнасуодређенаограниче
ња и забране које се не би смјеле кршити, које семорају
поштовати.Тако,иакобипоследицемождамоглебитиврло
повољне,очувањељудскогживота,рецимо,несмијебити
нинакојиначинугрожено.(3)и(4),сдругестране,пред
стављајуфакторекојибивајујаснијитекнаконмалодубље
анализе, али то бинас сувишеодвукло од теме.Довољно
јенавестикратакпримјернаосновукогможеморазумјети
штасеподњимаподразумијева.Наиме,питамоседалиби
једанветеринар,којиврлопристојноизадовољноживиса
својомпородицомунекојмирнојзападноевропскојземљи,
зарад ‘виших циљева’ прихватио да отпутује у прашуме
Амазонаи тамоостанедуживременскипериоддабипо
кушаодаспријечиширењенеобичнеболестикојаживотно
угрожаваодређенуживотињскуврсту?Евидентноједаспа
савањеживотагрупеживотињапредстављахвалевриједан
чин, ипак је „цијена” коју би та особаморала да поднесе
изузетновисока.Одвајањеодпородицеипријатељанадужи
период,занемаривањасопственогздрављаиизлагањенепо
знатимболестима,напуштањеугодногживотаи сл., јесте
нештоштоможемногода„кошта”некогкобисеприхватио
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датогзадатка.Стога,акоузмемоуобзиржељедотичнеосо
бе,њенеживотнепланове,преференцијеисвеостало,може
серећидаонанебибиламоралноништавнаакобиодбила
даучининештоштобисамопосебипроизвелобо љиисход
негооноштојеиначеспремнадауради.

Овaчетиритипaрелевaнтнихфaкторaтребaлобидa,узе
ти зaједно, предстaвљaју услове које би једнa нормaтивнa
етичкaтеоријaтребaлодaиспуниуслучaјудaпретендујенa
тодaбудекомплетнa.Атобизнaчилодa,поредкомпетент
ностидaодредидaлијенекипоступaкморaлноиспрaвaн
или не, тaквa једнa теоријa требaло би дa нaм понуди и
прaктичaнводичзaдоброилииспрaвноживљење.

У контексту претензијa које овaј рaд имa, чини се дa
епикурејскaетичкaтеоријaможеиздржaтитеретсaвремених
зaхтјевa–нанекинесистематизованначинонауспјевада
задовољидатеуслове,пријесвегазбогинсистирањанаис
ходиманашихпоступака,алиизбогначинанакојимимо
жемо утицати на дате последице. Упрaво пруденцијaлни
моменaт,односнопрaктичнaмудрост(φρόνησις),упозорaвa
нaснaнеумитне(честоштетне)последицекојепроизилaзе
кaорезултaтсвеопштеинеконтролисaнежудњезaнaјвећим
могућимдобром,односно,уовомслучaју,хедонизмом.9

Античкa концептуaлизaцијa појмa нaјвећег могућег добрa
углaвном је усмјеренa кa достизaњу конaчног циљa, ко
ји предстaвљa еудaјмонију. Односно, комплетност животa
или животно блaгостaње бивa изједнaчaно сa срећом кaо
конaчном сврхом животa. Али не срећом кaко је ми че
сто дaнaс рaзумијемо – кaо нечим што је резултaт пуког
случaјaилисплетaоколностинaкојисмомиврломaлоили
нимaлоутицaли.Нaпротив,неминовaнјерaднaдостизaњу
еудaјмоније, улaгaње у себе и рaционaлно, проницљиво и
мудро дјеловaње које, у комплетном смислу, доводи до
свеукупногблaгостaњaпојединцa,пaсaмимтимизaједнице.

Епикуровaетикaје,кaоштојевећречено,еудaјмонистичкa,
aлинештоужеодређенaииндивидуaлноусмјеренa.Грчко
схвaтaњегрaдaдржaвебивaзaмијењенонезaмисливовели
кимцaрствомукомвлaдaхaосисaмовољa,штопроузрокује
смaњењеинтересaзaбaвљењетемaмaодопштевaжности,
кaо што је, рецимо политикa. Из те перспективе, етичкa
рaзмaтрaњaсуусмјеренадиректноначовекаипокушaвaју

9 ОпштијарасправаотомедалиинакојиначинЕпикуруспијевада’за
узда’ и контролише хедонизам би нас прилично удаљила од теме, те
ћемосеусредсредитисамонаједанодаспекатасузбијањаапсолутног
хедонизма – а то су границе постављене ограничавајућим уговорним
обавезама.
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дa понуде одговоре нa новонaстaлу ситуaцију – кaко дa
појединaц успије довољно дa изолује себе из друштвених
околностиaдaуједноводипријaтaнихвaлевриједaнжи
вот. Човек прихвaтa ону етику којa би му помоглa дa се
сaмостaлно избaви од спољaшњих околности нa које имa
врломaло(aчешћенимaло)утицaјa.Нaистинaчинкaошто
јепросјечaнГркбиозбуњенпреднaјездомвaрвaрскиххор
дикојесу,бришућињиховеполисе,ствaрaлеједнуогромну
империју,тaкосуипредстaвниципостaристотеловскефи
лозофије билиизложени терору сaмовољемоћникaи свој
спaсвишенисупокушaвaлидaпронaђуподокриљемдржaве
ивлaстикојaбисебринулaосвимгрaђaнимa,већсеокрећу
сaмимaсебиииндивидуaлнојетицикaојединомзaклонуод
незaдрживостинaглихинеконтролисaнихпромјенa.

***

Упркос јaко изрaженој индивидуaлности, Епикур
зaсновaностпоштовaњaморaлнихнормии зaхтијевaвиди
у некој врсти спорaзумa међу појединцимa. Нaиме, једaн
овaконерaзвијенобликконтрaктaријaнизмaјестенештошто
се,мaкaрнaпрвипоглед,чининеспојивимсaсуштинском
кaрaктеристикомњеговеетике–хедонизмом.Постaвљaсе
питaњедaлије,иaкојестекaко,хедонизaмкомпaтибилaн
сaпрaвдомилипрaведношћу?

Прије свегa, прaведност коју Епикур жели дa постигне
зaсновaнa јенa уговорумеђу једнaкимпојединцимa, рaди
омогућaвaњaиосигурaњaсвaчијегхедонизмa.Потребнaје
кооперaцијa међуљудимa дa биљудске врлине дошле до
изрaжaјaитонaтaкaвнaчиндaниједнојиндивидуинебу
де угрожен интегритет и слободa. Једaн од рaзлогa зaшто
јенезгодноспојитипрaведностсaхедонизмомогледaсеу
чињеници дa прaведност морaмо вриједновaти интрин
сично, у општемсмислу– кaонештоштоморaпостојaти
збогсебесaмог,aнезбогнечегдругог.Док,сдругестрaне,
хедонизaмвриједнујемоупрaвозбогоногaштонaмондо
носи, тј. конaчног циљa (што је у Епикуровом случaју
aтaрaксијa).„Покaзaтидaпрaвдaизaдовољствомогубити
помиренизнaчипокaзaтидaсунетелеолошкизaхтјевизa
прaведношћуконзистентнисaтелеолошкимусловимaкоје
диктирaхедонистичкaпрaктичнaрaционaлност...Акоједaт
овaкaвконцептпрaктичнерaционaлностииврлине,тешко
јеувидјетикaконекоможесaмовољнојуритизaдовољство
и прихвaтити огрaничењa прaвде.”10 Дa бисмо понудили

10Thrasher,J.(2013)ReconcilingJusticeandPleasureinEpicureanContracta
rianism,Et hi cal The ory & Mo ral Prac ti ce16,No.2;pp.424–425.
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зaдовољaвaјућеодговоренaовaпитaњa,морaмообјaснити
кaкоЕпикурзaдовољaвaзaхтјевезaпрaведношћуиприхвaтa
ихкaоусловезaпостизaњеконaчногциљa,тј.aтaрaксије.

Зa Епикурa природнa прaвичност предстaвљa „спорaзум
зaкљученсобзиромнaкорист”рaди„спречaвaњaнaношењa
штете”,aсвионикојинемогудaизмеђусебесклопетaкве
спорaзуме „не знaју ни зa прaвичност ни зa непрaвду”.
(Д. Л. X 150). Хедонистичке принципе, индивидуaлно и
сaмосвјесноуживaње, требa„провући”крозпризмуовaко
постaвљенихусловaкојиомогућaвaјуздрaвоијединствено
функционисaњезaједнице.Овакавједануговорниприступ
има за циљ формулисање и поштовање извјесних норми
докојихбидошлерационалнеособебезикаквеспољашње
присилепокушавајућидаспоразумнодостигнуоптимално
уређењемеђусобних односа у заједници.Прaведност којa
јеуговоромконституисaнa јестеинструментaлнaусмислу
проузроковaњaдобрихпоследицa,aлиморaуједнобитии
општa,универзaлноприхвaћенa(прaведностјеприједруш
твенa неголи индивидуaлнa врлинa). Тaкaв уговор био би
више рестриктивaн или огрaничaвaјући него позитивно
дефинисaн,штобинaнекинaчинпредстaвљaлоспутaвaње
слободепојединцa.Ипaк,оноштојенaјвaжније,уговорне
бимогaодaбудеиндивидуaлнотумaченикоришћен„кaкосе
комесвиђaиликaкокомеодговaрa.”КaоштоТрaшер11(John
Thrasher)кaже,уговорјенеопходaнизследећихрaзлогa:

(1)дaкоординишеaкцијемеђучлaновимaдaтогдруштвa

(2)дaобезбјеђујесигурностдaћесвичлaновидруштвa
поштовaтипрaвилa,и

(3) дa спецификује прaвилa нa јaсaн нaчин чиме се
избјегaвaвишесмисленост.

Ниједaн од ових рaзлогa не може бити испуњен
појединaчном, индивидуaлном употребом прaктичне
рaционaлности. Зa рaзлику од хедонистичког принципa,
који подрaзумијевa потпуну субјектову aутономију при
одлучивaњу штa зa његa предстaвљa зaдовољство или
пријaтност, Епикуров спорaзум је општије природе и не
дозвољaвa диференцијaцију у односу нa жеље и прохтје
ве индивидуе. Јер, aко би било тaко, не постоји ништa
штобичовекaспријечилодaнепоштујеуговор,услучaју
дa то доприноси његовим, у овом случaју, хедонистич
ким циљевимa. Друштвени уговор предстaвљa, у ствaри,
одређени корпус прaвилa којa регулишу нaчин нa који би
требaлодaсепонaшaмоуизвјеснимјaвним,тј.социјaлним

11Исто,стр.430.
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околностимa. Упрaво кроз овaкво тумaчење ми увиђaмо
Епикуровупотребузaнaвођењемјaснихипрецизнихнорми
имaксимaкојејенужнопоштовaтидaбисмоупотпуности
искористили сопствене потенцијaле, досегнули aтaрaксију
кaоконaчнициљживотa,иудовољнојмјериводилирaчунa
дaнеугрожaвaмодруге.Стогa,дaбибиоодикaквекористи,
уговортребaдaомогући,онимaкојигaприхвaтaју,погодно
стикојеонинебиимaлибезњегa.Зaхтијевaсевећaкорист
од поштовaњa него од непоштовaњa уговорa, a то уједно
ипредстaвљaрaзлог зaштобиикодобровољноприхвaтио
тaкaвуговор–aкооннедоносиништaвишеодоногшто
већимaмоибезњегa,ондaјепотребaзaњимредундaнтнa.
Ипaк,Епикур јесклондaприхвaтиогрaничaвaјућеособи
некaкопрaктичнемудроститaкоидруштвеногуговорa,јер
смaтрaдaјенaтaјнaчиндостизaњезaдовољствaипријaтн
остибоље,ефикaснијеипоуздaније.КaоштоТрaшердобро
примјећује,рaционaлниепикурејaцсуспензујекрaткорочне
индивидуaлнеизборезaхвaљујућичемубивaповећaнaмо
гућност достизaњa зaдовољствa нa дуже стaзе. Прaвдa у
Епикуровом хедонизму функционише исто кaо што кон
тролa буџетa једног домaћинствa, избјегaвaње купови
не тренутно јaкожељених ствaри, омогућaвa солвентност
кућногбуџетaнaдужестaзе.12

Оно што очигледно предстaвљa проблем односи се нa
појaм слободе кaо предуслов хедонистичког принципa.
Подрaзумијевaседaјенaмaупотпуностидозвољенодaнa
сaмосебисвојствененaчинедолaзимодоизвјеснихужитaкa
и зaдовољстaвa – a дa би то уопште могли дa оствaримо
зaхтјевaсеиaпсолутнaслободa.УобичaјеноједaсеЕпикур
тумaчикaоaпсолутнихедонистa,штонaконцуводипогре
шномиподругљивомтумaчењуњеговеетичкетеорије.Епи
курјебиосклонпостулирaњуизвјеснихпрaвилaкојaморaју
дaсепоштујудaбисможивјелиживотдостојaнмудрaцaи
досеглиaтaрaксију,што је јошупечaтљивијеaко знaмодa
јеинсистирaонaтомедaњеговиученицинaпaметучење
говеосновнемaксиме.Али,проблемслободеиизборaкоји
изовaквогстaвaпроизилaзинијеaдеквaтноријешен–једи
ноштомaкaрдјелимичноличинaпонуђениодговор јесте
друштвениуговор,тј.спорaзум,кaкогaЕпикурнaзивa.

Ипaк, не видимо зaшто би неко, и поред свегa нaведеног,
прихвaтио Епкурове рaзлоге зa поштовaње друштвеног
уговорa.Однaведенихрaзлогaкојипредстaвљaјунужност
формирaњaспорaзумa,(2)врлолaкоможедaостaненеис
пуњен,јернемaмодовољнерaзлогезбогкојихбичлaнови

12Исто,стр.428.
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зaједницеприхвaтилиопштеусловеспорaзумa.Иaко„живот
прaвичногчовекaнaјмaњеометaнеспокојство,докјеживот
непрaвичног човекa испуњен нaјвећим неспокојством”13,
тоипaкниједовољнодaнaснaведедaприхвaтимоњегове
условедруштвеногуговорa,посебноизследећaдвaрaзлогa:
(а) неприхвaтaње и непоштовaње уговорa ипaк може до
принијетинaшемблaгостaњумноговишенегоприхвaтaње
ипоштовaње,и (б)сaнкцијезaодбијaњеповиновaњууго
воромприхвaћенихпрописaнепостоје (или су сaмонекa
врстaосудеипрекорa).Упрaвојетоједaнодрaзлогaзaш
то су кaснији, модерни тумaчи друштвеног уговорa (ре
цимо Хобс) инсистирaли нa формулисaњу зaконa, (кaо и
институцијaкојебитезaконеспроводиле),чијебинепошт
овaњезaсобомповлaчилокривичнaгоњењa,пaиригорозне
истрогекaзне.
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Упрвојполовинидругедецениједвадесетипрвогвека(пе
риодуод2010.до2015.године)уСрбијијеснимљено111
дугометражнихигранихфилмова,одчегасу33мањинске
копородукције,доксегодишњапродукцијакреталаодосам
филмоваснимљених2013.годинедодвадесетичетирифи
лмаснимљена2014.године1.Акосеизанализеизузмума
њинскекопродукције,можесеуочиитидавишеодполови
неостварењапредстављајудебитантскиигранифилмовиса
којимаједебитовалопреко50редитеља.Доксеједанброј
дебитантатанеможесврстатиумладеауторевећјемного
пригоднијеназватиихзрелимиискусним,ипак,великаве
ћинаодпоменутогбројамоглабисесврстатиукатегорију
младих,односнокатегоријупродуженемладостисвојствену

1 ПремаподацимаФилмскогцентрасрбије:http://www.fcs.rs/filmovi/film
skabaza/;Приступљено10.10.2016.
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српском друштву2, генерацију рођену у првој половини
осамдесетихгодинапрошлогвека.

Код једног броја ових аутора ифилмова запажа се темат
скаи стилска сличност.Каочеста темапојављују сепро
блемиодрастањауСрбији,док јењентретманнаглашено
реалистичан.

Поредпојмоваизисторијефилмскеуметностиизкојихове
тенденцијевукукоренеиузоре(Ита ли јан ски нео ре а ли зам,
Цр ни та лас и слично), онебисе тренутнонајбољемогле
описатиранијепредложенимтеоријскимконцептимавеза
нимзамодернисрпскифилмкаоштосуНо ви срп ски филм
илиСу мор ни ре а ли зам3. Међутим, због обима поменутих
појмова,којиописујумасивнепојавеусрпскомфилму, ја
вљасепотребазадодатнимпрецизирањемидефинисањем
ужих и интерферирајућих појмова који ће прецизније об
јаснитинекемањемасовне појаве,што отвара простор за
постављање радне хипотезе да се у српској кинематогра
фији појавио нови филмски правац, недовољно прецизно
теоријскиобрађениописан.

Циљовоградаједасе,напримерудебитантскихфилмова
из наведеног периода, крозњихову упоредну анализу, по
куша да докаже радна хипотеза о настанку новог правца
усрпскомфилмуиопишукарактеристикетогправца.Као
студијаслучајаизабранисуфилмови:Тил ва Рош(2010,Ни
колаЛежаић),Клип (2012,МајаМилош)иВар ва ри (2014,
ИванИкић).4Радилакшегозначавањаутексту,овајхипо
тетичкиновиправацусрпскомфилмубићеименованкао
Но ви реа ли зам5.

2 Видети:Националнастратегијазамладе,објављенауСлужбеномгла
снику Републике Србије бр. 55/2008. Beograd: Službeni glasnik, http://
www.osobesainvaliditetom.rs/attachments/016_Nacionalna%20strategi
ja%20za%20mlade.pdf,стр.13;Приступљено1.2.2017.

3 ВидетиБосанкић,Д.(2014)Су мор ни ре а ли зам као но ви об лик на ци о нал
ног иден ти те та на срп ском фил му XXI ве ка,Мастертезаодбрањенана
Факултету драмских уметности;Војнов,Д. (2007)ОбликовањеНовог
српскогфилма,Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, http://www.nspm.rs/kul
turnapolitika/oblikovanjenovogsrpskogfilma.html; Приступљено 30. 1.
2017.

4 ФилмовиТил ва Рош, Клип и Вар ва рисуизабраникаопредметанализе
пресвегазбоггенерацијскеблискостињиховихаутора,сличнетематике
иначинанакојијеобрађујуусвојимфилмовима.

5 Новиреализамјетерминпреузетизликовнихуметностипресвегајер
представнициовогправца“[...]наглашавајусубјективностиирационал
ност,алиуказујуинадруштвенеузрокеипоследицеуметничкограда”;
Šuvaković,M.(1999)Poj mov nik mo der ne i post mo der ne li kov ne umet no sti 
i te o ri je po sle 1950,BeogradNoviSad:Srpskaakademijanaukaiumetnosti
iPrometej,str.424425.ТакођејезгоднаиасоцијацијасаИталијанским
неореализмомуфилмскојуметности.Накрајуовајтерминпредставља
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РадидоказивањахипотезеопојавиНовогреализмапрвоће
битианализиранесличностиупродукцији,каоивезаначи
наизрадесатематикомистиломфилмоваизстудијеслуча
ја.Затимћебитиспроведенакомпаративнаанализасаци
љем идентификовања заједничких садржаоца у филмском
изразусватрифилмакојисупредметанализечимећебити
описанеидефинисанекарактеристикеправца.

Ана ли за про дук ци је фил мо ва  
Но вог ре а ли зма

Просечнабиоскопскапосетасрпскимфилмовимаупериоду
од2010.до2012,акосеизобрадеизузмутринајгледанија
филмаМон те ви део Бог те ви део(2010,ДраганБејлогрлић),
Па ра да (2011,СрђанДрагојевић),иШе шир про фе со ра Ко
сте Ву ји ћа (2012, ЗдравкоШотра), износила је текнешто
вишеод5000посетилацапофилму.6Упериодуод1992.до
2013.самоје30филмова(одпреко200укупноснимљених7)
успелодаимапосетувећуод150хиљадаљуди,инатајна
чинстекнеепитетфилмскогхита8.  Кадасеуобзирузме
ценабиоскопскекартеодоко3евраминуспорези,иподе
лазарадеодпродатихулазницаизмеђувласникабиоскопа,
продуцента и дистрибутера, јасно је да српскифилмније
добраприликазаинвестирањеновца,односнодањеговаиз
радакоштавишеодновцакојијеустањудазаради.Управо
збогтога,дабисеуопштеушлоупроизводњуфилма,по
требнојејошпресамогпочеткаснимањаприкупитисред
стваизфондовазасубвенцијупроизводњефилмова.

Финансирање преко субвенција и фондова има неколико
ефеката.Пресвега,количинасредставакојасенаовајна
чинможесакупитијестеограничена,тесубуџетизасрпске

икованицудвагорепоменутасроднатеоријскапојмаНо ви срп ски филм
иСу мор ни ре а ли зам.

6 Око23000посетилацапофилмуакосеизанализенеизузмупоменута
триостварењакојапредстављајуизузетакодправилаослабојпосеће
ностидомаћихфилмова(триодукупно56произведенихфилмовауда
томпериоду).Видети:Dragojević,Ž.(2013)Srpskifilmikinematografijau
ogledalustatistike,No vi fil mo graf,http://www.novifilmograf.com/zarkodra
gojevicsrpskifilmikinematografijauogledalustatistike/, Приступљено
30.1.2017.

7 ПремаподацимаФилмскогцентрасрбије:http://www.fcs.rs/filmovi/film
skabaza/;Приступљено10.10.2016.

8 Видети: Fafulić, M. (2013) Produkcija filmskih hitova u modernoj srp
skojkinematografiji,Zbor nik ra do va Fa kul te ta dram skih umet no sti br.23,
Beograd:FDU,str.137140.
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филмовеприличнониски,нарочитоупоређењусасветским
оквирима9.

Још једанефекат,никакозанемарљив, јестеодређениути
цајнаизборитретмантеме,којијенеопходандабиседо
средставадошло.СредствадобијенанаконкурсимаФилм
скогцентраСрбијепредстављајутек20до30постобуџета
филмова,па се заостатакновцапродуцентиморајуобра
титистранимфондовимаиликопродукцијама10.Ипак,када
инвестирајусопствениновац,овеинституцијечестоимају
иполитичкеинтересе,поредонихчистоуметничкихипо
словних,штозапоследицуимаучвршћивањестереотипао
Балкану11.

Међутим, овај вид финансирања има и своје позитивне
стране, јеркадасеновацзаизрадуфилмавећнекакопри
купи,израдафилманепредстављапословниризик.Одфил
масенеочекујеекономскиуспех,нитијепродуцентдужан
давратиуложениновац(фондовиновацдајубесповратно).
Овајмоменат пружа ауторима слободу у реализацји идеје
филма.

Анализомпродукцијефилмовакојисупредметанализе,на
мећесезакључакдасуњиховибуџетирелативнонискичак
изасрпскеуслове12идајеуњиховупродукцијутешкомо
глобитиуложеновишеод400.000евра.13

9 Видети:Аранђеловић,И. (2013)Помажуликопродукције српској ки
нематографији, Политика. http://www.politika.rs/rubrike/Temanedelje/
Pomazulikoprodukcijesrpskojkinematografiji/KadfilmpodrziEvropa
trebalobiiSrbija.lt.html.Приступљено30.1.2017;Matić,L.2014.“Spo
menikMajkluDžeksonukošta900.000evra!“.Ekonomskevesti.http://eko
nomskevesti.com/srbija/spomenikmajkludzeksonukosta900000evra/.
Приступљено30.1.2017

10Видети:Daković,N.(2008)Balkankao(filmski)žanr:slika,tekst,nacija,
Beograd:FDU,str.198.иАранђеловић,И.(2013)Помажуликопродук
ције српској кинематографији,Политика. http://www.politika.rs/rubrike/
Temanedelje/Pomazulikoprodukcijesrpskojkinematografiji/Kadfilm
podrziEvropatrebalobiiSrbija.lt.html.Приступљено30.1.2017.

11Видети:Daković,N.(2008)Bal kan kao (film ski) ža nr: sli ka, tekst, na ci ja, 
Beograd:FDU,str.199.

12Видети:Ćirić,S.(2007)Državnesubvencijezafabrikusnova,Ekonomist,
http://web.arhiv.rs/develop/vesti.nsf/feaee540dc011162c1256e7d0032cb
98/389aced9ed5d2f71c1257336002e1fcd?Opеn Document. Приступљено
30. 1. 2017. и: Fafulić,M. (2013) Produkcija filmskih hitova umodernoj
srpskojkinematografiji,Zbor nik ra do va Fa kul te ta dram skih umet no stibr.23,
Beograd:FDU,str.150.

13КадасесаберуцифредостуненасајтуФилмскогЦентраСрбије(http://
www.fcs.rs/konkursi/?page=arhiva. Приступљено 30. 1. 2017), о резул
татимаконкурсаФилмскогцентраСрбијеиГрадаБеограда,одлукама
СкупштинеГрадаБеоградаиМинистарствакултутреРепубликеСрби
јеофинансирањупродукцијесрпскихфилмова,каоисредствимако
јадодељујуХубертбулс(Hubertbulsfund)иБалканфонд(Balkanfund)
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Дабисаоваквимбуџетоммогаодасеснимифилм,одређена
техничкарешењасенамећукаонужност:употребадигитал
нихкамера,безмногоилидословнобезупотребедодатних
светлоснихизвораисценскетехнике, снимањеуреалним
просторима (пре свега екстеријерима), употреба реалних
костима…Оварешењаодликасупродукцијесватрифилма
којисупредметанализе.

Док са једне стране оваква продукција ограничава аутора
јермусужаваопсегтемаиприморавагадасебависада
шњицомилиблискомпрошлошћу(немогућесместитиова
копродуциранфилмуепохунаквалитетанначин),садруге
страненамећемуреалистичантретманвећсуженогопсега
тема,што јеопет случају сва трифилмакоји супредмет
анализе.

Имајућиовоувиду,каологичнонамећесеангажовањена
туршчика14(такођеслучајусватрифилма),чимесепојеф
тињујепроизводњаалиидоприносиреалистичностиизра
за.Акосеуобзирузмухонорарипрофесионалнихглумаца
који се крећу од 800 евра па на више по дану снимања15,
натуршчици постају и економска нужност. Док познати
глумцикојисепојављујууфилмовимапредстављајупред
условзањеговекономскиуспех16филмовиНо вог ре а ли зма 
ослобођенисуекономскогризикаиаспирацијазазарадом,
темогусебидадозволедазаглавне(иостале)улогеузимају
неглумце.Ипак,захваљујућидоброурађеномкастингу,уло
гекојесуостварилинатуршчициусватрифилма,поготово
уКли пу,једногласносуоцењенекаоимпресивнеидатимје
епитетнајјачестранефилма.17

Иакооваквапродукцијаможедаделујекаовеликоограни
чењезаауторе,чиниседасуониуспелидатаограничења
преокренууквалитетсвојихфилмова–даускородокумен
таристичком приказу осликају један локални друштвени

(накојимасуновацдобилифилмовиТил ва РошиВар ва ри)добијамо
распонод160.000евра(Клип)до330.000евра(Тил ва Рош),неопорезо
ваногновца.

14Натуршчицисуљудибезглумачкешколеиискуствакојисеангажујуда
глумеуфилмовима.Ониглумесамисебе,односноликовеикарактере
којимасуслични.

15Видети: Matić, L. (2014) “Spomenik Majklu Džeksonu košta 900.000
evra!“, Eko nom ske ve sti. http://ekonomskevesti.com/srbija/spomenikmaj
kludzeksonukosta900000evra/,Приступљено30.1.2017.

16Видети:Fafulić,M.(2013)Produkcijafilmskihhitovaumodernojsrpskoj
kinematografiji,Zbor nik ra do va Fa kul te ta dram skih umet no sti br. 23,Beo
grad:FDU,str.147.

17Докупријемуфилмовапостојиполемикаиподељеносткакопублике
тако и критике о квалитету осталих аспекатафилма, код оцене улоге
натуршчикаусватрифилмачиниседапостојиконцензус.
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тренутак, а ипакиспричају довољно универзалнеприче о
траумамаодрастања(иживота)сакојимамногимогудасе
поистовете. Тако техничка инфериорност израде заправо
идеукористреалистичностиприказаиповерењупублике
уаутораифилмскупричу,чимесепојачаваоштрицадру
штвене критике. Овакав преокрет продукцијских и дру
штвенихограничењаујачустранусопственогфилмскогиз
разапредстављакључниквалитетНо вог ре а ли зма.

Те мат ска ана ли за фил мо ва  
Но вог ре а ли зма

Кадасеиманаумупоменута,пресвегаматеријалнимфак
ториманаметнута тематска ограниченост каои скученост
уизборумогућихначинаобрадетеме,нечудиштосватри
филма(Тил ва Рош, Клип и Вар ва ри)сличнуидејуобрађују
на сличанначин.Доказивањеове тезе је кључно у „изво
ђењудоказа”опостојањуновогправцаусрпскомфилму–
Новогреализма.

Каопрвотребаистаћидасесватрифилмабавеживотомадо
лесценатаитраумамаодрастањакаои(ауто)деструкцијом
каодоминантнимодговоромнањих.

Постојичитавнизжанрфилмова(илитературе)оодраста
њу18учијикључбиовифилмовимоглидасеуклопе.Ра
ди се о причамамладих ликова у прелазном добу између
детињства и зрелости који, суочени са променама у себи,
какофизичким тако и емотивними интелектуалним, кроз
психичкииморалниразвојипроменуперцепциједруштва,
токомкраткогвременскогпериода (најчешћетоком једног
лета), „прелазе из света деце у свет одраслих”19.Иако са
држе све кључне елементе (ликове адолесценте, кратак
временскипериодукомесепричаодиграва,суочавањеса
стварнимсветомипрелазакусветодраслих)филмовико
јисупредметанализеимајуиједнукључнуразликууод
носунажанрфилмоваоодрастању.Наиме,ликовиуовим
филмовимаизцелогпроцесаизлазенаизгледнепромењени,
односнокаодаизсвегаштоимседогодилонисуништана
учили (овапромена у ликуињеговпрелазакнановниво
функционисањапредстављакључнутачкужанрафилмовао
одрастању20)инастављајудасесасветомокосебесуочавају
наидентичанначинкаоинапочеткутранзиционогперио
да.Ликовиутранзицијитакопрерастајууметафору(одраз

18Comingoutofage.
19Видети:Benyahia,S.,Gaffney,F.andWhite,J.(2006)As Film Stu di es: The 

Es sen tial In tro duc tion,Newyork:RoutlageTaylor&Francisgroup,p.271.
20Исто,стр.271.
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уогледалу21)друштваувечитојтранзицији.Трагикаликова
илежиунемогућностипроменеутаквомдруштву.Свесни
неизбежностисвихпроблемакојиихчекају,ониодлучујуда
нереагују,дасенепромене,дасвесноитврдоглавосрљају
упропаст,јералтернативанепостојиилијесањиховетачке
гледиштанеприхватљива.

Уоваквимоколностимарегресијапостаједоминантанме
ханизамодбране.Усватрифилмадоминираснажанмотив
односапремасопственомтелукојијепоследицадубокере
гресије.ЈошјеФројд(SigmundFreud)говориоотелесном
ЈакаопретходнициипредусловунастанкаменталногЈа22.
Телесно Ја сеформирапресвегакрозодноссасредином.
На најпримитивнијем облику менталног функционисања
деловиличностиимајуосећајкаодасенемогуодржатина
окупусопственоминицијативом,већначиннакојитокожа
покушавадаурадизависиододносасаспољинимобјектима
(најчешћеродитељима)перципиранимдапоседујутуврсту
моћи23.Дакле,кодвеомамаледецепостојиконстантаносе
ћај сопственог цепања и распадања који само спољашња
интервенцијаможедаодагна.Негативанформативниоднос
индивидуеидруштваукомеиндивидуаживи,односнодру
штвоиоколинакаогенераторфрустрацијеуправоутрену
цимакадаликовиодњихочекујудаимкроземпатијскоде
ловањепружеосећајкохезије24,такођејејаковажноместо
усватрифилма.

ПричаорегресијиителесномЈауводјеуразматрањеједног
однајјачихмотивасватрифилма–(ауто)деструктивности.
Уњимаидеструкцијаиаутодеструкцијаизвориштеимају
управоуодносупротагонистапремадруштвенимоколно
стима,каоиуњиховомставуидоживљајуистих.Изњи
ховогпонашањаипоступакаможесезакључитидаоднос
сасрединомкојиихтеранатакодубокурегресију,нијебио
ништабољиниувремењиховогдетињстваиодрастања25.

21Видети:Lakan,Ž.(1983)Spi si,Beograd:Prosveta.
22Видети:Димитријевић,А.(2003)Појамграницаличностиињиховиза

чециураномразвоју,Пси хо ло ги јабр.4(36),Београд:Институтзапси
хологију, стр. 428429. и: Freud, S. (1923)Das Ich und das Es.Vienna:
InternationalerPsychoanalytischerVerlag.

23Видети:Bick, E. (1968).TheExperience of Skin in EarlyObjectRelati
ons, In ter na ti o nal Jo ur nal of Psycho a nalysis No. 49,Wiley: International
PsychoAnalyticalAssociation,pp.484486.

24Видети:Димитријевић,А.(2003)Појамграницаличностиињиховиза
чециураномразвоју,Пси хо ло ги јабр.4(36),Београд:Институтзапси
хологију,стр.433434.

25Видети:Рutter,M.(2002)MaternalDeprivation, inBornstein,Marck.Hand
bo ok of Pa ren ting So cial Con di ti ons and Ap plied Pa ren ting No. 4, New
Jersey:LawrenceErlbaumAssociatesPublishers,pp.181203.
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Као последица хроничне емоционалне лишености, слич
нодециизсиротишта26,бирајућидалићеосећатиболили
затупљујућудосаду,онибирају(само)повређивање.

Иакосеупоменутимпсихолошкимтеоријама,пододносом
саспољнимобјектимаисрединомпресвегамислинаод
носеупородици,уовимфилмовимаакценатјестављенна
стањеудруштвуидржавидокјераспадпородицејошједна
унизупоследицапосрнућадруштва.Сватрифилматакође
портретишуидисфункционалнепородицеглавнихјунака.У
филмуТил ва Роштајраспадјелатентанјерјепоследицапре
свегалошегматеријалног стањадоксемеђуљудскиодно
сијошувекодржавајуузвеликитрудликова.Уфилмовима
Клип и Вар ва ринаступиојеипотпунираспадмеђуљудских
односа у породиции саменуклеарнепородице као такве.
Занимљиво једау сва трифилмаочевиилиуопштенису
присутниилисусамобледесенкесвојихжена.Кадасена
умуиматипичнапредставаосрпскојдисфункционалнојпо
родицикаопатријархалнојзаједнициукојојсудецаижена
терорисаниодстранеоцаимужатиранина(штоимаисвоје
дубокоутемељењеиуреалности27),овајобртизгледа још
занимљивији.Остајенејаснодалисеовдерадиоидеоло
шкомставуауторафилмоваилијеречожељидасепосва
куценунепоновевећстереотипнипортретипатријархалне
дисфункционалнепородице.Тек,усватрифилмапостоји
урушавањефигуреоцаподтежиномспољнихутицајаиус
постављањематријархалнепородицекаодисфункционалне
заједнице која не пружаправилно усмерење и утеху деци
већјеједанодглавнихгенераторањиховихфрустрација.

Причесватрифилмасусмештенеу„бившеградове”,ина
сталесукаопоследица(де)урбанизациједеведесетих,која
својекореневучемногодубљеусрпскојисторији28.„Неза
вршена урбанизација је врста убиства са предумишљајем
будућих генерација; материјализација мелодрамске силе
предкојомсмосвипатетичнобеспомоћни”29.

Иако се из вечитог конфликта урбаног – неурбаног, као
обрасцаразвојаграда30,имплицитноочекујерађањеновог

26Видети:Spitz,R.(1946).AnacliticDepression,Psycho a nalytic  Study of the 
ChildNo.2,NewHaven:YaleUniversityPress,pp.216233

27Видети:Републичкизаводзасоцијалнузаштиту(2012)Син те ти зо ва ни 
из ве штај о ра ду цен та ра за со ци јал ни рад у Ср би ји за 2012. го ди ну,Бе
оград:Републичкизаводзасоцијалнузаштиту,стр.6783.

28Daković,N.(2001) Urbanimitifilmskeadaptacije:1991.do2001,Zbor nik 
ra do va Fa kul te ta dram skih umet no stibr.5,Beograd:FDU,str.136137.

29Исто,стр.142.
30Исто,стр.136137.
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квалитета,тосеусрединамаукојимаживејунацисватри
филма није догодило (чак се догодила сасвим супротна
ствар).Наиме,радњефилмовасусмештенеубившеинду
стријскецентре:Бор,МладеновациРаковицу,апропастин
дустријеозначенјекаоглавниузрокзаштојеразвојградау
њиманазадовао.Нарушевинамаиндустријеживиполуур
банизованахибриднапопулација31,заглављенанаполапута
измеђусеоскогиградскогживота,ањиховановапоколења
обликованасупосле„слома”града.Формирањеипозици
онирањеовеновегенерацијеуодносунапорушенуурбану
срединуједнојеодкључнихместазаразумевањеликовау
сватрифилма.

Негденаграницитемеињенеобраденалазисемотивме
тафилма(филмауфилму),иначеизузетноважанусватри
остварења:актериснимајусамисебедокрадеразневише
илимањебизарнествари,каоисвој„приватни”живот.Ов
детребапоменутии,самотивомметафилмадиректнопо
везану,културу„клипова”изниклуизфилмске(иликовне)
технологијеиуметностикрозпроцесњенедемократизаци
је,ињенповратниутицајнакинематографијукојијетакође
јасно уочљив у сва трифилма.УфилмуВар ва ри постоји
читавнизсценаукојимасе јунациснимајумобилнимте
лефономсациљем„качењаклипова”насоцијалнемреже,
каоиреакцијаипонашањаликовамотивисанихгледањем
клипова,докјенаративпознатогклипасадруштвенихмре
жаКо со во за па ти ке (2008,Анон)32нашаосвојеместоусце
наријуфилма.Стварисудонеклекомпликованијеуфилму
Тил ва РошкојијеинспирисанвидеомCrap  pain is empty,
(2006,СтефанЂорђевић,МаркоТодоровић),акојије,опет,
инсписрисанМТВсеријомJac kass, (2000–2002,СпајкЏо
унс (Spike Jonze), Џони Ноксвил (Johnny Knoxville), Џеф
Тремани(JeffTremaine)).ДеловивидеаКреппосталисуса
ставнидеофилмаТил ва Рош доксуауторивидеапостали
главниактерифилма.ЦеларадњафилмаТил ва Рошодвија
се упозадини снимањаклипова (делова видеаКреп).Као
штовећсамназивсугерише–Клип,јошјеједанкоракдаље
гдеМајаМилош,чинипропустљивомиличакбришеграни
цуизмеђу„субјективног”погледајунакафилмакрозснимке
њиховихмобилнихтелефонаи„објективног”погледареди
тељакрозснимакнаправљенфилмскомкамером.„[...]на
мернокористећинемуштифилмскијезикприличнонеста
билнедраматуршкеструктуретежећидапостанеметафилм.
РедитељкаМилошјеочигледнотенденциозноизбегавалада

31Исто,стр.138.
32Доступанзагледањенаинтернетунавишеадреса,нпр:https://www.you

tube.com/watch?v=zo7CCrlKF3Y.Приступљено30.1.2017.
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поентира елузивност два света, једног снимљеног, једног
реалног[...]”33.

Сличанфилмскијезикнестабилнедраматуршкеструктуре
одлика је и друга два филма: минималистички сценарио,
наликнабележењенасумичнихдогађајаизживотајунака,
подражавање случајних узорака догађаја из живота лико
ва,чимесесугеришесопственарепрезентативностиобјек
тивност.Што треба да имплицира да евентално одступа
њеодистинеможебити самоплод случајности, аникако
редитељскаинтенција.

Условљеноранијепоменутимпродукционимоколностима,
ауслужбисугерисањаобјективности,светрифилмскепри
чесуобрађененареалистичан,чакнатуралистичкиначин
којисеунекимтренуцимаграничисадокументаризмом,а
нереткоипрелазитуграницу.Овајсугерисанинивоувер
љивости и истинитости филмске приче даље има за циљ
појачавањеоштрицедруштвенекритике.

Користећи поменута средства, у сва три филма, интенци
јааутора једазавирујућиуинтимуликовадочарањихове
најдубљеосећаје,стрепње,несигурностиислично,којисе
кријуизањиховеспољашњостиичестобизарногпонаша
ња.Удобројмериауториусвојојнамерииуспевају,асилом
прилика(описанапродукцијсканужност)изабранасредства
сепоказујукаопунпогодак.

Граница живота и фикције није полупропустљива само у
третманупричевећиуњеномконципирању,штосенајбо
љеможевидетикрозизведбенатуршчикаузетихзатумаче
главних ликова. Синергија реалних карактера које доносе
натуршчицииинтимнихискуставаредитељаукојимасусе
онимоглипрепознати,чинесекључнимзауспехњиховеиз
ведбеипредстављанајуспелијиелементсватрифилма.На
име,ликовипопутСтефана,Тоде,Флеша...чаксузадржали
исвојавластитаименаинадимкеуфилмовима.Ауторису
се,садругестране,определилизаснимањеусрединамау
којимасуиониињиховиактериодрастали,исапубликом
суподелилисвојеинтимнетренуткеиосећајеизмладости
транспонованеусадашњевреме(којенијемногодалекоод
адолесцентскогузрастаауторафилма,анибитноразличи
то одњега) иживотнеприче ликовафилма.Овај „алиби”

33Јанковић,А.(2013)Ге не за ге не ра циј ског иден ти те та – стран пу ти це 
од ра ста ња и се ћа ња на при ме ру фил мо ва Клип, Је ле на,Ка та ри на, Ма
ри ја и Прак ти чан во дич кроз Бе о град са пе ва њем и пла ка њем,Факултет
драмских уметности, http://www.fdu.edu.rs/uploads/uploaded_files/_con
tent_strane/2013_aleksandar_jankovic.pdf.  стр 2. Приступљено 30. 1.
2017.
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којисууфилмскимликовиманашлинатуршчици,аунатур
шчицимааутори,даслободномогудапустеујавнипростор
сопственудубокуинтиму,адаипаксвебудепрепознатокао
фикција, чини главни састојак због којег су ови филмови
успелидапрофункционишукаојакефилмскепричеизбог
чегасупрепознатикаоквалитетнииважни.

Наосновусвихуоченихсличноститрифилмакојасупред
метанализе,можесеприхватитираднахипотезаопојави
новогправцаусрпскојкинематографији–Новогреализма,
ауоченесличностимогусеозначитикаоодликеправца.

За кљу чак

Наосновурезултатаанализеиуоченихпродукционих,те
матскихистилскихсличноститрифилмакојисупредмет
анализе,прихваћенајераднахипотезаопојавиНо вог реали
з макаоновогфилмскогправацаусрпскомфилму.

Онсеформираокаоодговорнабесперспективнудруштве
ну стварност, која се у њему огледа, и лошу економску
ситуацију,какоудруштвутакоиукинематографији.

КаоодликепродукцијефилмоваНо вог ре а ли змапрепозна
тисумалибуџетикојидиктирајуследећенужности:кори
шћењедигиталнихформата,реалистичкитретманфилмске
приче,употребаприродногсветла,радсареалнимљудима
нареалнимлокацијамаислично.Овеодликепродукцијеон
успевадапреокренеизтехничкеинфериорностиискучено
стиусопственуснагу–новуијакупоетикуиизраз.

Бављење траумама одрастања у данашњој Србији, (ауто)
деструктивносткаодоминантанодговорнањих,померање
границафикцијеиреалностисациљемдасекритикадру
штваостваринаснажнијиалииновначин–јесуосновне
одликефилмскогизразаНо вог ре а ли зма.

Но ви ре а ли замтакођекарактеришуминималистичкеприче
уздубокопродирањеуинтимнисветсвојихјунака.Онсене
бавиизолованимдевијацијамасистемаилисудбинамарет
кихиизузетнихпојединца,већсликадоминантнустварност
ињенформативни утицај нановенараштаје. Бесперспек
тивностјеглавнаодликаовестварности,ањенапоследица
немогућностпроменеликоваисветаукојимаониживе.

Накрајубисвакакотребалодасеистакнеда је, збогекс
плоративнеприродеовогарада,већинатезатекскицирана
идапостојивеликипросторзањиховудаљуразраду,про
веравањеи елаборацију у оквирунекихбудућихрадоваи
истраживањима.Такође се каонеопходноможенавестии
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проверахипотезанапроширеномузоркуфилмовакакосрп
скихтакоиизкинематографијарегионаиостаткасвета.
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UniversityofArtsinBelgrade,FacultyofDramaArts,Belgrade

NEWREALISMINSERBIANFILM

Abstract

TheaimofthisstudywastoverifythehypothesisthatintheSerbian
cinematographyintheperiodfrom2010to2014anewfilmmovement
wascreatedforwhichthemostadequatetitleistheNew Realism.As
acasestudyweusedthefilmsTilva Ros(2010,NikolaLežaić),Clip 
(2012,MajaMiloš)andBarbarians (2014, Ivan Ikić).Asa resultof
analysis,thematicsimilaritieswerefoundintheproduction,intreatment
ofthesubjectandthelanguageofallthreefilms.Thesesimilaritiesare
reflectedintheturnaroundoftheproductionnecessitytowardsanew
filmexpressionthatisfocusedondealingwiththetraumaofgrowing
upinSerbiaand(self)destructivenessasaresponse.Allthreestories
werepresentedinarealisticmanner,usinglooseningoftheboundaries
of fiction and reality in the service of enhancing the edge of social
criticism.New Realismisalsocharacterizedbytheminimaliststories
withdeeppenetration into the intimateworldof theirheroes.Onthe
basisoftheseresults,aworkinghypothesishasbeenacceptedandthe
identified similarities were denoted as characteristics of a new film

movement.

Kеywords: film movement, debut film, genre, (self) destructiveness, 
metafile
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ЛОКАЛНЕКУЛТУРНЕСЦЕНЕ

Сажетак: У кон тек сту ве ли ких по де ла у ко ји ма бе о град ска кул
тур на сце на ре про ду ку је по сто је ће дру штве не од но се, еви дент
на је ње на рас пар ча ност и фо кус на раз ли чи тим, ви ше или ма
ње упа дљи вим по ку ша ји ма из дво је них ен ти те та да се одр же и 
кон со ли ду ју, без об зи ра и мо жда баш услед сла бље ња дру гих. Та ко 
ин ду ко ва ни од но си ре зул ту ју ви со ким сте пе ном раз је ди ње но сти, 
ко ја одр жа ва си стем из ко јег је из ни кла. У ис тра ја ва њу мно гих 
са мо стал них ор га ни зо ва ња сти же мо до не га ци је са мо ор га ни зо
ва но сти у по љу. Сто га се пи та ње шта је то са мо ор га ни зо ва на 
кул тур на сце на ну жно ко ри гу је кон ди ци о на лом: шта би она мо
гла би ти? Због че га би по сто ја ла, ка ко би на ста ја ла, на ка квим 
прин ци пи ма би функ ци о ни са ла? Ви ше бе о град ских умет ни ка/ца и 
рад ни ка/ца у кул ту ри уче ство ва ло је у се ри ји по лу струк ту ри са них 
ин тер вјуа усме ре них ка ар ти ку ла ци ји но вог кон струк та. Њи хо ви 
од го во ри, уз пот цр та ва ње свих пре кла па ња и ми мо хо да, по ла зи
ште су ана ли зе у ко јој се ис пи ту ју по тре бе укљу че них ак те ра, као 
и мо гућ но сти мо де ло ва ња са мо ор га ни зо ва не бе о град ске кул тур не 
сце не.

Кључнеречи: са мо ор га ни зо ва на сце на, ди ја лог, за јед ни ца, со ци о
кул ту рал не прак се, опе ра тив ни прин ци пи, плу ра ли тет, иде о ло шка 
кон зи стент ност

Развојновихколективнихпраксикојесеозначавајукаоса
моорганизоване може се пратити од деведесетих година
прошлогвека,скупасаварирањемупотребетерминакроз
различита контекстуална позиционирања.Стога данас ни
је лако дефинисати појам самоорганизације, због бројних
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конотација и широког семантичког опсега који се током
протеклихдеценијапостепеномењао.

Ауториманифестаиз2006.годинеподназивом„Немаал
тернативе:будућност јесамоорганизована”1отворенокри
тикујујавнеинституцијекојефункционишупратећиприн
ципе приватних корпорација, доприносећи тако укидању
јавнесфере,атимеисвојепримарнеобавезе.Усамооргани
зацијивидејединипутдаљегделовања,нелибећиседапре
испитају и сампојамоптерећен спорнимпретпоставкама.
Какоауториистичупојамсесувишечестоисасвимпогре
шноизједначавасасамосталниминицијативамазаснованим
налогицитржишнекомпетиције.Асоциранамитомалом
предузетникукојисекреативнодовијаисвојимпостигну
ћимауспешнопробијана„слободном”тржишту.Нисутакве
асоцијацијеслучајне.Позивањенакреативностинужност
самоорганизовањаевидентнојеупрокламацијамасавреме
них државника који државама одричу сваку одговорност.2
Имададоминантнареториканастављадазлоупотребљава
појмовеуфункцијикрупногкапитала,самоорганизацијуне
битребаломешатисасамопредузетништвом:„нијетоети
кета,логотип,брендилизаставаподкојомсеједриуводама
неолиберализма”3,већрадикаланпроцескојиконтинуирано
преиспитујепостојећерелацијенакојимаједруштвосазда
но,очемуистагрупаауторадискутујеудругомделутекста
којијеобјављеносамгодинакаснијенаконколапсамногих
великихинституционалнихструктура.

У полемици са претходницима, Драбл (Barnaby Drabble)
прави осврт на дуалитет значења ове кованице, сматрају
ћидасесамоорганизацијаууметностиможеразуметикао
„процес самодетерминишућегорганизовања (насупротор
ганизованостиодстранедругих),икаоентитет,организа
ција субјекатакреиранаподусловимакоје самиучесници
прописују (насупрот онима које су створене да се унутар
њих делује).”4 Разумевање самоорганизације као опозита
доминантниммоделимапрепознајесеиуформулацијамау

1 Davies,A.,Dillemuth,S.andJakobsen,J.ThereisNoAlternative:TheFu
tureisSelforganised.Part1,in:Art and its In sti tu ti ons. Cur rent Con flicts, 
Cri ti que and Col la bo ra ti ons, Montmann,N.(2006)BlackDog,pp. 176178.

2 Verwoert,J.AlltheWrongExamples,in:Selfor ga ni sed,(Eds.)Herbert,S.
andKarlsen,A. S. (2013), London,UK.Bergen,Norway:Open editions.
HordalandArtsCenter,pp.122134.

3 Davies,A.,Dillemuth,S.andJakobsen,J.ThereisNoAlternative:TheFu
tureisSelforganised.Part1,in:Art and its In sti tu ti ons. Cur rent Con flicts, 
Cri ti que and Col la bo ra ti onsMontmann,N.(2006),BlackDog,p.177.

4 Drabble,B.(2013)Ondeorganisationin:Selfor ga ni sed,(Eds.)Herbert,S.
andKarlsen,A. S. (2013), London,UK.Bergen,Norway:Open editions.
HordalandArtsCenter.
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којимасеразматрајумеханизмифункционисањаиуправља
ња.ДејвидБлејми(DavidBlamey)истичедатерминсамоор
ганизацијауконтекстууметности„описујекакогрупе,ко
лективиидругемрежепојединацамогуделоватинезависно
одинституционалнихикорпоративнихструктура.Чинисе
дасамоорганизованеиницијативе тежедабудунехијерар
хизоване,идасепроцесидоношењаодлукаводеускладуса
начелимаотворенихпартиципативнихмодела”5Принципи
независности, хоризонталне структуре и партиципативног
одлучивања разматрају се и у текстовима других аутора.6
Разлике су евидентне, дакако, мада дефиниције дослед
но прате димензију колективитета, која самоорганизоване
праксе и чини релевантним. Поједини аутори уздржавају
сеод јаснихдистинкција зарадистицањапотенцијалногу
самом плуралитету, говоре о апстрактном феномену: „су
срету различитих, најчешће колаборативних снага, али и
конфликтнихжудњи,жељаистрахова”7.Самоорганизовање
ипак није само оквир за огледно тестирање нових видова
колективитета,већсеможепосматратикаопраксаотпора,
чинпротеста,амикрозаједницекојесеконституишупред
стављају стожер критичког промишљања неолибералног
диктатакаоидеолошкогконструкта.Исходисудонеклепа
радоксални, јер контекстуална условљеност обележава и
самепраксе.Уместоеманципацијезаједничког,локалнакао
исвакадругакултурнасценарефлектуједруштвенуфраг
ментираност. Самоорганизоване праксе остају изоловани
ентитетикојипокушавајудаопстану,докседугорочнопо
везивањесадругима,уфункцијиконсолидацијезаједничке
платформе за деловања у јавној сфери, негира каомогућ
ност уследодсустваидеолошкеконзистентности.Индуко
вани односи резултују високим степеном разједињености
којаједоведенадокрајностииодржавасистемизкојегје
изникла.Уистрајавањумногихсамосталнихорганизовања
иперпетуирањунеолибералногмодела,стижемодонегаци
јесамоорганизованостиупољу.Ипак,акосамоорганизова
накултурнасценасаданепостојиусвомпуномобликукоји
омогућујекохерентнозаједничкоделовање,питањепотен
цијалаостајеотворено:можелисеконсолидоватикаошира
платформазасновананаискуствимамикрозаједницаиме
рилимаактера?Штабионамоглабитиподпретпоставком

5 Herbert,S.,Karlsen,A.S.andBlamey,D.(2013)Foreword,in:Selfor ga
ni sed, (еds.)Herbert, S. andKarlsen,A. S. (2013), London,UK.Bergen,
Norway:Openeditions.HordalandArtsCenter.

6 Bradley,W.,Hannula,M.,Ricupero,C.andSuperflex(2006)Selfor ga ni sa
tion/Co un tereco no mic Stra te gi es,NewYork,USA:SternbergPress,p.5.

7 Исто,стp.207.
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дапостојеизвесниобрасциповезаности?Можемолијеуоп
штезамислити?Какобибилодапро ба мо?

УоквирурадаПро бакојијереализованкаодеомеђународ
ногAc to po lisпројекта8спроведенојеистраживањемогућих
видовасамоорганизовања,сациљемексплорацијеиартику
лацијеновогконструктакојибиодговараоактеримакултур
непродукцијеналокалномнивоу.Истраживањејебилопар
тиципативногтипа:изабранјеквалитативниметодјерможе
датидубљеувидеукомплекснединамичкеструктуре,али
ипоставититемељзадаљеистраживачкепотезеипитања.

Ме тод

Уче сни циса го вор ни ци
У истраживању је учествовало једанаест уметника и кул
турних активиста9 уједначених по нивоу образовања, ста
рости од 3155 година.Најмање искусни учесник имао је
десетгодина,доксунајискуснијиималипотридесетгоди
напрофесионалногискуствауразличитимсоциокултурал
ним праксама. Изабрани су као представници београдске
културне продукције. Критеријуми за укључивање били
сустеченоискуствоусамоорганизованимпраксама,исте
пенмотивисаностизапредложенидијалог,притомјевође
норачунаоплуралитету,посебноупогледузаступљености
потенцијалноразличитихидеолошкихпозиција.

По сту пак
Сасвакимучесникомспроведенјеполуструктурисаниин
тервјуутрајањуоддвасата.Интервјуисуорганизованиу
дијалошкојформи,араспоредпаузаидинамикадијалогаза
висилисуодиндивидуалнихпотребаучесника.Питањасу
креиранатакодасеодносенапојмовноодређењесамоорга
низованесцене,каоинаконструкцијумоделапомерилима
самихактера:

Шта би по те би би ла са мо ор га ни зо ва на сце на? Ка ко би 
је опи сао/ла или де фи ни сао/ла ? На ко јим прин ци пи ма би 
се од ре ђе на са мо ор га ни за ци ја за сни ва ла ка да би би ла 

8 Рад„Проба”заснованјенадискурзивномогледуизвучнојинсталацији,
ипрвипутизведен23.маја2016.каоједанод14радоваукључениху
београдскоиздањепројектаАctopolisподназивомФор мал но не фор мал
на.Београдскасамоорганизованакултурнапродукција“уорганизацији
Go et heинститута.Задетаљанописпрограмавидетитексткустоскиње
београдског пројекта Мирјане Бобе Стојадиновић „Дезорганизација
културнепродукцијеуБеограду–Увећање”насајтуАктополисаwww.
actopolis.net.

9 Засвазанимања,титулеисроднетерминенаписанеумушкомродуваже
иоблицизаженскирод.
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направљена пре ма тво јим по тре ба ма? Ка ко би функ ци о ни
са ла? Ко је би вред но сти за сту па ла? Ко би је чи нио? Да ли 
би иде о ло шка по зи ци ја би ла ја сно де фи ни са на? Ка ко? За
што? Да ли би по сто ја ли од ре ђе ни ко дек си по на ша ња или 
де ло ва ња? Или не ка кви дру ги ме ха ни зми ко ји би јој омо гу ћи
ли да по сто ји и да се раз ви ја? Ка ко би она мо гла на ста ти? 
Шта су пред у сло ви? Ка кав је од нос из ме ђу са мо ор га ни за
ци је и нов ца? Да ли је за са мо ор га ни за ци ју по тре бан но вац? 
Чи ји но вац? Ко ли ко нов ца? Ка ко до ње га до ћи? Под ко јим 
усло ви ма? Ме ња ју ли еко ном ски од но си ква ли тет про дук
ци је и про це са? Ка ко и за што?

Поредпитањакојаседиректноодносенамеханизмесамо
организовања,односнооперативнепринципеиусловена
станка,изабранојејошнеколикокојасемогусматратикри
тич нимудосадашњимпраксама–тосупитањавезаназа
идеолошкопрофилисање,иодносеекономскезависности.

Об ра да
Свидијалозисуснимљени,апотомсуурађенитранскрип
ти.Одговори су распоређени по темама, систематизовани
и подвргнути анализи садржаја.Прикључен је ифинални
дијалогкојијеизведенјавноузучешћесаговорникаизпу
блике,када јенаправљенрезимеприкупљенихподатакаи
освртназакључке.

Ре зул та ти и ди ску си ја

Те шко ће у де фи ни са њу
Већинасаговорникапрепознајетешкоћеудефинисањуса
моорганизације,каоипојмасамоорганизованесцене.Атри
бут „самоорганизована” доживљава се као технички, без
одредницапозиције,уређењаилимодусаделовања,каони
вредносногусмерења.Означавасеикао„проблематичан”
јер се семантички исцрпљује у дискурсу неолиберализма.
Префикс „само” даје илузију избора и слободе, сугеришу
поједини, сматрајући да постоје далеко прецизнији де
скриптори.10Већинасаговорникајепонудилавишеодједне,
илипаксложенедефиниције,којеузимајууобзирразличи
теаспекте,иизводесеа)наосновуопштихкарактеристи
ка;б)уодносунаекстернеструктуре,и/илив)уодносуна
аутохтонепотребе.

10Од алтернативних термина употребљавају се атрибути „независна”
„друга”и„ванинституционална”сцена,алиипојмови„самоиницијати
ва”,„самоуправљање”,„груперазмене”и„заједница”.
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а)Де фи ни ци је ко је се из во де на осно ву оп штих ка рак те ри
сти ка укључују параметре структуре и управљања. Саго
ворницидоследноправедистинкцијуизмеђуиндивидуал
нихобликасамоорганизовањакарактеристичнихзанеоли
бералне„мантре”исамоорганизацијeкојепретпостављају
колективитетизаједништво(„великоМи”,какокажеједна
саговорница),икојемогувариратипобројучлановаи/или
укљученихентитета,пообимуиопсегуделовања(микро,
мезоимакрониво).Моделиодлучивањаутаквимгрупама
су демократски (партиципативни) или консензуални, оду
стајесеодчврстихпозицијамоћиихијерархијскогуређе
ња,структурајеотворена,лабилнаилипакблискаризому.
Очекивано,дефиницијеизовекатегоријеускладусусапо
менутимтеоријскимразматрањимаофункционисањусамо
организованихгрупа.11Индикативанјеосвртједнесаговор
ниценаметафоруризомакојууводеДелез(GillesDeleuze)
иГатари(FelixGuattari)какобиобјаснилилогикузнањаза
снованунамрежинитикојемогудасерашнирајуусасвим
новечитавомсвојомдужином,ширећисетакоунеочеки
ванимправцимабезцентрализованеконтролеилиструкту
ре.12Антихијерархијскаперспективаризоматскогмишљења
говориодоживљајунепрестанеисложенединамике,каоио
развојнимпотенцијалимакојесамоорганизованасценаим
плицира.

б)Де фи ни ци је ко је се из во де у од но су на екс тер не струк
ту ре полазеодпретпоставкеда је самоорганизованасце
на нешто „друго”, „алтернативно”, „субверзивно”, „аван
гардно”–сценакојанастајеванинституционалногоквира,
академских норми и тржишних критеријума.Ипак, однос
премаекстернимструктураманијесамореактиваниликон
фронтирајући,већикомплементаран.Појединисаговорни
циистичумеђузависностипотенцијалинтервенисањаудо
минантниминституционалниммоделима„крозпроцескоји
се можефинализовати у институционализацији самоорга
низованихпраксикоје ондаизазивајуновереакцијеино
вепраксе”13.Маданеколикосаговорниканаглашаварасцеп
који самоорганизоване одваја од институционализованих
пракси, остали примећују сложену динамику односа који

11Bradley,etal. (2006)Selfor ga ni sa tion/Co un tereco no mic Stra te gi es,New
York,USA:SternbergPress

12Deleuze,G.andGuattari,F.(2004).A Tho u sand Pla te a us – Ca pi ta lism and 
Schi zop hre nia,transl.Massumi,B.,London:Continuum.

13Удаљемтекстуфрагментидијалогабићекоришћенирадиилустрације
одређенихзакључака,ипосебноозначени,ализбогбројностиимето
долошкихзахтеванећебитипојединачниходредницаоизворима.Листа
свихучесника/цауистраживањудоступнајеуПрилогу1.
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седоживљавакаорекурсивнипроцесуширемвременском
опсегу(социоисторијскаперспектива)

в)Де фи ни ци је ко је се из во де у од но су на ау тох то не по тре бе 
позивајусена„вољуижељууметникаирадникаукултури
дасе,безобзиранапрепреке,заједничкиорганизујукакоби
обезбедиликонтинуитетделовањаусвомпрофесионалном
иличномразвоју.”Уовимдефиницијамасамоорганизаци
јасеизједначавасапојмомсамоиницијативе,којадиректно
зависиодстепенасамоодрживости,какоистичеједансаго
ворник.Заснивасенаслободномизборуљуди,тема,начина
рада,крозпокушајдасенамеререализујуусистемукојије
препунпрепреказатаквеизборе.Такође,самоорганизација
претпостављаусклађивањеунутрашњихпотребаициљева
саспољнимприликамаилиограничењимаштоседоживља
ва као борба, која ствара заједничко искуство, заједничко
знање,и заснована јенасвакодневномпреговарањуинтер
иинтраперсоналногтипа.14Једнаодсаговорницапозивасе
наувидеАгамбена(GiorgioAgamben)ињеговконцептwha
te ver sin gu la rity15разматрајућимогућудефиницијусамоор
ганизованесценекаоогромногскупајединственостиукоме
окупљањенијепозаједничкомчиниоцунегопотомештоје
свакоразличит.Повезивањесе„засниванапретпоставцида
тисвакаследећаособакојапостоји,акојунепознајешможе
пружитиуправооноштотинедостаје”.

Иаковећинадефиницијауовојгрупиистичепотребузаау
тономијомделовања,ставовисеразликујупопитањунеза
висности.Већинаучесникасматрадајесамоорганизована
онасценанакојојактерисамосталноградесвојемеђусобне
односе,каоиодносесаспољнимструктурама,докјеједан
саговорникизричитуставудајесамоорганизацијаилузија,
јерувекпостојинекиорганизујућифактор: „Битинезави
санодоколностијеидеализамилиповластица,самсебене
можедаорганизујенико,тојеутопијскимамац.”

Остаје отворено питање вр сте и ква ли те та мо ти ва ци је
актераукљученихуформативнепроцесе:далисамоорга
низованасценанастаје„дабитостварањеистаклопозици
јуљуди као специфичну имаргиналну у неком херојском
смислу,збогтогаштопостојиодређенипрорачунутаквом
позиционирању, или затоштоникако другачије неможе.”
Чинисеважноовопитањејерпроблематизујепроактивност

14Кадакористипојам„борбазаопстанак”,једнаодучесницаинсистира
натомедајеречозаједничкојборби,анеборбипојединцаусоцијал
дарвинистичкомсмислукакавдиктиранеолиберализам.

15Agamben, G. (2007) The Co ming Com mu nity, London, Minneapolis:
UniversityofMinnesotaPress.
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приступакаоисамопрокламовануетичностактивистичких
позиција, тако да се настајање самоорганизованих пракси
можепосматратидвојако,као:

• избор вођен идеолошким уверењем, аутохтоним
потребамаипреференцијама;

• последицаилиисходусловљенекстернимоколности
ма,тешкоћама,ипрепрекама.

Различитедефиницијекојесуевидентиранетокомдијалога
заправосуодјековеконтроверзеизниклеизсистемскогод
сустваизбораусвимсферамаделовања.Понуђенатумаче
њапотврђујудосадашањеувидеоспецифичнимсвојствима
самоорганизованих пракси, уз разликовање унутрашњих
и спољашњих видова самоорганизовања, 16 и унеколико
превазилазепостојећетеоретизације.

Усло ви на стан ка
Саговорниципоказујувисокстепенсагласностикадагово
реоформативнимпроцесима.Каокључниусловзанастаја
њесамоорганизованесцененаводисеповезивањенаосно
вуинтересаициљева:нужнојепоклапањеиндивидуалних
циљева са заједничким, илиуграђивањеиндивидуалних у
заједнички циљ. Као други услов наводи се висок степен
уједињеностиисолидарностиуизградњизаједничког,који
претпостављадобровољноулагањеиделовањезазаједнич
кудобробит.Дабисетодогодилонужноје„препознавање
заједничкогкаотериторијекојадоносибољитак”,деловање
којејеинтринзичкимотивисаноипоткрепљујесегрупном
кохезијом,акојеопетповратноделујенастепенуједињено
сти.Какосеистичеуједномдијалогу:„прагсолидарности
наистомпомажедасеизнедриноваснага”.Каотрећиуслов
наводисеполитичкастабилностипрепознавањезаједничке
идеолошкематрице. „Све организације су или идеолошке
илиинтересне”исказјесакојимсеслажевећина,мадаје
дан издвојени глас разматра могућност „раскринкавања”
којеописујекаонапуштањепостојећихдруштвенихулога
односноизмештањеиззадатих,честоидеолошкиобојених
позиција.Чиниседајеовајмањинскигласуизразитојко
лизијисаусловомидеолошкеконзистентности,мадатреба
иматиувидудаучесникговориоширојплатформи,некој
врстисамоорганизованогпокретачијенастајањепосматра
као дугорочни друштвени процес креирања заједничке
позиције.

16Borgen,M.TheInnerandOuterFormofSelfOrganisation, in:Selfor ga
ni sed (eds.)Herbert, S. andKarlsen,A.S. (2013),UK.London,Norway:
Bergen,Openeditions.HordalandArtsCenter,pp.3749.
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У разматрању дугорочних процеса, посебно када се о са
моорганизацијиговорикаоосамоуправљању,закључцису
очекивани.Каоусловсеистичепроменадруштвениходно
саиукидањекапиталистичкогмоделапроизводње,чемуде
лимичномогудопринетидискурзивнепраксеомогућојал
тернативи:говорокапитализмукаоидеолошкомконструкту
уфункцији преузимање одговорности припадника средње 
класезасвојеулогеуодржавањупостојећегпоретка.

Прин ци пи функ ци о ни са ња
Амбиваленцијакојасеиспрвапојавилаприликомдефини
сањазачудонијеутицаланабројиквалитетпродукованих
одговораидаљихтумачења.Омеханизмимафункциониса
њаиделовањауоквируновогконструктакојибибионапра
вљенпремаличниммерилима,учеснициговореузосвртна
својапретходнаискустваианалогијесадругимсамоорга
низованимпраксамакаоштосузадруге,комуне,скупштине
станара,кооперативеи/илигрупесолидарнеразмене.Овде
ће бити размотрени и описани сви поменути принципи у
светлуевентуалнихукрштањаимимохода.

1)Плу ра ли тет је једанодпрвихпринципанакомеинси
стира већина. Користе се различити термини као што су
„диверзитет”, „разноликост” и „полифоност”, са намером
да се истакне хетерогеност групне структуре.Плуралитет
претпостављаполифункционалнеколективекојипривлаче,
окупљајуиразвијајуразличитесадржајеисмернице,икоји
сезаснивајунагенерацијском,струковном,исубкултурном
укрштању:„требаразбитисветемногостранеподразумева
јућествари,вршњачкоусаглашавањеисвакодруго,свето
склонитиустрануиприћитомеузпристајањенаризик”.
Уосновиовогпринципалежиуверењедасесвакаврстаге
тоизацијеможерепродуковати„илиобновитисамоизсвог
забрана,самоизсвогџепа.”

2)Отво ре ност и про пу стљи вост гра ни цајепринципкоји
претпостављадинамичнуструктуруузвисокстепенфлук
туације.Једанодсаговорникакажедаморапостојати„про
маја”докдругикористеметафору„отворенихврата”.Отво
реност саме структуре у највећој мери зависи од начина
комуникације, односи се на: доступност, транспарентност
иинклузивносткадајеупитањуекстернакомуникација,а
експлицитносткадајеупитањуинтерна.Принципједирект
ноповезансапретходнимјерсеразвојнипотенцијалпрепо
знајеупотребикојомсеновинаизједначавасадругошћу.17

17“Desire for thenew inus is thedesire for theother.”Levinas,E. (према:
Kennedy,D. (2011)Parent, child, alterity,dialogue,Phi lo sophy To day, 45
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3)Ау то ре флек сив ностјеједноодсвојстава,алиипринцип
којиомогућујепроценупостигнутогуфункцијикоректива:
„такопраксеувек еволуирају унекиновихибридуодно
сунапретходни”.Плуралитетразличитихпраксиипредло
га,којесеконтинуиранопромишљају,процењујуипролазе
крозпроцесселекције,дајеивиталностпракси:„Сталносе
постављајупитања:штајеурађено,штајепостигнуто,шта
требадаље?Тимесценадобијанапокретљивостиидина
мичности,безокоштавањакаквосејављауинституцијама”.
Јошнеколикоисказаилуструјезначајкојиучесниципридају
поменутимпринципима:„Кадколективпрерастесвојупо
кретљивосттојепотенцијалнакатастрофајернемапрогре
сије,стварсезаустављаипочињедауживаусвојојсамо
довољности”. Таква ситуација се јавља „када организаци
јапостаневажнијанегољуди,кадаопстанакорганизације
постанестаријиодпринципаинклузивности,наштаможе
даутичеиизворнагрупакојасеконформиранаконгодина
изгарања”.

4)Флек си бил ност у функ ци о ни са њујепринципкојигаран
тује адаптибилност, отпорност и процес рекреирања  по
дешавање првобитних одлука и претпоставки са реалним
околностима:„свесетестираупраксиииспробава,модел
морадабудефлексибиланипокретљив, каоотворенпро
сторзаекспериментусамоорганизовању.”Потребнојера
дитинакоординацијиокозаједничкихпотреба,инаускла
ђивању различитих индивидуалних потреба. Приликом
избораодређенихпоступакаразматрајусесвипредлози,а
бирасепозаједничкиусвојеномкритеријумукојиможева
риратиуодносуназахтевегрупе.„Потребнесубрзереак
ције”,кажеједанглас„живост,отворенисистемукомесе
нештодешаваизненада.”

5)Са мо у пра вља њејепринципкојисезасниванаегалитар
ностиипартиципацији,какоуодлучивањутакоиупреу
зимањуодговорности,кажуучесници.Отворенипартици
пативнимоделиполазеодпретпоставкедајеучешћесвих
неопходнокакозбогсадржајакојеактивитетдоноси,такои
збогидентификацијесазаједничкимциљевима,аследстве
нои због степенамотивације.18Како је у једномдијалогу
истакнуто,потребноје“креиратиконтекстзаеманципацију
свакогпојединца, охрабритипартиципацију, омогућитида
се укључе они којима то није лако, алипоштоватии неу
кључености када је то људима потребно”. Активисткиња

(1),Chicago,US:DePaulUniversity,p.33.
18Ristić,I.,Škorc,B.andMandić,T.(2016)NoveltyandCoherenceinGroup

CreativeProcess,Psi ho lo gi ja Vol49 (3),Belgrade:SerbianPsychological
Association,pp.213–229.
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којајеусмеренанамоделезадругарстваподсећанаважност
принципа„једанчовек–једанглас”,безобзиранапочетна
материјалнаулагања, јер је тоуслов законституисање за
једничког.

6)По де ла и свест о од го вор но сти је један од критичних
принципа,наводи сеудијалозима, јерискустваизпраксе
говореотешкоћамањеговереализације.Ипак,уоптимал
номмоделукојибипратиопотребеактера,дифузијаодго
ворности се посматра као услов заједничког деловања и
развоја, ане каоопасност, како то сугеришуистраживачи
групнекреативностикадаразматрајуfree ri dingфеномен.19
Подела задатака унутар колектива претпоставља  висок
степен самосвести свих укључених актера, и сагледавање
деловања спрам различитих компетенција који доприносе
заједничкојнамери,штоуједноукључујеидобропознава
њеиндивидуалнихспособности,каоињиховихограниче
ња:„Какомојикапацитетикореспондирајусатвојимикако
седопуњујемоиделујемозаједнички?”инсистираједанод
учесника на комплементарности у дистрибуцији задатака,
подсећајућинахолистичкупарадигмуиусловеемергентне
креативности.20

7) За јед нич ко ула га ње на су прот оку па ци ји за јед нич ког је
принципкојисепотенциракадасеговориозаједничкомра
ду,деловањуисвојини„недељивојинеотуђивој”, какосе
описујеувишенаврата,јер„нијециљпрофитвећбригаза
чланствоиоколину”.Принципподразумеваодустајањеод
поседовања као наметнутог система, и промена опхођења
којаизтогапроизилази:„Свеможешдакористиш,дадајеш
идатисевраћа”.Илисеуместопоседовањаразматраме
ханизамкоришћењаусветлуреципроцитета:„Коликодајеш
толикотисевраћа.Акоуопштепостојинекарачуницаонда
требадабудеутаквојсразмери”закључакједијалога.

8)Раз ме на и де мо кра тич ност зна њаодносисенапринцип
потпунеотвореностиунутар заједнице заразличитевидо
ве међудејства, посебно када су у питању нематеријални

19У серији експеримената показано је да рад у групиможе утицати на
мотивацијуиосећајодговорностисвакогпојединачногчлана,штодо
водидослабијегучешћаифеноменакојибисеуслободномпреводу
могаоозначитикао„хватањакривине”иличак„шлепања”(free ri ding),
аодносисенасоцијалнопрепуштањеуситуацијигрупногкреативног
чина.Видети:Karau, S. J. andWilliams,K.D. (1993) Social loafing:A
metaanalyticreviewandtheoreticalintegration,Jo ur nal of Per so na lity and 
So cial Psycho logy65,pp.681–706.

20Sawyer,R.K.andDeZutter,S.(2009)DistributedCreativity:HowCollecti
veCreationsEmergeFromCollaboration,Psycho logy of Aest he tics, Cre a ti
vity, and the Arts 3 (2),pp.81–92.
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ресурсикаоштосуинформације,вештине,знања,времеи
сл.Уосновилежиусмереностнасамоедукацијуибригуза
заједницу.Учесницисеипакразилазекадаговореоопсегу
размене.Кадаразмишљаосамоорганизацијикојојбижеле
ладаприпада једнаодучесницаописујемању„заједницу
која се организује како би појединци уњој нешто дали и
добили, без опипљивог спољног циља”.У таквоммоделу
разменасепојављујекаојединасврха,безобавезујућихзах
тевапремадругимспољнимфакторима:безциљева,завр
шногрезултата,делаипродукта:„Саматаразменаједело
око кога се појединци развијају, нема колективног исхода
ван заједнице већ је резултат напредак сваког појединца.”
Моделзатворенихзаједницанијеблизаквећини,ипојављу
јесесамоуједномдијалогу,мадасепринципразменеисти
чекаовеомаважанусвимосталим,узусловотворености
премадругимаиреалнеинклузивностикојаомогућујераз
менуресурсамеђусвимакојиутомежеледапартиципирају
(принцип2).

9)Струк ту ра се честоистиче у дијалозима каонужна за
радизаједничкоделовање,аперципирасекрозпостојање
конкретногјавногпростора:„Потребнајенекаврстаструк
туре, нешто око чега се људи физички окупљају, нешто
штопросторноивременскипостојитрајно,нештоокочега
људимогу те своје јединствености да успоставе,физичко
просторниентитеткојићемоћидаизнесенекуврстувезе,
оквирукомесеуспостављаодноспремаактуалнимпракса
ма”.Јавнипросторседоживљавакаоокупљалиште,фоку
снатачкаиполигонзаексперимент–местокојеморабити
безбедно,мораактеримапружитиминимумсигурностиод
спољнихпритисакаиунутрашњихнесклада.Требаобрати
ти пажњу да је принцип структуре делимично у колизији
сапрвачетирипоменутапринципајеронипретпостављају
високстепенпокретљивостиидинамикукојаможеугрози
тистабилност,аследственоидоживљајсигурности.Ипак,
студијепоказујудамањакструктуреможебитиистотоли
ко инхибиторан као и када она потпуно преузима примат
паседоживљавакаоконтролишућа.21Стогајелогичнода
сепотребазаструктуромисказујекрозпромишљањеновог
заједничкогпростора,каомоделачијефункционисањеније

21Runco,M.A.andOkuda,S. (1991)The instructional enhancementof the
ideational originality and flexibility scores of divergent thinking tests,
Ap plied Cog ni ti ve Psycho logy 5, New Jersey, US: Wiley, pp. 435441.
Видетии:Ristić,I.(2010)Po če tak i kraj kre a tiv nog pro ce sa,Beograd:Hop.
La!
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нужнобазиранонаригиднимправилимакојамогуугрозити
аутономију.22

10)Про грам ска и по ли тич ка ау то но ми ја јепринципкојисе
најчешћепомињеприразматрањусамоорганизованесцене
потенцијално консолидоване око одређеног простора или
структуре.Односисенадоношењеодлукаипотпунуслобо
дујавногделовања,каоирегулисањапроизводногпроцеса.
Кадасепомињеовајпринцип,упрвипландолазипитање
одрживости. Ипак, без обзира на односе економске зави
сностиокојимаћебитивишеречикасније,једнаучесница
суверенотврди–„одлукеправимоМи”.

11)Емер гент ност јепринципкојиполазиодпретпостав
кедасамоорганизованасценатребадабудеконструкткоји
себе прави, простор заједничких инвенција: „нема тачних
предвиђањакакобисветотребалодаизгледа,некествари
семорајудогађати”.Морадапостоји„проточностинеиме
новањемедија,процескојисебидозвољаваразнеискораке”.
Изисказасепрепознаједајепроцессамостварањаускопо
везансапродукцијом,јасноје,дакле,дазависиодсадржаја
којисценапроизводи:„Јавнидогађајмеинтересујекаоскуп
непроверенихформатакојисепроверавајуналицуместа”,
с тимштосепродукцијаувећиниисказаразматранекао
средствоизразавећинтервенције:„Освежењадолазесане
предвидљивих страна, добија се тимешанса запромену”.
Емергентнипроцессеизједначавасадруштвенимипреузи
маприматнадпродуктом.Једанодучесникаразматрапита
њепрофесионализма,одговарајућизамишљенојкритичар
ки:„Дајемгласизапотенцијалнидилетантизамакодоноси
тајнеснагеиновеукусе,новеполитичкеборбе”.

Мањибројсаговорника,кадаговориоемергентностиста
вља акценат на креативни процес, на експериментацију и
условновинеусамојпродукцији,безосвртанадруштвене
консеквенце.Кажупотребно је „даљудимогу да направе
нештоново,штонијеуметностзакојусусеспремали,није
њиховапрошлостнисадашњост”,„требанасценидабуде
местадасенештопроба,бездефинисанеидеје,даможеда
секренеунештопадавидимогдећетодастигне,дасам
процесимашто јемогућевишепростораиданеморада

22Једнасаговорницасматрадајепитањесигурности„проблематичноако
посматрамочитавузаједницу,јерјепотребнаизградњаодносакојаби
донеласигурностзасве,анесамозапојединца,заменеилизагрупу
којојприпадам.“Тимеподсећанаодговорност актера социокултурал
нихпраксииретроградностнастојањадасеуметницимавратипозиција
повлашћенихииздвојенихпојединаца,којирадеубезбеднимусловима
ивалидирајуустројствоексплоатације.
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прејудицирапроизвод,алидаипакпостојиизвеснирадно
етичкиодноскојијенанекиначинобавезујући”.

12. Бор бе ност и ак ти ви тет супринципикојипретпоста
вљајусвесностосопственомположају,оузроцимаикарак
теристикаматогположаја,апосебноопозицијиусистем
скојконстелацијииодређенојсоцијалнојулозиуодносуна
класну припадност.Принцип такође претпоставља спрем
ност актера самоорганизоване сцене да преузму одговор
ностимобилишусвојеснагеупраксамаотпора.Реч„борба”
сеучесталопојављујеудијалозима,апојединитакодефи
нишусампојамсамоорганизације,поништавајућииздваја
њекултурнесценеуодносунадруштвену.Удијалозимасе
разматраисубверзивностделовања,тачнијемогућностида
сесубвертујесистемкојиасимилујесвакуврстуактивитета.
Остајеотворенокаквајеврстасубверзијемогућа,ууслови
маактуалнедистрибуцијемоћииопортунистичкихрежима:
„Мождајепоследњеместосубверзивностинекаврстаети
ке”,кажеједнаодучесница,итакопостављаимплицитни
темељсвихпринципакојијемалокопоменуо. 

Иде о ло шко про фи ли са ње
Великијераспонразличитиходговоранапитањедалиби
заједничка идеолошкаматрица била нужна у самооргани
зованоммоделукојиодговарањиховимпотребама.Ставо
вискородасуполаризовани:појединиактеринегирајуну
жностидеолошкеконзистентности,докдругинањојинси
стирају.Овдећебитиразмотрениваријететисвихтумачења
двенаизгледискључивепозиције:

а)Не ма за јед нич ке иде о ло ги је – тврди неколицина. Даља
образложења ове позиције су разнородна и спецификују
разлоге:

•Идеологијенемајер„постојисамопраксаидеолошког
кокетирања:неможемодаседржимочистихидеолошких
позицијакојихсмоседржалипредесетакгодина,јерси
сталнопринуђендасесналазишнаразинамаспољашњих
иегзистенцијалнихзахтева,оношторадишуреалности
јеунескладусаличнимуверењима.Имисвиторадимо,
алитребадакажемодаторадимо!”

•Идеологија јеирелевантнаупроизводњиновог:„Није
идеологијаразлогокупљања.Акоправитенештоновоне
можететоправитиодпостојећихпринципа”.Овдесеиде
олошкаматрицапосматракаофакторограничењакреа
тивности и извор потенцијалног раскола, у дијалогу се
истичедајепотребна„синергијаиетичкипутокази,али
безпотребедасеотомеговори”.
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•Упракси,идеологијајестварпреговора,јертребаство
ритимоделукомесвимогудапрепознајусвојинтереси
дазадовољесвојепотребе(одмикродомакронивоа).И
мадасаговорницазаступаидејелевице,полазиодширег
приступаукомесељуди„окупљајуизразличитихразло
га,једнидолазезбогодређенихинтереса,адругисепре
познајуидеолошки”.Посебноупроизводниммоделима
којипретендујудаствореекономскуосновузаполитички
утицај, важно је да постоји „шира лепеза учесника, јер
свеполитичкепартије,свеидеолошкепозиције,светре
баукључити:инационалисте,илиберале,икомунисте!”

б)Ну жна је по ли тич ка ста бил ност и јасна, експлицитно
формулисана(лева)идеолошкапозиција–инсистираипак
већинасаговорника,којајеовајусловистицалаиприраз
матрању формативних процеса. „Недостатно је учешће у
организацији која је идеолошки хетерогена”. Идеологија
је основ препознавања и повезаности, услов заједништва:
„Требарадитисаљудимасакојимаможешдакореспонди
рашидеолошки, из те размене треба да изађе нешто кон
структивно и афирмативно, у чему ја могу да се видим”.
Идеолошкаконзистентностомогућујеопстанак:штојеиде
олошкапозицијајаснијеартикулисанаичвршћеутемељена,
заједницајеуспешнијауостварењусвојихциљева.Управо
збогтогајекључнодапостојизаједничкаидеологијакојаје
освешћенаиексплицитноформулисана.Уосновиовогста
валежипретпоставкада„идеологијаувекради,увексмоу
мрежиидеологије,самојепитањеколикосмотогасвесни.”

Евидентанјеиочекиванвисокстепенискључивостиуис
казима,јерсуактериовестудијебиранисанамеромдавер
норепрезентујуактуалнеидеолошкенескладеналокалној
сцени.Вредиипакобратитипажњудајеусловидеолошке
конзистентности у потпуној контрадикцији са принципом
плуралитетакојијевећинаистаклакаоважанусвоммоделу
самоорганизованесцене.Оноштоостајекаопосебноупеча
тљивојестедасупринципплуралитетаистицалиизаговор
нициидеолошкогпрофилисања.Далијеондауоптималном
моделујединанепожељнадругостидеолошкогпорекла?То
јеизвесно,ако јеречодругостикојаискључујесведруге
другости,докзаосталепитањеостајеотворено.Мадане
изречен, овакав исход угрожава принципе егалитарности
ипартиципације,коједословносвиучесницисматрајуну
жним,апрокламованаинклузивностмоделапостајевисоко
селективнатепретидасепретвориусвојусупротност.Како
даклепомиритипотребезаполитичкомстабилношћуиди
верзитетом? Један гласразматраовапитањауисторијској
перспективи:„Натометребарадити.Улогамалихзаједница
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једугорочнираднаеманципацијидруштва,безтоганећени
доћидореалнихзаједница”.Неколицинаразматрапроблем
уактуалномконтексту,докпрепознајеизлишностидеоло
шких експликација безприменеупракси: „Непотребно је
расправљати, јертосвепроизилазиизпраксе.Великидео
тихпричајејакоапстрактанинезначиништаакосенеочи
тујеуреалнимодносима”.Једнаактивисткињаподсећана
шумовеукомуникацијикојереторикапроизводи:„Идеоло
шкообјашњењеможеизазватинесагласност,мадасекроз
самупраксупостигне сагласност”, јер „самоуправљање је
пракса,тошторадимоупракситојесамоуправљање,ане
оно што причамо”. Идеологија се, дакле, мора очитавати
крозконкретнепоступкебезнужнихексплицитнихформу
лација.Стогазахтевзаодустајањемодрадикалнереторике
уз раднапроменипроизводнихи свихдругиходносаде
лимично разрешава контрадикције везане за питање иде
олошкеконзистентности,ипредставља једанодуслова за
конституисањезаједничког.

Но вац и са мо ор га ни за ци ја
Када разматрају питање финансијске одрживости само
организованесцене,саговорнициунајвећојмериговорео
питањуаутономије,ипомињусамодвеопције.

Првасеодносинапристајањенаразличитеобликееконом
скезависности,алиузинсистирањенаидеолошкојнезави
сности,штоостаједасепреиспитујекаомогућност,узсвест
докојемересуодносиекономскезависностиобавезујућии
условљавајуизвеснаограничења,безобзирадалисредства
долазеуобликудонација,спонзорставаилисубвенција:„За
виснисмоидеолошкисамооднашихпринципа,аеконом
скинеможемосамидаопстанемо,морамодаприхватамо
тајновац,такодаулазимоуодносегдехтелинехтелипри
стајемонаекономскузависност”кажеједанодучесника.С
другестраневероватноћаопстанказависиоддоступности
и дистрибуције средстава. Новац обезбеђује континуитет,
времезаекспериментацију,стваралаштвокојенеугрожава
егзистенцију,збогчегаусловиекономскезависностипоста
јунужност.Каоподршкафаворизујуседржавнесубвенци
јенаспрамлогикефондацијскогикорпоративногтржишта,
аразматрајусеиодносиунутарнеспецификованихвидова
меценства.

Токомдијалогаанализиранједиректанутицајновцанапро
дукцијукрознизпримеракојиописујукакосемењајуод
носи унутар групе по питању преузимања одговорности,
накојиначинсемењајуприоритетикадаекстернаструкту
рапостављаусловпродуктакојипраксидајелегитимитет,
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збогчегадолазидоузурпацијепроцеса,икакосекритич
ке праксе асимилују у систем када изњега црпе ресурсе.
Упркосмањкуизборакојиактерегурауодносезависности,
чиниседаостварењеаутономијеутаквимусловиманијеу
потпуностимогуће.

Удругојопцијикојасеређепомињесамоулагањесепосма
тракаојединагаранцијаистинскеслободеинезависности:
„Нетребаништаочекиватиоддржаве,нитиодинституција
права самоорганизована сцена би требало да буде самои
нициранаисамоодржива.Нетребадазависиниодкаквих
градскидатих,уступљених,позајмљенихпросторавећкроз
формусамоорганизовањаљудитребадасхватеиусловно
ститогаштораде:коликотиморашдауложишусветода
бисесамоорганизовао,штасвеморашдаурадишванод
носа зависности, да би сам постао трасер свог програма
иотварачвратадругима”.Како саговорникнаводиовакво
уверењесезасниванапретпоставцидасе„осећамонајсло
бодније када смо сами своји власници, када је комплетан
улазниизноснаш(креативнорадни,каоиматеријални),уз
неговањепринципа:радимоулажемоодлучујемо.Тојежи
вотноулагачкиприступјерподразумевадасенатакавначин
живи.”Започетнаулагањапојединисаговорнициразматра
јуразличитевидовекомерцијалнихпословамањеиливише
легалногтипа.

Безобзирадалијесамоорганизованасценазасновананаса
моулагањуилијеекономскизависна,поделасредставауну
тарзаједниценијеспорнопитање.„Свакорадиколикоможе
иколикозна,алисесведелинаједнакеделове”наводисе
уједномдијалогу.Актерисемахомслажудајеурасподели
средставапотребанвисокстепентранспарентности, затим
провераиревидирањедистрибуцијетокомпроцеса,какосе
никонебиосећаоексплоатисан.

За вр шна раз ма тра ња

Дијалозионовимвидовимасамоорганизацијепоказујудо
којемеререпрезентилокалнекултурнесценепроменепо
сматрајуусветлуширегдруштвеногмодела,доксеупону
ђеним конструктимамогу препознати тековине анархизма
и утопијског социјализма.Конструкти се праве на основу
личнихискустава из домена самоорганизованихпракси, а
дијалозимадоминирапотребадасепронађеуземљењеуре
алности,мадасуспорадичнапрепуштањеидеализмуочеки
ванаупоступкукојиносизахтевсуперструкције.Стогасе,у
томмимоходуизмеђуидеалногимогућег,иупркосвисоком
степену сагласности о условима настанка и оперативним
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принципима потенцијалне заједнице, појављују контра
дикцијекојенисузанемарљиве.

Сучељавањепринципаидеолошкеконзистентностииплу
ралитетаговори,нетоликоотешкоћамауконструисањуоп
тималног модела самоорганизације колико о специфичној
позицијиукљученихактера,урасцепуизмеђуразличитих
социјалнихулогакојепретендујудапреузму:саједнестра
неборацазамањинскаправа,садругестранезаговорника
реполитизације уметности. На први поглед улоге делују
комплементарно,стогатаколакоизвирууконструктимаи
парирају једнадругој.Међутим,унеолибералнојпарадиг
ми,свакаврстаразличитостијеоноштосеприписујепољу
културе,доксесистемексплоатацијесакривенизаапотеозе
тржиштапредстављакаонужностбез алтернативе. Засту
пањеплуралитетаиборбазасвевидоведиверзитетапри
видно једопуштена,чакистимулисанасведокне задире
у базична питања друштвене сегрегације. Борбом за све
субкултурнеформацијеисвеврстељудскихправа (изузев
већинскогданебудемогладни)уметницирежирајувелику
шаренулажукојасеучесталокористикаоалибииадутпо
литичкеагендепостимперија.Изтоганепроизилазинужно
дасетребаодрећиплуралитетаилитајпринциппрогнати
изпонуђенихмодела,већданепрестанотребаиматиуви
дуопсегзлоупотребехуманистичкихвредностиунеолибе
рализму.Учешћем у таквимпроцесима уметници заправо
верификујукултуризацијудруштвенихпитањапротивкоје
себори.Стогајеангажованауметностсвакакооксиморон,
како се наводи у једномдијалогу, док је одвајање култур
них од социјалних пракси идеолошки конструкт злокобан
исто колико и неолиберализам, иможе се посматрати као
његовдериват.Актерисамоорганизованесцене,маколико
данасонабилафрагментиранаухрпумикрозаједница,по
стајутогасвесни,свевишеисвечешће.Отомесеговори,
простор полемике се проширује, позиције се преиспитују
крозразличитедискурзивнепраксе.Идеолошкаполариза
цијајеуфункцијисамоартикулацијеидемаскирања,јерсе
политичкоодређујеполазећиоднепријатељарадијеноод
пријатеља.23 Стога је консолидација нове заједничке плат
формедалекоодреалности,мадасеонаипакназиреиможе
секонструисати.Исходидијалогауовомистраживањујасна
супотврдатемогућности.

23Derida,Ž.(2001)Po li ti ke pri ja telj stva,Beograd:Beogradskikrug.
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•ТањаМарковић

•МариелаЦветић

•НиколаРадићЛуцати
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TOWARDSNEWFORMSOFCOLLECTIVITY

SUPERSTRUCTUREANDMODELLINGOF
ASELFORGANIZEDSCENEINBELGRADE

In the context of “great divides” in which the Belgrade cultural
scene reproduces the existing social relations,what is evident is the
vast fragmentation and focus on different, more or less, convincing
attempts of individual entities to sustain themselves and consolidate
regardless, andperhaps evenpreciselybecause, of theweakeningof
theothers.Suchinducedrelationsresultedinahighdegreeofdisunity;
thesituationhasbeenradicalisedandatthispointevenmaintainsthe
system fromwhich it sprung. In perseverance ofmany independent
organisationswehavecometonegatetheselforganisationinitsvery
domain. Thus, the question of what a selforganized cultural scene
is,getsconsequently replacedby itsconditional form:Whatcould it
be?Whyshoulditexist?Whatwoulditaimfor?Onwhichprinciples
should it function?Canweevenbegin to imagine it?Whatwould it
looklikeifwetried?Manyartistsandculturalworkershaveanswered
thesequestionsaimingatarticulatinganewconstruct.Theiranswers,
alongwiththeanalysisofoverlappinganddifferences,wereusedasa
startingpointfortheanalysisinwhichthefocusisonthequestioning
oftheneedsofinvolvedparticipants,aswellpossiblemodelsforself

organizedculturalsceneinBelgrade.

Key words: selforganization, dialogue, community, sociocultural 
practices, operating principles, plurality, ideological consistency
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Савременочовечанство је у великој – како структуралној,
тако и развојној – кризи, која се испољава чак и као обе
смишљавањељудскогпостојањаипретњасамоуништењем,
несамосебевећиосталогживогсвета.Показујутоњегове
противречности, међу којима се истиче превелики убрза
нитехничкотехнолошкипрогресинеодрживиразвој.Као
„друштво знања” савремено човечанство убрзава научно
техничкотехнолошку револуцију, а истовремено успорава
иоспораваеволуцијусмисаоногживотачовека.

Тостањеуочавајуиизучавајуинајвећисветскиумови(фи
лозофи, научници...), а нарочито они који припадају тзв.
критичкоммишљењу.Притомразложностављајутежиште
напоразечовечанства(токомисторијеиданас)итражење
алтернативазабољисветиживот,тетаконапуштањеовог
такорећинеодрживог.

У плејади таквих мислилаца у Србији истиче се (и) Зо
ран Видојевић својом најновијом књигом, после досада
шњих (Крај пар тиј ског со ци ја ли зма, Дру штве ни су ко би 
од кла сних до рат них, Тран зи ци ја, ре ста у ран ци ја и нео

АДАМНИНКОВИЋ
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тоталитаризам, Ку да во ди гло ба ли за ци ја, Де мо кра ти ја на 
за ла ску – ау то ри тар но – то та ли тар на прет ња). Најновија
књигајеистовременоисвојеврснасинтезасазнањаизпрет
ходних,алиисановим.Натоуказујувећинасловиглавних
поглавља:IПо це па ност све та,IIРаст ира ци о нал ног, зга
ри ште Ју го сла ви је и шта на ње му на ста је,IIIДру штве не 
не јед на ко сти, људстка пра ва и мо гућ но сти бо љег све та,
IVТо ле ран ци ја, др жа ва и ре ли ги ја у кон тек сту исто риј
ских ал тер на ти ва,VРе во лу ци је ни су ствар про шло сти,VI
Ста ње ле ви це у ор га ни зо ва ном нео ли бе рал ном ка пи та ли
зму,VIIЗа вр шни по глед на це ли ну об ра ђе не ма те ри је.

Поцепаност савременогчовечанстваиопасанрастираци
оналногаутор јеобјаснио,углавном,крозсуштинунеоли
бералногкапитализмау„новомсветскомпоретку”ињему
примеренихпроцесакојичинеконтинуитеткапиталистич
когимперијализма токомисторије.Својеврсниучинак то
гаобјашњенјеинаразарањусоцијализмауЈугославији,те
приказудруштвеногзгариштаунашојземљи,анарочитоу
данашњојСрбији,испуњенојопасностимаодновограспада
(одвајањеВојводине,Санџака...),тетакоиекономскосоци
јалногсуноврата.Ауторсматрадасетајсуновратвећодвија
крозразне(политичке,економске,културне...)процесета
козванограздржављењаСрбије.ТипроцесиводедаСрбија
(каоуосталомималедржавебившегреалсоцијализма)по
станедеоЕвропскеУније;политичкодржавничкичланица,
економскиколонија,аупогледукултуре–робиња.

Следипоглављеукомесуразјашњене,највише,савремене
друштвене неједнакости човечанства, стањељудских пра
ва и немогућности бољег човечанства у таквој констела
цији.ТујеразмотреноистањеуСрбијиданас,углавному
погледудруштвенихнеједнакости,људскихправа...

Затимјетакођеуконтекстутражењаисторијскибољих(бу
дућих)алтернативаразмотреносавременостањедржаваи
религијесапосебнимпогледомнатолеранцију,секулариза
цијуидр.Накрајутогпоглављајеианализаиприказтога
уСрбији.

УVпоглављујеобјашњенокакоизашто„револуцијенису
стварпрошлости”укључујућипритомисоцијалистичкере
волуције.Указанојеинаововременереволуције,реформеи
сл.саакцентомнањиховесубјекте,учинке...

Уциљуновогсоцијализмаијачањадруштвенополитичких
снага и покрета левице, Видојевић је ушестом поглављу
аналитичкиприказао„стањелевицеуглобализованомнео
либералномкапитализму”.Итујепосебнупажњупосветио
данашњојСрбији.
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НакрајујеауторовЗавршнипогледнацелинуобрађенема
терије.Уњемујеизложеновиђењедесетакзначајнихтема
ипроблемасавременогчовечанства,углавномуконтексту
главногнасловаиподнасловаовекњиге.

После свега, ЗоранВидојевић је уСажеткуконстатоваои
оценио: „Подухватио сам се рада... јер је... мало студија
уСрбијии у свету усредсређенихна једно одпитања ко
ја имају глобалан, епохалан и пре свега дубоко егзистен
цијаланзначај–питањебољихалтернативасистемуреал
социјализма, који је већ доживео пораз, и неолибералном
капитализму,чијисепораззбива,анезнасечимећесеи
кадаокончати.Тадвапораза,скупаснедостаткомнадмоћ
нихидејно,вредносноипрактичкополитичкиоформљених
прогресивних алтернатива дају печат садашњој светско
историјскојситуацијиичинејеизузетнонепрозирном,као
ивеомаризичном...Наведенапитањастичупосебнодрама
тична обележја у највећем делу постреалсоцијалистичких
земаља,међукојимајеиСрбија,земаљаизневеренихнада,
гдејенаделупримитивна,уосновипљачкашка,периферно
колонијална варијанта неолибералног капитализма, циви
лизацијскирегресивногисоцијалнорепресивног...Речјео
њиховомуласкуусоцијалнукатастрофуиконтинуиранци
вилизацијскипад.”(стр.506507)

Сумарно гледано и вредновано, Зоран Видојевић у овом
свом–безсумњевеликомизначајномделу–узрокепораза
савременогчовечанствавиди,углавном,усупротстављено
стимадваосновнадруштвенасистема:капитализмаисоци
јализма.Данашњикапитализам(неокапитализам)сагледава
примарно(мождаиустилуЛењина)као–империјализам;
систем који осваја и пустоши: природу и људе; нарочито
слабије,мањеразвијененародеињиховедржаве.Збогто
га,овајауторсезалажезаотпорпрематомсистему,тражи
алтернативе и – утисак је – даихналази у новом соција
лизму. Разложно сматра да нови социјализамможе оства
ривативеће,бољеихуманијевредностинегоштоточини
неокапитализам.Тевредностисупрвенственољудскесло
боде,правда,солидарност,стваралаштво,заштитаживотне
средине,тетакосмисаон,богат,срећанживотљуди.Увези
стим,кажеиово:„Готоводведеценијенастојимдасебоља
историјска алтернатива теоријски осмисли синтезом оног
највреднијег у наслеђу либерализма – слободе појединца,
ионогаштојекључнаодликаидеје,донеклеипрактичка,
цивилизацијска тековина социјализма– социјалнеправед
ности,којанијемогућабезпобољшањасоцијалногположа
ја„доњих”класаислојева.Тасинтезајејезгрооногашто
подразумевамподновимсоцијализмом.”(стр.513)
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У том циљу он приказује и оцењује стање и перспективе
савременелевице.Донекле,мождаиустилуМајаковског–
онјеза„левимарш”.Уконтекстусвегатога,сазнањаонео
капитализму примењује и на његове учинке у Србији, на
њеномзваничном(државном)путууевропскеинтеграције
–учлањењеуЕвропскуУнију.Притомјеизузетнокрити
чан, скептичани сл.нарочитопремаводећимпартијама–
странкамаињиховимкоалицијама.Какоинебибио?!Јер
акојеЕУнеокапиталистичка–империјалистичказаједница
(народа,држава,капиталиста...) заштодауњусуноврати
монашнародидржаву;поштенераднике,сељакеиостале
грађане?

Свеусвему,овакњигадоприносиразвојукритичкемисли
(филозофске,научне,идеолошке,политичке,еколошке,кул
турне,васпитнообразовне...)осавременомчовечанству,те
иоСрбији.

ИванаМартић,Тајне из ормара–
Дворски адути,60x45цм,фотоНаташаРистић
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TEORIJEKULTURE
ĐUROŠUŠNJIĆ,TEORIJEKULTURE:

PREDAVANJA,ZAVODZA
UDŽBENIKEINASTAVNASREDSTVA,
PRVOIZDANJE,BEOGRAD,2015.

GODINA
KnjigaĐureŠušnjićaTe o ri je kul tu re: pre da va nja,sažetijepre
glediliprikazonoganajboljegštojerečenoipisanookulturi
uopće,posebnooteorijamakulture.Knjiguuz„Sadržaj“i„Reč
unapred“sačinjavaju„Prvideo“i„Drugideo“,izakojihslije
de„Knjigebezkojihnebibilooveknjige“i„Indeks“.Knjiga
jenapisanana srpskom jeziku, latiničnimpismomiekavskim
narječjem.

U„Rečunapred“(str.9–20)autoropisujekakojenastajalaknji
gainavodimisaovodilju,danijednaposebnaoblastživotane
možeseodvojitiodkultureirazumjetiizvankulture.Zaputod
kulturegovorapremakulturirazgovorakažedajetoupravoono
najboljeunamaštokrčiputdodrugogčovjekainjegovekultu
re.Kakobiseobjasnilairazumjelaizvanrednosloženakulturna
stvarnostautor izdvajadesetshvaćanjakulture,odnosnodeset
teorija kulture: strukturalistička, funkcionalistička, psihoanali
tička,kritička,hermeneutička,postmoderna,ciklična,evolucio
nistička,difuzionističkaiteorijaoporijeklukulture.Ukazujese
navažnostsintezekojaseopirecijepanjuiraspadanjuduhovne
cjeline,osobitostogaštonovijahistorijaznanostiuizvjesnom
smislujestehistorijazaboravanjenihkrupnihpitanjaosvijetui
čovjekuunjemu,tenaglašavadasemorastatinaputvladavini
jednostranosti.Navedeno jeda teoretičarkultureboraviudva
svijeta, u svijetu kulturnih činjenica koje objašnjava, čime se
potvrđujenjegovaželjadabudeuštobližojvezisavanjskom
stvarnošću, iusvijetukulturnihvrijednostikojerazumijeva,a
što govori o njegovoj potrebi za životom u visokim predjeli
maduha.Autorkažedasupredavanjausmjerenanaprijatelje
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kulture,naslobodneduhove,nausamljeneborcezaviševrijed
nosti,naizabranesavjesti,nastrogeinepodmitljiveradnikeu
kulturi,naonekojijošnemajuimenaunjoj,noimatćegaako
radenasebi,naonekojiserazlikujujernikomenisuslični,na
odgovorne prema sebi i životu, na one koji se usuđuju letjeti
visoko iuvijekdaljeoduspavanogporetka stvari,na rijetke i
hrabreijošneporažene,jednomriječjunaizuzetke.„Jeristinaje
tuzanjih,obasjanesvetlošćuduhovnevedrineiveličine“.Tako
počinjeautorovapričaokulturi,kojaispunjavavrijemeistinom
ismislom.Ljubavdajesnagunjegovugovoru ipisanjuuvre
menunepravdi,nasiljaiobmanakojesuovdjenorma,atrenuci
pravde,milosrđaiistineizuzeci.

Uprvomdijelu(str.23–221)autorrazmatraširinuiotvorenost
pojmakulture i izdvajakakokulturanijepojambezhistorije.
Navodisekako„nepostojedveidentičnekulture,alinepostoje
ni dve posve različite kulture.Kultura ne podrazumeva samo
igrurazlika,negoiigrusličnog“.Autornavodiopćeiposebno
upredmetnojanalizi,izdvajadajenajvrjednijisastojakpojma
kulturesličnostiirazlikeudruženeucjelovitompojmu,tekaže
daznačajiznačenjekultureizmeđuostalogadaprirodnuidruš
tvenustvarnostopisuje,oblikujeiosmišljava.Svenavedenona
tragujeBrechtovihtezadasvijettrebarazumjetijerčuđenjem
stvarimakojenasokružujuspoznajemo,štojeustvariosjećaj
nadahnućaistanjepoletnostiizazvanljepotom,ljubavlju,skla
domiunutarnjimzadovoljstvom,jednomriječjulijepimraspo
loženjem.Navedenojedasezastupaopćaznanostokulturi,a
neznanostokulturama,teizdvajavrijednostkulturekadaona
postajealatuznanstvenojiidejnojspoznaji,aneoružjeuide
ološkojborbi.„Kulturajepoglednasvetnesamokakavjeon
bioikakavjeste,negoikakavbimogaoitrebalodabude.Sli
kasvijetakojinedostaje,sanjanizavičaj“.PoputShakespearea
koji kazujući kako ljepotamože fascinirati, tekroz likmilan
skogvojvodekoji jevoliomir inauke ibiozaokupljensamo
obogaćivanjemumaiblagomznanja,pokazujesnaguumijećai
pobjeduuiskušenju,ilikrozdvojicuveronskihplemićaobraća
pažnjunatodaljubavtjerasansočijuidamilosrđekapljepoput
blagekišenazemljuidonosidvostrukiblagoslovblagosiljajući
onogakojidajeionogakojiprima,posrednoističevažnuulogu
umjetnosti,ljepoteiprirodeusvijetu,kaoiBrechtakojiizdvaja
osnovnepretpostavkezabilokojuvrstuumjetnosti,pokazujući
angažiranudramskuknjiževnostsnačelomigraj mo igru o pro
mje nji vo sti svi je ta,našautornavodidajekulturastvaranjenove
stvarnostikojujeproizveočovjek.Ovdjebimoždaonikojini
sučitaliknjigumoglipomislitidasuizdvojeneautoroveriječi
nekavrstarevnosnogpravila,nozapravojasnosepokazujeve
likiistraživačkiduhsasvimusredotočennaradsljubavljuko
jimgradimaliotvoreni smudrošću, snagom i ljepotombogat
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vrtnipaviljonubesplodnojpustošisvijetapojava.Pojmovnim
određenjemstrukture,funkcijeismislakulturepokazujesepre
gledcjelineisastavnihdijelovakulture,njihovaznačajaizna
čenjazaljudskiživot.Potomsuizloženeipažljivoobjašnjene
osnovneteorijeokulturi.

Strukturalističkaanalizakulturejesamojedannačinopisivanja.
Ovateorijakulturejasnoseočitavavećuuvodnomdijeluopoj
mukulture,ukojemjebiloriječiosastavnimdijelovimakulture
injihovimmeđusobnimodnosima.Izmeđuostaloga,navodise
kakojestrukturalnaanalizanehistorijskoobjašnjenjeirazumi
jevanjekulturnogživota,jertragazaonimnesvjesnimnačelom
izbora, unutarnjim nacrtom ili geometrijskim redomkoji važi
zacijelukulturu.Uspoređujućiodređenibrojstrukturaitražeći
zajedničkeosobinevjerujućikakosigurnopostojinekakavred
ispodtogakaosa,autornavodidajetajredotkrioClaudeLévi
Strauss:„Štojespoljašnjihaosveći,tojeunutrašnjapotrebaza
redomumislimajača“.Odnosno,mit,religija,umjetnost,filozo
fija,etika,pravo,znanostsamosurazličitijeziciistekulture„na
kojimaonarazgovarasamasasobom“.Ukazujesekakostruktu
ralnaantropologijaLéviStraussanijeomiljenameđuzagovor
nicimaameričkekulturneantropologijezbogtogaštopristupa
objašnjenju kulturnih pojava nehistorijski. Kako strukturalist
usmjeravasvojupažnjunaotkrivanjezajedničkihoblikazave
omarazličitesadržaje,takosepokazujedaoblicitrajnoopstaju,
doksesadržajimogumijenjati.Autorobjašnjavakakojevanjski
izgledpojavaveomarazličit,nonjihovaunutarnjastrukturaje
veomaslična,iličakistovjetna,tekažekakosepovršinazbiva
uzgred,aunutrašnjostjedubinska.Kultura,aposebnoznanost,
jestetakojasvojimdefinicijama,klasifikacijamaitipologijama
stvara oštre podjele, podvlačeći granice. Znanost u izvjesnoj
mjeriispravljapoezija,religija,umjetnost,uvodećisimbolsvi
šeznačenjaumjestopojmasajednimznačenjem.Ukazujeseda
jestrukturanačinorganiziranjapojedinihelemenatailidijelova
kojičinecjelinuikažedabibezpojmastrukture,znanostifilo
zofijaostaleinvalidne,jerbiizgubilebitnumogućnostgledanja
nasvepojavekaocjelinekojeimajuodređeninačinorganiza
cije,pokomeseupravoirazlikujujednaoddruge.Objasnivši
pojmovestruktureiprocesa,autorihdovodiuvezuskulturom
pokazujućidajesjednestranepromatranjakulturastruktura,s
drugeonajeproces,astrećeonajeproizvod.

Funkcionalističkateorijakultureprepoznajeseupredavanjuo
funkcijama religioznih i političkihmitova.Unatoč svim razli
kamameđukulturama,one imajuuosnovi istustrukturu,kao
štosefunkcionalnomanalizompokazujedaoneimajuislične
funkcije. Istraživačkiproblemnijestrukturanegofunkcija, jer
njomsaznajemoposljedicekojeonaizazivaudruštvu.Kakose
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navodijošjeLudwigWittgensteinupozorio:„Nepitajštaznači,
negočemusluži“.Ukazujesedasuinstitucijeiliustanoveodgo
vorinaljudskepotrebe,aonesuuglavnomprirodne,društvene,
kulturneireligiozne.Navodisekakosufunkcionalistipretjerali
uslijepojvjeriuinstitucije,iakobeznjihnijemogućdruštveni
ikulturniživot,tekažedakadabisvebiloinstitucionalizirano,
ukinulabiserazlikaizmeđudržaveidruštva,odnosnoizmeđu
crkveireligije, ili izmeđuobitelji ibraka.IzdvojenajeFrom
mova kritika prilagođavanja funkcionalistima, te navedeno da
sliku svijeta kakvu nam predlaže funkcionalizam nemožemo
prihvatiti.Isključivorazmišljanjeofunkcijamazanemarujego
voroličnostima,živimljudimasasvojimpotrebamaiželjama.
Naime,funkcionalizamnemaodgovornapitanjerazvojakulture
poštokulturupromatrakaozatvorenisustav,kaoštoifunkcio
nalističketeorijenakulturugledajukaonasredstvozazadovo
ljavanjedruštvenihpotreba, anikadakaona igrukoja se igra
radisameigre,kojanasizvodiizsvijetafunkcijaiimasvrhuu
samojsebi.Uovomizlaganjuautor izdvajadamusenameće
jednauznemirujućamisaodaživotnaovojplanetinećeovisi
tiodmudrih iplemenitih,većodonihkoji su sposobnida se
pri la go đa va ju na svemoguće promjene. Iako brojne aktualne
okolnostinaraznoraznenačineiduuprilogostvarenjaovepret
postavke,smatramodaipaknisuizgubljenatajnablagaukojima
su izmeđuostaloga skriveni i zlatniključići, jednostavnozato
što se univerzalnim jezicima koji razumiju svi i svuda otvara
svako ljudsko srce, obogaćujući timemnoštvo veza smetafi
zičkimidejamaivrijednostima.Kadaljubavdotakneunutarnje
struneharfedušaseotvarapoputGibranovalotosasbezbrojla
ticaneprekidnopjevajućiostvarnosti.…U me ni je pje sma ko ju 
ti ši na ob ja vlju je, a bu ka spu ta va; ko ju sno vi iz go va ra ju, a ja va 
pro go ni. To je pje sma lju ba vi, lju di, i ne ma Iz a ka ko ji će je is pje
va ti, ni ti Da vi da ko ji će od svi ra ti…

Psihoanalitička teorija kulture dobro objašnjava i razumijeva
pojavumasovnekultureieksploatacijupodsvjesnihinesvjesnih
potrebaiželjapotrošača.Kažesedajeonadobrovoljnajedno
stranost,nezaobilaznaurazumijevanjukulture,tepokazanoka
kvasli ka čo vje kaležiizaFreudovepsihoanalitičketeorijekultu
re.Prikazanajestruk tu ra ličnosti,kojapodrazumijevagovoro
njezinimsastavnimdi je lo vi ma,kaoidinamičnimod no si ma me
đunjima(id,ego,superego),teizdvajadajeFreudotkriopravu
dramukojaseodigravaunutarsvakogčovjeka.Kakopotisnute
željeizranjajubezčovjekovevoljeusnu,Freudjesmatraodaje
sancarskiputzarazumijevanjenesvjesnoga.Posebnoserazma
traFreudovantropološkipesimizam,tenavodidakulturaulazi
upsihoanalizuprekoustanovacenzure,potiskivanja,prinudei
kažnjavanja:„Celanašakulturasamojeizveštajoranamakoje
smo zadobili u borbi sa nametnutim društvenim vrednostima,
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normamaipravilima,kojisuprotivniljudskojprirodiikojido
vodedopotiskivanjaiskonskihljudskihpotrebaiželja“.Objaš
njeno je zašto kulturamora pronaći put da se nagoni na neki
načinzadovolje,navodidajecijelakulturasuprotnaprirodi,to
jestživotu,tekažedaјеpoovojteorijičovjekuvijeknagubit
ku,jervišegubinegoštodobivakulturom.Autorukazujedaje
psihoanalizatolikoušlausvakodnevnoiskustvoiodnosemeđu
ljudimada je takorećipostalanovimit,umjestoda liječi,ona
uvjerava,tejestimuveziistavdajeantropološkaidejadaje
kulturaustvaribolestširokopopularnaudruštvukojejepostalo
pacijent.

Kritičkateorijakulturenajboljesemožesagledatiuanalizijav
nihglasila,kadaseusporedionoštostvarnoradesaonimštobi
trebalo,štobimogliimoralidarade.IzdvojenajeMarxovaslo
ženaduhovnagrađevina,prijesvegahu ma ni stič ka fi lo zo fi ja,sloj
ra ci o nal nois ku stve ne mi sli,ide o loš ki sloj,uto pij ski slojiknji
žev noumjet nič ki sloj.Krozpričuodprijenekolikotisućagodina
premakojojjeKonfucijeprimijetiodausvakomkomadumra
morajedanprekrasankipčekadaganetkooslobodi,objašnjava
sekakokritičkimislilac,iuopćestvaralac,stalnouspoređujepo
javesamogućnostimakojesuunjimaskrivene,zarobljene,za
leđene–itakoimamjerilozakri ti ku svekolikerealnosti.„Kada
sedruštvenaikulturnazajednicasuočisasvojimmogućnostima,
ondaje jasnodajeonošto jošne postojibitnije ivrednijeod
onogaštopostoji.Mo guć no sti leb de kao ne ki san iz nad stva ri”.
TakoprimjericekadadonQuijoteodManchepričaoHerkului
12zadatakanakonkojihjepostaobesmrtan,kažedajeonbiona
njegovumjestupitaobiZeusazaštosamo12zadataka,anereci
mo20?UostalomvjerauidealečiniovogaCervantesovogvite
zavisokouzdignutimnaddogađajimauneobičnimpustolovina
ma.NavodisedaMarxovakritičkateorijaprezire„uspavanipo
redakstvari“islavimo guć no sti kojeskrivatajpostvarenisvijet,
tekažedajeopasnobitimarksistaizrazlogaštobitimarksista
značimislitikritički,uspoređivatipojave(činjenice)samoguć
nostimakojesuunjimazarobljene.AutorukazujedaMarxništa
nije smatrao čvrstom činjenicom, zatvorenim sustavom, dog
mom,jednostavnozatojerjesvijetotvoren,nounatočvažnosti
otkrivanjaracionalnijihihumanijihmogućnostiovo uče nje po
sta lo je dog ma!Posebnojerazmotrenatemakulturekaoprocesa
humanizacije,jerjekulturakritikainstitucionalnogsputavanja
čovjekovihmogućnosti,onajeizmeđuostalogajedinipreostali
prostorukomesemožerazvijatikritičkomišljenjeiduhvelikog
odbijanja.„Postojistvarnisvetimogućisvetutomistomsve
tu–kritičkamisaopovezujetadvasveta“.Navodisedasvijet
zaboravljasvoje racionalnije ihumanijemogućnosti ikažeda
duhovnoosjetljiviljudijesučuvariistineismisla,kojinedopuš
tajudasepotisnu,pogazeizaboravevrijednostibezkojihživot
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nemavrijednosti.Jedinilijekkojijeposvedjelotvoranuvreme
nimapometnje ikrize, jesteobnovastarogilistvaranjenovog
sustavavrijednostiinormikaosigurnogputokazakrozuzburka
niizbunjenisvijet.Na da do la zi iz kul tu re. Zasebnosuizdvojeni
filozofifrankfurtskeškole,kaooštrikritičarimasovnekulturei
industrijskekulture, koja svemunameće sličnosti i poravnava
razlike.Masaprepuštamoćnimadajevodeizavodeinesvje
snopostajenjihovsaveznikipomagač.Stimuvezikažeseda
je u postmoderno vrijeme kultura prestala biti „igra staklenih
perli“,širokopoljeumjetnostiiljepote,izražavanjenajdubljeg
smislaivrijednostioduniverzalnogznačajaiznačenja.Umjesto
svegatogaonasespuštananajnižegraneusvojojhistoriji.Sve
jedozvoljeno.Antielitizamjeukorijenuovogstanjaukulturi.
Masovnakulturaseprostorugastarimidejamaiidealima,tako
dasenanekinačinmožegovoritiomasovnojzavjerimasovne
kultureprotivčovjeka.Ukazujesedaseobrazovanjezatržišteu
proizvodnjirobaširokepotrošnjemorazamijenitiobrazovanjem
lič no sti:kulturaizobiljakulturomduha.LawrenceLessingističe
dapozivnauzbunuipobununikadnijebiopotrebniji.

Hermeneutičkateorijakulturedajenajzrelijeplodovekadaod
gonetaznačenjasimbolauvezisarazličitimteorijskimihisto
rijskimkontekstima.Razumijevanje jeusmisludaseumjesto
nadmoći predmeta nadmetodom, istakne premoćmetode nad
predmetom.Izdvojenesuosnovnerazlikeizmeđunauke&zna
nosti koje objašnjavaju i nauke&znanosti koje razumijevaju.
Kaže seda ječitavapriroda simboličkivrt,nodanašnji svijet
tonevidi,iakogleda.OtomejeizmeđuostalihpisaoiVoltai
re.Kadasuglavnogjunakaromanapodsjetilištojesveprošao,
dajebioistjeranizjednoglijepogzamkazbogljubavi,dagaje
namukestavilainkvizicija,dajepješiceprešaoAmeriku,daje
dobrotresnuobarunamačem,dajeizgubiosvesvojeovnoveiz
lijepezemljeEldorada,Candidejerekaodajesvedobrorečeno,
aliipaktrebadaobrađujemosvojvrt.Jedanhrammožegovoriti
opogledunasvijetonogatkogajegradio,govorioduhuvre
mena.Zatohramnikadanijebionijem:tojeistinskisvjedoki
kada šuti. Iz njega se iščitavaju neka značenja.Najbolje oso
binenarodapreselilesuseuprostorneoblike:kroznjihnarod
iskazujesvojupotrebuzavišimznačenjima!„Gotskacrkva je
svetopismozanepismene,čitankazasirotinju,dogmaukame
nu:ovdjeseBognedokazujelogički,onsepokazujeučulnom
obliku“.Navedenajeosnovnadilemastvaralacdjeloprimatelj.
Prekoznačenjametaforekojaotkrivasličnostiurazličitimpo
javama, ukazuje se da je sa stanovišta ove teorije sam govor
nekogpiscasporednastvar,neštoštotektrebadaserazvije,ato
omogućuječitatelj.Odnosno,djelonikadanijezavršeno,čitatelj
gadovršava.
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Postmoderna teorija kulture čini sebe osobno vidljivom u pi
tanju jezika, ističući osjetljivost za razlike, jer jezik je glavni
diosvakekulture,pokazateljnjeneposebnostiisimbolnjenog
iskustva. Izdvojene su tri temeljne teorijskometodološke za
mislipostmoderneikritičkeprimjedbenaovetvrdnje.Između
ostaloga,Habermaskažedajepostmodernazaista„veselanau
ka”,Morris navodi da postmodernizampodrazumijeva nepre
glednostineizvjesnost–znaodakledolazi,noneznakudaide,
aautor izdvajadapostmodernanijegovorcjeline, to jegovor
mnoštvadjelića–odbacivanjesvakogsustava,svakogjedinstva
svijeta,potvrđivanjerazlike.

Ciklične teorije kulture žive od ideje o vječnom vraćanju, to
jestoobnavljanjuizvjesnihpojavaiprocesaukulturi.Kadgod
seponoveizvjesnisociopsihološkiuvjeti(naprimjerkrize),po
praviluseobnovenekapotisnutavjerovanja:MaxWebergovori
oustankustarihbogovaiznjihovihgrobova!Navodisedakul
tureumiru,aliseiponovnorađaju.Kadakultureostvaresvoje
unutarnjemogućnostioneumiru.Duhovnomsmrćukulturekoja
seizrodilaucivilizaciju,odnosnoprijelazomkultureuciviliza
cijupokazujeseuniverzalnizakonrazvoja.Napredakcivilizaci
jedovodidonazadovanjakulture.Dvaključnapojmakojimase
Toynbeeslužisuiza zov iod go vor.Uvezisastavomdaječovjek
osuđendastvaraodgovorenaizazove,navodisedaizazovmora
bitipomjeričovjeka,nisuvišejakdagaužasneiokameni,noni
suvišeslabdaganebrineineuspava.Izdvojenojedasebitove
teorijesastojiutomedasesvakastvar,svakobiće,svakioblik
zajedniceisvakakulturaneprestanoponavljaju.

Evolucionističkateorijaotkrivasvojuorijentacijukadajeriječ
o odnosu prirode i kulture: kulture su kao živi organizmi ko
ji se uvremenu razvijajudo svoje pune zrelosti.Zrela je ona
kulturakojajedalauspješneodgovorenaizazoveprirodnesre
dine.Navodisedaevolucionistismatrajudajekulturnirazvoj
uosnoviistikodsvihnaroda,jerseistekulturnepojavemogu
zapaziti u različitim društvima, vremenski i prostorno veoma
udaljenim, između kojih nije bilo nikakvog dodira. Izdvojena
jespornostpojmanapredak, jerseuvidjelodasvakinapredak
jeste promjena, no svaka promjena nije napredak. S pojavom
nacizma,fašizma,koncentracijskihlogoraimasovnihgrobnica
idejanapretkadoživjelajekrah.Autorkažedaovuteorijuospo
ravaiskustvenačinjenicadasesuvremenadruštvaikulturene
krećuusmjerusvesnažnijemodernostiiuniverzalizma,većda
je razvojpraćenpovratkomnapredmoderna stanja–nauslo
žnjavanjedruštvenogikulturnogživota,očemujasnosvjedoče
etnocentrizam,multikulturalizamipostmodernostanjeuopće.

Difuzionističkateorijakulturesvjedočiotomedagranicekul
tura nisu zatvorene: one sumanje ili više otvorene zaotkrića
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nastalaizvannjih!Kažesedaštojejednakulturaotvorenija,to
jespremnijadaizdrugeilidrugihkulturaodabere iusvoji is
kustvaidrugesadržaje.Ovateorijasličnostkulturnihtvorevina
objašnjavazajedničkimporijeklomizjednogsnažnogkulturnog
središta,kaoštojeindijskosanskritskaduhovnariznica,izkoje
seusmenimputemširilaovakultura,štosedokazujesličnošću
motiva, likova, situacija itd.Na primjeru oslanjanja na kultu
revišeg stupnja razvijenosti, kao što je tobilaprimjerice sta
roegipatskailistarogrčkakultura,ukazujesedajestvaralačka
moćslabijaštojejednakulturausvojilavišepozajmicaoddruge
ilidrugihkultura.Štojejednakulturavišezatvorena,tojete
žeprihvaćanjeideja,vjerovanjaivrijednostiizdrugeilidrugih
kultura:procesakulturacije jespriječenili jeznatnoduži.No,
kažeautor,prolaziseotvaraju,ideje,vjerovanjaivrijednostise
prepliću,takodasesvijetvišenepromatrakrozprozorlokalnog
života.

Teorijaoporijeklukulturaizražavačovjekovupotrebudasešto
dubljeukorijeniuprošlosti:tojetraženječvrstetočkeosloncau
prošlomiskustvuzasvojunesigurnostusadašnjemživotu.Ona
upućujenatodasepronađenajstariji,prviobliknekepojave,i
da sepratinjezin razvojkrozvrijeme, izražavajućičovjekovu
potrebu da dodirne početak i što dublje se ukorijeniti u proš
losti.Navedenojedakadajednagrupatražiuporišteudalekoj
prošlosti,daseonanevraćastarimbogovima,moćnimprecima
ikulturnimherojima,većčuvasvojejedinstvo,spašavasebeod
raspadanja,ponovnotražisvojpoljuljaniidentitet.„Moćodre
đivanjapočetkamoždajeuvezisamoćirađanja.”Izdvojenoje
stajalištemetodologaCohenaiNagelagdjeseizmeđuostaloga
kažedaakociljhistoričaranijedasamopravikronikuoproš
losti nego i da je razumije, njegov posao nikada nije završen
doklegoddogađajiimajusvojeposljedice.Nakrajuprvogdijela
knjigeautorpredlažeidejezadijaloškuteorijukulture,kojakaže
odgovaraduhunašegvremena,ukomeizgledadanemaboljeg,
racionalnijeg i humanijeg puta za objašnjenje i razumijevanje
kulture.

Udrugomdijelu(str.225–494)pokazanojekakosesvakaod
izloženihteorijamožeprimijenitiuanalizinekekulturnepoja
ve,odnosnokakonavodiautor,riječjeoizabranimtemamaiz
širokogpoljakulture.Svakopredavanjeudrugomdijeluknjige
posvećenojepojednomelementusadržanomuširokojiotvore
nojdefinicijikulturekojajeizloženaiobrazloženauprvompre
davanju.Tako jegovorenoo religiji,magiji,mitu, simbolima,
vrijednostima,normama,nauci,politici…izabranim ivelikim
temama izusmene ipismene tradicije. Izdvaja seda jekultu
raprocesoplemenjivanjaljudskeprirode,dajeonazajedničko
dobroiiztograzloganitkonemamonopolnakulturu.Kakosu
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prirodniprocesispontani,akulturninormativnouređeni,autor
navodidakadabudemosigurnidamožemorazumjetipriroduu
sebi,možemosenadatidarazumijemoipriroduizvannas.Ono
štoležiutemelju,udnuljudskogbića,ononesvjesnoiliarhe
tipsko,izvorjestrahovitemoći,kakonadobro,takoinazlo.S
timuvezikažesedačovjekuzpomoćkulture,uizvjesnojmjeri,
možepopravitionoštounjegovojprirodinijedobro.No,pone
kadprirodasvomsnagompokažečovjekugdjemujemjestou
strukturimoći.

Sagledavajućiosnovnestavovepremaprirodi,odstarihnaroda
kojisuobožavaliprirodu,donovogvijekaizapadnogduhakoji
jeizabraonajgoristavdajeprirodariznicazapljačkanje,autor
pitamoželiseuopćegovoritioljudskomnapretkukadasezna
danjegapratiopasnougrožavanježivotnesredine.LewisMum
fordkažedajevanjskisvijetustvarinašunutarnjisvijet,samo
izokrenut.Pokazanojekakojeprirodasvetaknjiga,kojusuljudi
čitaliiiznjeučilitijekomsvojehistorije,vodilirazgovorsnjom
uoblikufilozofijeinauka&znanostioprirodi,tenavodikakoje
mudrostprirodeimudrostkulture.

Za pitanje društvene strukture i simboličke kulture navode se
Balzacoviopisiizmeđujednogbankarakojigovoristručnimje
zikomijednogčovjekauvrhuvlastikojigovorijezikommoći,
teukazujedajeEngelsrekaodajeboljeshvatiopolitičkueko
nomijučitajućiBalzacanegoštojenaučioodsvihekonomista
svogavremena.MaksimepoputKantovedapravapolitikane
možeučinitinijedankorakadaseprijetoganepoklonimoralu,
sasvimsuodgurnutapravilimaprljaveigre,nečasnihpostupaka
iprijetvornostidruštvakomesunovaci interesdosegnulinaj
višutočkunasvoduuodnosunaljudskostičestitost,akojeje
Balzacprikladnopokazaouprizorimaoprečnostibijedestanas
jedneivisokogpariškogdruštvasdrugestrane.Sagledavajući
mogućeodnosestruktureikultureautorkažedakadasedruštve
nastrukturaprestaneinteresiratizasimboličkukulturu,kultura
seokrećesebi,višenijeokrenutapremavani,negojeusmjerena
unutra.Stimuvezizaključujekakokulturamožepostatimoćna
pokretačkasnagadruštvenestruktureakosemeđusobnopove
žu,notojemalovjerojatnodaćesedogoditi, jersestruktura
vežezamasovnu,anezaelitnukulturu.

Izdvojenjemetodološkiznačajiznačenjeizmeđukultureici
vilizacije.Civilizacija jeokrenutavanjskommaterijalnomsvi
jetu, ona je puko sredstvo, označava viši materijalni stupanj
razvitkanekezajednice,razvijenupodjelurada,radnovrijeme,
kontrolunadprirodnimsilama,pojavugradova,većuproizvod
nju energije, razvoj tehnologije, dok je nasuprot tomekultura
okrenutaunutarnjem,duhovnomčovjeku,povezujesesduhov
nimradom,dokolicom,blagdanom,carstvomslobode,„igrom
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staklenihperli“.Dasukulturnevrijednosti trajneuodnosuna
društva koja su propala pokazuje se odmudrosti i umjetnosti
starihGrka,kaoiodrimskogprava,koježiveidalje.Stimu
veziizdvojenojedasekulturnevrijednostimnožekadasedije
le,doktonijeslučajscivilizacijskimdobrima.Uostalom,kako
navodiWilDurant,zarsenijePlatonnaputuuEgipatzačudio
kadajeodsvećeničkekastekojajevladalatomzemljomčuoda
jeHeladajošmladadržava,bezjakihtradicijaidubljekulture
idastogajošnezaslužujedajeozbiljnouzimajuovizagonetni
mudracisNila.

Urazmatranjuzvaničneinezvaničnekulture,različitihkultur
nihformiikritičkogmišljenja,navodisedajedosadašnjaškola
bilaško la pam će nja,tekažedasenudidrugaidrugačijaškola:
ško la miš lje nja.EdgarMorinkažedajeosnovniproblemsvake
kulturnepolitikeproblemstvaranjanovehumanističkekulture.
Objašnjavajući kulturni determinizam, etnocentrizam, relativi
zam imultikulturalizam autor između ostaloga ukazuje da se
dijalog europske kulture s drugim kulturama odvijao takoreći
prekovolje,ukomesunajčešćepodcjenjivaneivrijeđane.Na
vodisedauniverzalnipoglednasvijet,globalnakultura,ilikul
turasvijeta,popravilusejavljauvremenimakriza,aneuvre
menimastabilnogilagodnogživota.Takokršćanskakulturaili
poglednasvijetsvojnastanakdugujeprogonimasvojihvjernika
odrimskihvladaraipoganskihmnogobožaca.No,ijedniidrugi
svremenomsuuvidjelidarazjedinjenovelikoRimskocarstvo
traži ideju,vjerovanje ivrijednostikojeujedinjuju sve razlike
i otvaraju perspektivu zajedničkog života. „Potreba zaopštim 
razumevanjemljudskogiskustvajavljaseondakadasesvipo
seb ni pokušaji razumevanja toga iskustvapokažuneuspelim i
nedelotvornim.“

Zasebnosuobrađenisimbolikaozaboravljenaznačenja,nave
dene pretpostavke na kojima počiva analiza simbola, između
ostalogaobjašnjeno je zaštoBuda sjedina lotosovomcvijetu,
ukazanokakojekalifOmarobjasniosvojpostupakpaljenjaču
veneAleksandrijskebiblioteke,terečenodasusvestvarisim
boli.Damitipjesmauističasgovoreovišestvarinasvojnačin
kažeAndrić: „Biću svuda gde bude pesme“.Autor navodi da
jekulturauprvomredusustavvrijednostiinormiiznjihizve
denih,teizdvajadaukolikonerazumijemosustavvrijednostii
normi,nerazumijemonitikulturu.Izdvojenojedasuvrhovne
vrijednostiustvariidealčijeostvarenjevodidobrom,lijepom,
istinskomisvetomživotu,pokazanoštosedogađauzajednici
kojanemoženaćizajedničkojezgrorazumijevanja,jerjeuruša
vanjemmoralapotrebnodugovrijemedabiseobnovioilistvo
rionovimoral:“Danassemaloljudiborizapravduipravo,ali
posledicetenebrigeosetićeogromnavećina:čaknisiromašnine
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tražepravdu,većsamomanjenepravde“.Razlogdanašnjegve
likogbrojazakonakojisebrzomijenjaju,uskladusainteresima
vladajućeelite,trebatražitiiupadumoralačijuprazninuzapra
vopopunjavaju.Dvasvijetastvariisvijetaidealnihvrijednosti
inormiustalnomsuodnosunapetosti,pričemuje,kažeautor,
čovjekupravotajkojiihpovezuje:ostvarujevrijednostiinorme
istvarimadajeznačenje,uzajamnoprožimanjedvasvijeta.

Posebnosuiznesenemisliofunkcijamamitovauopćeiupoli
ticiposebno, izdvojeno jedasvimitovikakoreligiozni tako i
političkiimajuistustrukturu:heroj,zmaj,blago.Prisjetimose
samostarogrčkogmitaoZlatnomrunu,okraljevskomrješenju
problema,izravnimpotomcimaSjevernogvjetra,čarobnihnapi
takaisvetoggajaukojemjebilozlatnorunokojeječuvaozmaj.
Izmeđuostaloga,navodisepričaoKonfuciju,kogastražarna
gradskimvratimanijeprepoznao,dokmuslučajniprolazniknije
rekaodajetovelikiučitelj,govoriupravooduhovnomujedinje
njuonogaštojedruštvenorazjedinjeno:„Jelitoonajkojizna
dajeneštonemoguće,aipakpokušava“.Stimuveziukazuje
sedatrebaduhovnohtjetionoštonijedruštvenomoguće,jeru
vremenimateškihkrizaiosobnihlomova,ljudisuuvijekbježali
usan,ukomenevažezakonivanjskenužnosti,većzakoničiste
slobode.

Zasebno su sagledane teme magije i religije, religije i nau
ke&znanosti, masovne kulture, javnih glasila, sudbine jezika
upolitičkomdruštvu,dijalogukulture ikulturidijaloga,druš
tvenogkarakteraikulturnogobrasca.Autornavodidagazabri
njavavanjskosiromaštvo,nodagavišebrineunutarnjabijeda,
jerjeovajsvijetispražnjenodvrhovnihvrijednosti,štoizmeđu
ostalogapokazujeikapitalkojinemaoblastiukojojnijegospo
dar.Ukazujenakritikujavnihglasilasastanovištamogućnosti
kojenisuostvarene,amoglesudaseostvare,izdvajadajepo
litika prestala biti zajednička stvar jer je vode suprotstavljene
strankedabiostvarilesvojeposebneinterese(kadainteresivi
ču,istinasenemožečuti),navodidajeobratiopažnjunačuda
duhakoji jestvoriojedansvijetnadprirodom,kažedaakose
nepojavljujenatelevizijitoznačidamusemoževjerovati,te
zaključujedajenjegovciljbioosvijetlitisloženeprobleme,ane
nuditikonačnarješenja.

KnjigaTe o ri je kul tu re: pre da va njaĐure Šušnjića otvorena je
riznica ljubavi premamudrosti, svetkovine života, snage zna
njailjepotemislioistinitom,dobrom,lijepomisvetom.Poput
majstoravisokogstilaautorĐuroŠušnjićkrozpredavanjaoteo
rijamakultureinjihoveprimjeneuanalizikulturnihpojava,svo
vrijemetražiistinskolijepoiduhovnolijepo.Stilpisanja,izra
žajaniblagozvučanjezikostavljajujakdojamjertakorećiuisti
mahprelaziodtvrdog,hladnog,nepopustljivogijednostavnog,
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do toplog,skladnog, ljupkog iveseljemukrašenog.Vrijednost
napisanoganetrebasepotvrđivati,dovoljnojesamodasera
zumijeistinakojaizduhahistorijskedušedolazi.Sagledavajući
temukultureoddobapastoraladodanasautorjesvojimvelikim
istraživačkimsvojstvimapokazaožarzaznanjem,izložiokako
setraževelikeistineosvijetuiobjasniokakosečovjekvođen
ljubavljupremamudrostisamoiznovapotvrđujezadostojnost
čuvarasvetogplamena.NekanambudedopuštenopredložitiTe
o ri je kul tu re: pre da va nja za udžbenik škole za visoke nauke,
visokeškolezaizabraneislobodneduhove.KnjigaTe o ri je kul
tu re: pre da va njaĐureŠušnjićapreporučasesvimakojisebave
međunarodnimpolitičkimodnosima,kaoisvimaonimakojiu
svojradudahnjujuvidljivoruhoživotailjepote,ustrajavajućiu
jačanjuhumanitetaikozmopolitskogduha.



453

РАДОВИ  
ЗА ЧАСОПИС КУЛТУРА 

УПУТСТВО
Култура је научни часопис који је на предлог Матичног 
научног одбора категоризован од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
као водећи национални часопис са ознаком М 51.

1. Рад се предаје у следећем облику: 
1.1. путем УСБ уређаја; 

1.2. слањем на е-mail адресу: kultura@zaprokul.org.rs

2. Сваки текст треба да садржи:
2.1. Wоrd документ са основним текстом, напоменама, 
кључним речима (4 до 7 речи на српском и 4 до 7 речи на 
енглеском језику) и сажетком на српском језику (до 150 
речи).

2.2. Wоrd документ са насловом текста и резимеом на 
енглеском језику (до 300 речи). 

2.3. Wоrd документ са списком илустрација (ако их има) са 
назначеним местима на која би требало да дођу илустрације. 
Примају се само црно-беле илустрације или које су 
препознатљиве када се одштампају у црно-белом формату 
(до 7). Обавезно навести порекло илустрација. 

2.4. Податке о аутору текста. Име и презиме аутора, година 
рођења (потребно ради увида у научни рад одређеног аутора 
у централној бази података Народне библиотеке Србије и у 
складу са тим одређивања УДК броја чланка у часопису), 
поштанска адреса, број мобилног телефона, е-mail адреса, 
афилијација (наводи се пун, званични  назив и седиште 
установе у којој је аутор запослен или назив установе у којој 
је аутор обавио истраживање. У сложеним организацијама 

УПУТСТВО



454

УПУТСТВО

наводи се укупна хијерархија; на пример: Универзитет у 
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за коментаре, а више за навођење литературе; најобимнија 
напомена (фуснота) не би требaло да буде дужа од 100 речи.

Систем навођења:
5.1. Монографије:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Назив 
монографије (курзив), Место издања: Назив издавача, 
страна.

Пример: Адорно, Т. (1968) Филозофија нове музике, Београд: 
Нолит, стр. 45.

5.2 Периодика:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Наслов чланка, 
Назив часописа (курзив) број часописа, Место издања: 
Назив издавача, страна.

Пример: Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, 
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка, стр. 146.

5.3. Зборници, акта са конгреса, лексикони, речници и 
слично:

Презиме, Иницијал. Наслов чланка, у: Наслов (курзив), 
приредио-ла-ли Презиме, Иницијал имена. (година издања), 
Место издања: Назив издавача, страна.

Пример: Парк, Р. Е. Град: предлози за истраживање људског 
понашања у градској средини, у: Социологија града, 
приредио Вујовић, С. (1988), Београд: Завод за уџбенике и 
наставна средства, стр. 150.

5.4. У случају издања на страним језицима:

Уместо везника ,,и” користи се енглески термин and, уместо 
предлога „у” користи се енглески термин in, уместо  глагола 
„приредио-ла-ли” користе се енглески термини ed. или еds. 
(од editor-s) ако је више приређивача, уместо скраћенице 
,,стр.” користи се енглески термин p.
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Пример: Brunet, R. and Ferras, R. Identité, in: Les mots de la 
géographie. Dictionnaire critique, eds. Brunet, R. Ferras, R. and 
Théry, H. (1992) Paris: Monpellier, p. 30.

5.5. Необјављене магистарске тезе и докторске дисертације:

Презиме, Иницијал имена. (година на насловној страни 
тезе или дисертације) Назив тезе или дисертације (курзив), 
врста рада (магистарска теза или докторска дисертација), 
назив факултета где је одбрањена, назив одговарајућег 
универзитета, Место издања, страна.

Пример: Црнобрња, А. Н. (2005) Lux perpetua – светлост 
и светиљке у култовима на просторима Горње Мезије, 
магистарски рад, Филозофски факултет, Универзитет у 
Београду, Београд, стр. 120.

5.6. Текстови из дневних листова:

Презиме, Иницијал имена. (датум издања) Наслов текста, 
Назив дневног листа (курзив), страна.

Пример: Татић, Д. (18. јул 1998) Истина о неимарима, 
Политика, стр. 15.

*Ако је аутор текста непознат ставити аноним. Пример: 
Аноним, (13. IX 1938) Шта мисле наши архитекти о 
савременој архитектури, Време.

5.7. Исти се рад у поновном непосредном цитирању скраћује 
српском речи Исто.

Пример: 33Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, 
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка, стр. 147.
34Исто, стр. 148.

5.8. Исти рад се у поновном цитирању на неком другом 
месту у тексту (до две стране удаљеном од претходне 
фусноте) скраћује са нав. дело.

Пример: 40Бугарски, Р. нав. дело, стр. 149.

5.9. Интернет издања цитирати на следећи начин: аутор 
текста на горе описан начин (ако је наведен), назив интернет 
издања, датум постављања или последње измене (update) 
сајта (ако је наведен), датум коришћења сајта, пуна путања 
до цитиране стране.

Пример: Rose, M. More on Bosnian „Pyramids”, 27. june 2004., 
18. july 2006., http://www.archaeolgy.org/online/features/
osmanagic/update.html
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