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ТИПОЛОГИЈА
АРХИТЕКТОНСКИХ И
УРБАНИСТИЧКИХ
ПРЕИНАЧАВАЊА
БЕОГРАДА (19–21. ВЕК)
Сажетак: У досадашњим историографским тумачењима, не
довољна пажња је поклaњaна процесима преиначавања урбане
матрице Београда, узрокованих променљивим социо-економским
интересима. Неухватљив у свом времену и тек са дистанце разу
мљив, културни идентитет српске престонице се у последња два
века често мењао, упоредо са њеним просторним проширивањем,
густим изграђивањем и демографским омасовљавањем. Радикал
на и умеренија градитељска преиначавања, превасходно изазва
на ратним разарањима, дисконтинуитетима у развоју друштва,
променама политичких уређења, владарских и архитектонских
идеологија, резултирала су претераном стилском шароликошћу
и висинском неуједначеношћу изграђеног фонда. Преиначавања
су углавном иницирана планским одлукама виших друштвених ин
станци или спонтаним, најчешће необразложеним манифеста
цијама тихе грађевинске еволуције. Трансформације српске пре
стонице предузимане током последња два века најпре у вазалној,
а потом независној српској и југословенској држави, неједнако
су се одражавале на систем затечене градске структуре и жи
вот у њој. На основу досадашњих критичких промишљања, пре
иначавања се могу диференцирати према обиму реализованости,
цивилизацијској примерености (или неоправданости), степену
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образложености, урбанистичко-архитектонској методологији и
идеолошко-економским платформама на којима су почивала.
Кључне речи: урбанизам, архитектура, Београд, преиначавања,
интерполације, историографија, јавни интерес

Међу областима српске културне историографије које су се
последњих деценија најплодније развијала, спадају изуча
вања тековина новије националне архитектуре (крај XVII –
почетак XXI века).1 У недостатку потпуније историјске дис
танце од предмета истраживања и крхке теоријске дограђе
ности, та дисциплина се од почетка суочава са крупним ме
тодолошким  изазовима. Утемељена у сећањима архитекте
Николе Несторовића о изградњи Београда у деветнаестом
веку (1937), разматрања новије националне градитељске
прошлости су проширивана и на појаве 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 тематских изложби. Захваљујући генерацијама
историчара уметности и архитеката специјализованих за
проучавање новијег наслеђа, знамените грађевине су анали
зиране, док су опуси заслужних пројектаната са дистанце
осветљавани. Полазишне стилске карактеризације, ауторске
атрибуције и хронолошке периодизације су надограђиване,
а делом и ревидиране.
Осим дуготрајне економске кризе која отежава спровођење
темељитих истраживања, ауторитет архитектонске истори
ографије у Србији подривају и њени унутрашњи партику
ларизми,2 колико и изванстручне елите које пренебрегавају
консеквенце досадашњих напора. Јер у констелацији неус
клађених мерила, лако се отвара простор за манипулаци
ју наслеђем путем његове корените пренамене, нелегалне
реконструкције или надоградње – а тиме и за несметано
потискивање његових највреднијих слојева.

1 Иако се појам новијег у широј комуникацијској збиљи углавном поисто
већује са ближом прошлошћу, у српској архитектонској историографији
се под њим подразумева обједињено нововековно, модерно и савремено
раздобље.
2 Уз крути позитивизам заснован на култу фактографије, као и прескром
них истраживачких буџета, српску архитектонску историографију огра
ничавају ускогруди постмодерни нарцизам (историографија ,,почиње од
мене’’), фокусирања на посредне ,,конструкте’’ уместо на изворну ин
тенционалност градитељских дела, као и све израженије занемаривање
теренских истраживања.
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Иако историографи настоје равномерно да осветле кључне
чиниоце градитељског развоја, низ елемената који тај про
цес генеришу неумитно остаје изван њиховог домашаја. По
готово недостатак поузданијих извора о програмској страни
већине грађевина реконструкцију њихове генезе чини са
знајно недореченом. Истраживања оригиналних амбијената
отежава и каснија изградња спроведена на том месту, при
којој су углавном занемаривани затечени просторни односи.
Београдска искуства показују да је на већини локација изо
стало узајамно уважавање и архитектонско надопуњавање
аутора зграда, чиме су проузроковани претерани пластички
контрасти. Будући да генерације пројектаната примарно на
стоје да задовоље интересе властитог времена, неуједначе
ност локалног фонда се развила до границе цивилизацијске
прихватљивости.
Као скромно развијена архитектонска култура у којој се за
конске норме недовољно поштују, Србија се суштински не
разликује од других балканских земаља. И поред повреме
них покушаја да се у њену архитектуру уведе ред, стихија
шпекулантског капитала и волунтаризам државних инсти
туција, уз масовну дивљу градњу и деградативну надо
градњу перманентно обесхрабрују легалистичка настојања.
Отуд се и урбани дизајн српских градова константно развод
њава импровизаторским подухватима који бацају у засенак
примере обзирног поступања.3
У досадашњим историографским освртима, недовољна па
жња је поклaњaна процесима преиначавања урбане матри
це Београда, узрокованих променљивим социо-економским
интересима. Неухватљив у свом времену и тек са дистан
це разумљив,4 културни идентитет српске престонице се
у последња два века често мењао, упоредо са њеним про
сторним проширивањем, густим изграђивањем и демо
графским увећавањем. Радикална и умеренија градитељска
преиначавања, превасходно изазвана ратним разарањима,
дисконтинуитетима у развоју друштва, променама поли
тичких уређења, владарских и архитектонских идеологија,
резултирала су претераном стилском шароликошћу и висин
ском неуједначеношћу изграђеног фонда. Преиначавања су
углавном иницирана планским одлукама виших друштве
них инстанци, или спонтаним, најчешће необразложеним
манифестацијама поступне грађевинске еволуције.
3 Димитријевић Марковић, С. (2012) Урбани дизајн, његова улога и значај
у креирању и чувању амбијенталних целина, Наслеђе XIII, Београд, За
вод за заштиту споменика културе града Београда, стр. 209-218.
4 Кадијевић, А. (2010) Архитектура и дух времена, Београд: Грађевинска
књига.
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На Одељењу за историју уметности Филозофског факулте
та су јула 2015. и октобра 2016. године одржане конферен
ције о преиначавањима новије београдске урбане матрице
чије одабране реферате представљамо у овом броју часопи
са ,,Култура’’. Недовољно осветљена у домаћој историогра
фији, након вишедеценијског фокусирања на монографске
опусе и знаменита здања, идентитетска преиначавања бе
оградског градитељства су недавно почела критички да се
преиспитују.5
У онтолошко-дијалектичком погледу, подизање нових гра
ђевина на месту претходних представља акт својеврсног
преиначавања (односно употпуњавања) градске архитек
тонске матрице и њеног урбаног дизајна, док обухватније
измене ширих потеза (преобликовање уличне мреже, њене
ивичне и висинске регулације, прекомпоновање тргова, мо
стова, измештање и уређење гробаља, подизање наметљи
вих меморијалних и сакралних објеката, војних, резиден
цијалних, здравствених, индустријских  комплекса и стам
бених колонија), узрокују још слојевитија преозначавања
постојећег ткива.  
Трансформације српске престонице предузимане током по
следња два века најпре у вазалној,6 а потом независној срп
ској и југословенској држави, неједнако су се одражавале на
систем затечене градске структуре и живот у њој. На осно
ву досадашњих критичких промишљања, преиначавања се
могу диференцирати према обиму реализованости, циви
лизацијској примерености (или неоправданости), степену
образложености, урбанистичко-архитектонској методологи
ји и идеолошко-економским платформама на којима су по
чивала.
Преиначавања градских амбијената се по обиму могу оде
лити на експанзивна, просторно обухватна, и ужа, мање
уочљива и наметљива. У прва спадају она најрадикалнија,
изазвана дубљим цивилизацијским заокретима (деосмани
зација беог радског урбанизма, европеизацијски, а потом
и модернизацијски отклон, ,,југославизација’’ међуратне
престонице, период социјалистичког егалитаризма и пото
ње транзиционе изградње), али и ратним разарањима после
којих је урушени фонд најчешће замењиван новим. Таквих
5 Тематски број Identitet Beograda часописа Limesplus (1-2, 2012) предста
вља својеврсну претходницу поменутих конференција.
6 Ђурић Замоло, Д. (2009) Градитељи Београда 1815-1914, Београд: Му
зеј   града Београда; Макуљевић, Н. (2015) Османско-српски Београд.
Визуелност и креирање градског идентитета (1815-1878), Београд:
Тоpy.
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периода је било више, међу којима се по обиму издвајају об
нове предузимане након Првог и Другог светског рата. Исто
тако, важно је издвојити и директивна урбанистичка преи
начавања града спровођена путем легално усвојених урба
нистичких планова (генералних и регулационих), почев од
Јосимовићеве реконструкције вароши у шанцу (1867), преко
Генералног плана из 1923. године Георгија Коваљевског до
најновијих ГУП-ова. Са друге стране, упркос великом ци
вилизацијском значају, изградња Новог Београда не пред
ставља пример коренитог преиначавања затечене матрице,
већ пре визионарског урбаног употпуњавања које је и само
постало предмет преинака (актуелне надоградње зграда и
повећавање густине блокова на штету изворног стања).7
По степену реализованости, историјска преиначавања се
деле на потпунија или делимично спроведена – преуређе
ње и прекомпоновање постојећих тргова и формирање но
вих, рушење џамија и оријенталних кућа, уклањање оста
така авалског града Жрнова ради изградње монументалног
споменика Незнаном јунаку,  рушење стамбених четврти на
Дорћолу, Чубури и другим деловима Врачара, Старом граду
и Палилули ради подизања модерних блокова, замена стил
ских палата у Кнез Михаиловој и улици Краља Петра са
временим објектима, пресељење гробља са Ташмајдана на
Палилулу (Ново гробље), тенденциозно заклањање храмова
високим стамбено-пословним објектима и  процват угаоних
екстраполација диљем централне зоне након Другог свет
ског рата, нарушавање релативне висинске уједначености
уметањем превисоких објеката, увођење нових урбаних
,,репера’’ на штету крхке хомогености градске визуре, као
и на сасвим нереализована (Шамбонов план за уређење Бе
ограда, пројекти за уређење града из 1921, Добровићеви
пројекти уређења Теразијске терасе, Олимпијски стадион
на беог радској тврђави Вернера Марха, интерполације у за
леђу савског приобаља Драгише Брашована и Захе Хадид,  
пројекти појединих сакралних здања и објеката културе,  и
друго). Са друге стране, визуелно мање упадљива преинача
вања фасадне декорације јавних објеката (замена фигуралне
пластике и хералдике, или њихово потпуно уклањање), сна
жно су се одражавала на идеолошко значење референтне ур
бане топографије. Јер промене предузете у простору, осим
на сферу јавног интереса, увек утичу и на хијерархијско
устројство колективне културне меморије.

7 Благојевић, Љ. (2007) Нови Београд – оспорени модернизам, Завод за
заштиту споменика културе града Београда.
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Према цивилизацијском карактеру преинаке се деле на не
миновне и целисходне (упркос деструктивном односу према
затеченој конфигурацији и духу места), подржане широким
стручним консензусом, и на нагле, неразрађене и агресив
не, једном речју деградативне по амбијентално окружење и
град као целину (пројекат ,,Београд на води’’).8 Постоје и
оне које истовремено доносе модернизацију смањујући зна
чај одређених делова града, као што се то десило са сав
ским приобаљем након подизања Земунског моста Краља
Александра Карађорђевића 1934. године.9
Осим материјалних, широко уочљивих трансформација,
постоје и симболичка преиначавања (и преозначавања) од
ређених грађевина са циљем њихове деградације кроз пре
намену или преименовање, пожељне привременим власто
дршцима или трајним поседницима (честа промена назива
улица и функција објеката, пренамена синагоге Сукат Ша
лом у јавну кућу током нацистичке окупације, сајмишта у
концентрациони логор, претварање соколских домова у фи
скултурне и спортске клубове социјалистичког типа, фабри
ке шешира у цркву Покрова Пресвете Богородице, међурат
них вила у резиденције партијских руководилаца и страних
амбасадора, индустријских постројења и банака у музеје,
галерија у уметничке атељее, књижара у ресторане, дело
ва тргова и парковских површина у паркинге, магацина у
изложбене просторе  и слично).
Међу успешнијим примерима преиначавања која су донела
видан културни помак, остварен са уметничком инвенцијом
и урбанистичким рафинманом које је официјелна историо
графија са дистанце подржала, издвајају се подизање рези
денцијалних комплекса династија Обреновић и Карађорђе
вић у средишту и на периферији града (које су означавале
утемељење националног политичког идентитета), подизање
Саборне цркве и Митрополије на Савској падини, а потом и
храма Светога Саве на Врачару (стожери верске хијерархи
је), грађење репрезентативног Дома народног представни
штва (и поред одређених критика), преуређење међуратне
матрице града одвојене по функцијама Генералним планом
из 1923, уређење дела Вилсоновог трга са Коруновићевом
8 Kadijević, A. and Kovačević, B. (2016) Degradative urbanistic and architec
tural aspects of the project Belgrade Waterfront (2012-2016) Matica srpska
Journal for fine arts 44, Novi Sad: Matica srpska, p. 367-377.
9 Dajč, H. (2012) Uspon i degradacija savskog priobalja, Limes plus 1-2, Be
ograd, p. 97-112; Илијевски, A. (2013) Прилог проучавању архитектуре
и идеологије моста Витешког Краља Александра Првог Ујединитеља у
Београду, Наслеђе XIV, Београд: Завод за заштиту споменика културе
града Београда, стр. 211-220.
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Поштом 2 и Хорватовим Заводом за осигурање радника, До
бровићевог комплекса ДСНО, Богојевићевог Дома штампе
на Тргу Републике, хале ,,Пионир’’ Љиљане и Драгољуба
Бакића, Антићевог Музеја савремене уметности (са И. Рас
поповић) и спортског центра ,,Гале Мушкатировић’’, Авал
ског торња Богуновића, Јањића и Крстића, као и изградња
сателитских насеља која су архитектонски оживела удаље
ну периферију (Јулино брдо, Бањица, Кијево-Кнежевац, Це
рак Виногради, Баново Брдо, Блок 19а и друга), док у мање
промишљене и често оспораване подухвате спадају палата
,,Реуниона’’ која је коренито прекомпоновала визуелну кон
фигурацију Трга Републике, Пошта Београд 1 у Таковској,
реконструкција Поште Београд 2 на Савском тргу, Телеко
муникациони центар на Западном Врачару, Народна банка
на Славији, палата ,,Београд’’ Бранка Пешића, зграда ,,Ср
бијатекс’’ на Теразијама, неки пројекти преуређења тргова
Славија, Трга Републике, трга Николе Пашића и Теразија, а  
нарочито пројекат ,,Београд на води’’.
У погледу јавне образложености, највећи део преиначава
ња није подробно појашњаван, будући да крхке демократске
процедуре, а често ни јавни интерес током њихове припре
ме нису били уважени. Најкрупнија преиначавања су углав
ном имала легалну подлогу, превасходно служећи владају
ћим елитама да учвршћују моћ имплементацијом зацртаних
циљева. Урбанисти и пројектанти су предузете преинаке
понекад објашњавали путем стручних елабората, чиме су,
уз архитектонске критичаре који су подухвате просуђивали,
оставили драгоцен темељ за њихово историографско вред
новање.
У методолошком погледу, преиначавања су претежно врше
на путем интерполација или коренитих урбанистичких
трансформација, при чему су најчешће уклањани трагови
затечених структура. Као вид попуњавања неизграђених
парцела између кућа новим целинама спојеним бочним зи
довима, односно начин замене дотрајалих објеката савреме
нијим – са прочељем према улици и задњом фасадом усме
реном ка дворишту блока (или паралелној улици), интер
полације су квантитативно надвладале остале методе пре
иначавања.10 У почетку развијана уметањем нових објеката
између скромнијих нижих, интерполирања су се тематски
проширила на просторно и висински обухватније уграђива
ње, кроз акцентовање угла, постављање нове целине уз само
једног ,,суседа’’, захватање простора двеју, па и више улица
10 Kadijević, A. (2015) Interpolations – necessity and inspiration of newer Bel
grade architecture, Matica srpska Journal for fine arts 43, Novi Sad: Matica
Srpska, p. 243-258.
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(у случајевима када се интерполира читав блок састављен
од неколико или једне четвороугаоне зграде са унутрашњим
двориштем), кроз интерполирање на интерполацију (догра
ђивање спратова, мансардних кровова, атика, купола), раз
личите видове ,,пломбирања’’ ширих локација и сл. Након
стамбене, пословне и административне, интерполирање је
постепено захватило индустријску, пејзажну, меморијалну
и сакралну архитектуру.
Стилско, композиционо и хроматско шаренило нанизаних
фронтова спојених зграда, постало је карактеристично обе
лежје беог радског миљеа већ од првих интерполацијских
подухвата. Ретки примери компактно структуираних блоко
ва, насталих од 1865. године до данас, незнатно ублажава
ју утисак визуелне неусклађености која одликује постојеће
архитектонске односе. Спратна неуједначеност заступљена
на већини узиданих објеката, проистекла је из нескривеног
прагматизма наручилаца, скромног ауторитета стручне кри
тике и масовног пренебрегавања грађевинских прописа.
Међу до сада историографски диференцираним видовима
архитектонског интерполирања, са становишта визуелног
уклапања придодатих целина, у беог радској средини су при
марно заживели методи контрастног уграђивања у блок, за
тим ауторска наметања у контекст и ретки прилагођавајући
приступи. Одговорнији пројектанти су при интерполирању
углавном тражили најмањи заједнички фактор релевантан за
сва три композиционо повезана објекта. Приликом стварања
релација узимали су у обзир конститутивне елементе посто
јећих кућа (волумен, висину, просторну организацију, хори
зонталну и вертикалну фасадну зонску поделу, пластичке
и симболичке нагласке, конструкцију и елементе материја
лизације), али су подједнако тежили дијалогу и релацијама
између кључних елемената уметнутог и суседних објеката.
И место интерполације (улица, раскрсница, трг, приобаље,
парк, индустријска зона и слично) је утицало на формирање
релација, док се повећањем сложености конкретне ситуац
 и
је долазило и до стварања сложенијих решења.
Различите идеолошко-економске стратегије предузетих пре
иначавања су додатно потискивале тековине ранијих дру
штвених уређења, прокламујући нове цивилизацијске при
оритете. Покретане на државном нивоу, али и од носилаца
приватног капитала, често су резултирале урбанистички
непримереним и неразрађеним подухватима. Свака страте
гија преиначавања изискивала је одређену економску базу,11
11 Manević,  Z. (1987) Arhitektura između biznisa i kulture, Izgradnja 3, Beo
grad: Savez inženjera i tehničara Srbije, p. 35-36.
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по правилу подржану идеолошким аргументима да се њоме
,,уводи ред’’, обезбеђује ,,праведнија сутрашњица’’ и ,,еко
номски процват упошљавањем домаћих потенцијала’’. Иде
ологизовани пропагандни коментари су по правилу пратили
преиначавања предузета у Краљевини Србији и социјали
стичкој Југославији, да би се у транзиционо време свели на
штуре изјаве о ,,праву инвеститора да подстичу тржишно
исплативу архитектуру’’.12 Поготово је при рецентним по
духватима јавни интерес често игнорисан, што важи и за
принципе ауторске архитектуре, док се уговори између ан
гажованих страна крију као пословна тајна. Отуд ће  будући
историографи при одгонетању дубље економске позадине
имплементирања новијих инвеститорских подухвата бити
суочени са крупним сазнајним баријерама, јер ће им кључ
ни детаљи везани за настанак наметљивих градских ,,репе
ра’’ (шопинг молова и тржних центара, луксузних хотела и
стамбених комплекса, експозитура страних банака и др.),
остати суштински недоступни.
Подстакнут светски признатим принципима урбане обнове,
последњих година афирмисаним   у домаћој настави архи
тектуре,13 део инвеститора и пројектаната заступа контек
стуално прихватљивије облике интерполирања. Но и поред
охрабрујућих настојања, наставља се неконтролисана сти
хија ,,инвеститорског урбанизма’’ која, уз ретке изузетке,
кроји себи пожељне градске амбијенте. Отуд се у теорији
и пракси урбане обнове,14 уз масовније учешће грађана у
јавном одлучивању, проблематици преиначавања мора по
клонити већа институционална пажња, како се грешке прет
ходних генерација не би понављале, а позитивни помаци
разумели и подстицали.

12 Kadijević, A. Zeitgeist & Genius Loci: Trade value aesthetics and weakness
of author’s identity in recent Serbian architecture, in: 3rd International Aca
demic Conference on Places and Technologies, eds. Vaništa Lazarević, E.,
Vukmirović, M., Krstić Furundžić, A. and Djukić, A. (2016), Belgrade, Fa
culty of Architecture, p. 445-451.
13 Vaništa Lazarević, E. (2003) Urbana rekonstrukcija, Beograd: Zadužbina
Andrejević; Ротер Благојевић, М. и Николић, М. (2008) Значај очувања
идентитета и аутентичности у процесу урбане обнове града, Наслеђе
IX, Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда, стp.
117-128; Stupar, A. (2016) Grad. Forme i procesi, Beograd: Orionart.
14 Димитријевић Марковић, С. (2016), Проблемско поље обликовања у
плановима урбане обнове, Наслеђе XVII, Београд Завод за заштиту спо
меника културе града Београда, стр. 151-163.
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ТHE TYPOLOGY OF ARCHITECTURAL 
AND URBANISTIC TRANSFORMATIONS 
OF BELGRADE (19TH – 21ST CENTURY)
Abstract
So far, the historiographic thought has not paid enough attention to
the processes of transforming urban patterns of Belgrade, caused
by changing socio-economic interests. Evasive in real time and
comprehensible only from a time distance, the cultural identity of
the Serbian capital has often changed over the last two centuries, in
parallel with its spatial growth, dense development and demographic
boom. Its transformations, sometimes radical and sometimes more
moderate, were primarily dictated by war destructions, discontinued
social developments, overturning of political systems and with it ruling
and architectural ideologies, which resulted in too many different
styles and non-harmonized height lines of the constructed edifices.
The alternations were usually initiated by decisions of state urban
planners or spontaneous, mainly unjustified manifestations of “silent”
building evolution. These transformations of the Serbian capital which
first occurred in a vassal and then in an independent Serbian and later
Yugoslav state, had different impacts on the existing system of the city
structures and the city life. According to critical thought so far, these
transformations can be differentiated by the scope of their completion,
civilizational appropriateness (or inappropriateness), degree of
justifiability, urbanistic-architectural methodology and ideologicaleconomic platforms that inspired them.
Key words: urbanism, architecture, Belgrade, transformations, inter
polations, historiography, public interest
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ПРЕИСПИТИВАЊЕ
ОСНОВНИХ,
КАТЕГОРИЈАЛНИХ
ПОЈМОВА ВЕЗАНИХ ЗА
ПРЕИН АЧАВАЊЕ
АРХИТЕКТОНСКОУРБАНИСТИЧКЕ
МАТРИЦЕ БЕОГРАДА
Сажетак: Разматрање било које историјске теме када су архи
тектура и град у питању нужно намеће упитаност којим катего
ријалним апаратом мишљења оперишемо. Подразумевање да зна
мо шта чиме именујемо и како у тим границама мислимо може да
склизне у неразумевање. У том смислу је неопходно прецизирати
шта су архитектонска историја, шта архитектонска критика а
шта теорија архитектуре. Њихови временски хоризонти мишље
ња су различити и историја архитектуре и архитектонска кри
тика немају исту могућност повратног деловања на Архитектуру
и на Град. У том смислу се и жељени појам критичке историје
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мора додатно профилисати. Разликовање повести од историо
графије, као и историје догађаја од историје постојања тран
свременских физичких структура, почетни су кораци за гипкију и
боље одређено, друштвено корисније разграничавање домена. На
једном од многих могућих примера, простору онога што се у Бео
граду зове Теразијска тераса, показује се збрка логика и делања
која, због помањкања критичке јавне речи у поводу текућих урба
нистичких одлука, заувек затвара ретку топографску могућност
и изванредне урбанистичке идеје.
Кључне речи: преиспитивање, присуство, план, кула, трг,
урбанитет

Проблематизовање, преиспитивање неких појмова, терми
на, праваца значења или зона значења требало би да по
вратним дејством додатно разазна, местимично можда чак
и преобрати наше виђење, а поготово наше делање у смислу
разумевања и унапређења јавних простора. У теми визуел
ног преиначавања Београда морамо поставити себи једно
врло једноставно пред-питање, упит: јесу ли, архитектонски
и инжењерски гледано, уопште могућа само визуелна преи
начавања а да немају, зовимо је тако, „структурну’’, троди
мензионалну, функционалну подлогу? Разумљиво је зани
мање за оно визуелно и значењско у граду, али никако не
смемо испустити тродимензионалнo и временованo скени
рање историјских тренутака и циклуса. Такође, на време се
мора констатовати да овакво преипитивање има, по природи
ствари, више есејистички но научни профил јер овај други,
напросто, није могућ, није остварив као свеобухватан.
Позабавимо се, за почетак, појмом Историја.1 Да ли знамо,
или да ли се макар питамо, шта говоримо када употребљава
мо ту реч? Иако су написане стотине редова на тему свеко
ликих њихових односа Повести, Историје и Историографи
је, овде, када је реч о Архитектури, Граду и Простору, мора
мо се поново упитати о чему заправо говоримо. Већ кратки
увиди у речнике (старо)грчког језика, као и гранања у нови
јим, одмах показују да постоје рачве значења речи Историја.
Главна од њих је на разликовање онога што се догодило од
бележења, преношења и тумачења тога истога касније, ко
лика год да је временска дистанца у питању.
Чини се корисним упутити се, на пример, на словеначки
термин Згодовина, реч за оно што се догодило, који из ду
ха старословенског чува и преноси оно што се жели рећи.
1 У раду који се бави појмовником, категоријалним мишљењем, неке речи
писане су овде великим почетним словом, иако то номинално није тако
прописано ортографијом српског језика. У супротном од употребљеног,
праћење и разумевање овог текста били би немогући.
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Дакле, ради се о једном низу догађања, догађаја и догађај
ности уопште, на чије кодове се ми реферирамо свакоднев
но, трајно и обавезно, покушавајући да поштујемо али и да
превазиђемо те учитаности наших живота у ток времена.
Али, док догађаји могу прохујати, грађевине и градови не
упоредиво су трајније појаве. Темпо и ритмови догађаја и
грађевина толико су различити да је питање која историо
графија је иманентна којем од предложака о којима говори
мо. Темпа и ритмови Града толико су још додатно трајнији
да бих овде обавезно подсетио на једну од категорија Мар
тина Хајдегера (Heid egger), за разумевање Света, која се на
просто зове Присутност, немачко Anwesenheit.2
Основна супстанца архитектонске историографије није до
гађајност, или макар није у првом плану. Њена супстанца је
Физис, тело, кроз настајање, потом кроз постојање, опсто
јавање, одржавање, мутирање, реконструкције, додавање,
миметирање, рушење, меморисање... Историографска обја
шњења напросто су мање битна од постојања, од Присутно
сти неког јавног здања и са њим јавног простора. Куће нису
привремени неспоразуми ако су рођене лоше, или ограниче
на срећа, ако су се догодиле добро. Простор је, наиме, нео
бновљив ресурс и повесна променљивост, па и превртљи
вост, не може се тако лако и брзо односити на грађевине. У
склопу таквог става, морамо да обратимо пажњу да један
број аутора, цењених историографа – а могло би се рећи да
су самим тим они исказани пре као теоретичари – скоро да
у потпуности изједначава идеје архитектонских цртежа са
оним подигнутим, присутним здањима дугог трајања, са
њиховом Присутношћу. Процењујемо овде да је тај истори
ографски манир прилично опасан. И још нешто методски да
напоменемо, да не бисмо пропустили: прецизан историјат
нестанака појединачних зграда, па и градских блокова, део
је приче који нам веома недостаје и наративи о архитектури
и граду често, због тога, имају веће празнине за целовито
разумевање.
Једна од језичко-појмовних полупрозирности често се про
изводи лелујавом употребом појма „урбано’’, иако још од
2 Heid egger, M. (1985) Bitak i vrijeme, Zagreb: Naprijed. На странама 115130 се Хајдегер, у склопу свог учења које карактерише један не тако
лако разумљив језик, бави простором као конституентом бивствовања.
У појмовник, који и какав је немачки филозоф успоставио због, по њего
вом јасно исказаном уверењу, приличне потрошености категорија током
векова, није лако продрети. Сам појам Присутности се у главном делу
овог филозофа не разматра таксативно. Архитектима је много познати
ји, па и ближи за разумевање, иако не задире до сржи његовог мишље
ња, Хајдегеров краћи текст: Gradjenje, Stanovanje, Mišljenje; Heid egger,
M. (1983) Mišljenje i pevanje, Beograd: Nolit, str. 83-103.  
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мислилаца Антике имамо јасно указивање на истовреме
ну двојност праваца значења – један у обичном просеч
ном смислу, други у највишем, најаутентичнијем. Као када
кажете „архитекта’’ па се може помислити на сваког ко се
тиме бави или сваког ко има диплому, али и на Боромини
ја (Borromini), Синана или Герија (Gehry), на пример. То
ме доприноси и чињеница да српски језик нема одређени
и неодр еђени члан, па ни дистинкцију писања великим или
малим почетним словом, самим тим ни усмеравање значе
ња. Када напишемо архитектура, по правопису увек малим
почетним „а’’, немамо никакав упут да ли говоримо о нечем
уобичајеном или о нечем посебном.
У том смислу осцилира и употреба атрибута урбано, где се
истовремено денотира да се нешто тиче града али има и јед
ну, данас, априорну похвалну црту која, не ретко, уопште ни
је пропраћена стварним позитивитетом. Узмимо, на пример,
помињање „урбане инфраструктуре’’. Очито се заиста ми
сли на градску инфраструктуру, инфрастуктуру града, или
у граду, напросто као одредницу без вредносног предзнака.
Данас је много тога постало „урбано’’, тако да смо корак до
тога – доведимо до апсурда да бисмо јасније разумели! – да
данас кажемо „урбана наркоманија’’ и да помислимо да је то
нешто добро, или разумљиво само по себи.
Други крак недиференциране употребе појмова, чини нам
се овде важан, је олака, непрецизна употреба, и честа замена
другог првим, термина „урбано’’ и урбанистичко. Све што
је урбанистичко јесте и урбано, из домена урбаности per se,
али није све што је урбано урбанистичко. Ово напомињемo
не у правцу језичког чистунства већ као реалан проблем да
се често не зна о чему се тачно говори. На претходне рачве
се надовезује врло слободна употреба појма Урбанитет, ко
ја се најчешће користи у смислу идентитета неког града а
ређе у смислу ступња његове урбаности. Ступња градскости
града, с тим што ћемо ретко чути те на српском језику ина
че веома јасне речи. Као кад се за неког музичара каже да
је изузетно музикалан, а наводно би требало сваки од њих
такав да буде.
Једна од главних речи чију употребу треба преиспитати
када говоримо о Београду и његовим јавним просторима,
врло дубоко смо уверени, је појам Трга! Одмах да наведе
мо закључак: Београд осим Трга Николе Пашића, и то као
врло јасног и специфичног манифестацијског типа у вези
са комунистичким агитпропом, уопште нема ниједан трг
који би одговарао иоле чвршћем, да не кажемо класичном
третирању тог облика. Трг би морао да има своју јасну ан
велопу, своју чеону грађевину, до краја дефинисану идеју
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нивелације градског пода, интензивне коридоре пешачких
кретњи у више праваца, да је (данас) без доминантног мо
торног саобраћаја, итд.
Трг Републике, као дезоријентисани наследник камернијег
Позоришног трга, ни данас не зна који му је од два прав
ца главно пружање. Да ли је то по линији од Обилићевог
венца ка Ратничком дому, или од Народног музеја ка нека
дашњој згради Банке (или обрнуто, у оба примера), са ви
синском какофонијом у регулацији и са несносно интензив
ним колским и јавним градским саобраћајем ка дунавским
квартовима и за околни, тунелски приступ мосту који сви
без икаквог основа зову Бранковим мостом. Студентски трг,
са парком, више је успомена на некадашњу пијацу, и више
функционише као окретница возила јавног градског саобра
ћаја поред ограђеног парка но што би икако оправдао име
трга. Чини се да у атрибутима пјацете заокриљене зградом
Филозофског факултета, колико год да је тај плато физички
мањи, има више урбаности но на Студентском тргу.
Тек на Славији нема места за употребу овог термина, пој
ма, јер она није ништа до саобраћајни сквер, онај који са
бира проблеме београдске мреже улица. По ободу Славије
не зна се шта је већи проблем: неизграђене рубне парцеле,
прениски историјски објекти као реликти других градских
времена и размера, амбициозно високи хотел беневолент
ног обликовања „Славија 1’’ и ка наводном тргу у приземљу
слепи хотел „Славија Лукс’’, или пак потпуно промашено
лоцирана гигантска зграда Народне банке, такође и она без
партерног контакта на својим странама према фреквентном
простору. Типологија јавних простора се номинално може
дефинисати како год неко жели, али то ће често остати само
наречено а никако и стварно животно, делујуће.
Наш наслеђени појмовник, речник архитектуре, ишаран је
речима које или не осликавају добро оно на шта се односе,
или то раде непрецизно, а понекад умеју да буду потпуно су
протне ономе што треба да означе. Шта, на пример, треба да
значи „решавање основа’’, како се то деценијама зове, или
звало, у образовању архитеката, или пак „аранжман осно
ве’’, како се једно време користило у српској архитектонској
историографији? Шта рећи за Валтера Бењамина (Walter
Benjamin) који у поводу московске цркве Василија Блаже
ног разматра складност њеног тлоцрта као основе њеног из
узетног изгледа!?3 Наш Јован Цвијић користи, у својим опи
сима, термин „кућа у хоризонталном пресеку’’ за оно што
такође бива звано „план’’. Рекло би се да је најмање споран
3 Benjamin, W. (1986) Moskovski dnevnik, Sarajevo: Veselin Masleša, стр.31.
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кроатизам „тлоцрт’’, напросто пројекција геометријског те
ла на тло, на идеалну хоризонталну раван. Овим набрајањем
трајно неразрешених нејасноћа са једним од најбитнијих ка
тегоријалних појмова архитектуре уводимо се у тему висо
ких, витких, у висину издужених кућа.4
Деценијама се за такву грађевину у нашем архитектонском
вокабулару користио термин „солитер’’, у буквалном прево
ду са француског solitair e – усамљени. Његово име дериви
рано је из једног урбанистичког проседеа, да овде не залази
мо у детаље Ле Корбизијеових (Le Corbusier) доктрина, где
је високи а усамљени објекат део препоручене урбанистич
ке композиције са неким својим јасним предностима, па и
манама, које, заправо, не третирају класичну парцелацију а
још мање непосредно ренту. Сви знамо композиционе групе
високих објеката из доба социјализма у Београду као што
су у новобеоградском Блоку 23, или Блоку 30, на уласку у
Земун, или у Блоку 21 чувених „шест каплара’’, чак и у гу
шћем градском историјском ткиву попут групе од три, арх.
Михаила Јанковића (1911-1976), код Палилулске пијаце.
Но, како се код нас систем својине променио и вратио у
класично грађанско власништво над имовином, па и над зе
мљиштем, витки објекти имају битно друге накане. Ствар
би била потпуно бесмислена када бисмо, на пример, же
лели да кажемо „солитери Менхетна’’. У енглеском језику
skyscraper, или у француском gratte-ciel, апсолутно су исто
што и реч небодер, мање-више присутна и у нашој језичкој
понуди, без обзира што се у Београду ређе користи, јер је на
водни кроатизам. У расколу смисла композиционог солите
ра и рентијерског небодера код нас се у најновијем периоду
устаљује појам „кула’’. С тим што, као последњи коментар
на тему куле, додајмо став да није, у градском пејзажу, све
једно да ли је кула намене државно-администартивне, му
ниципалне, општег добра, или је приватно-пословна. Кула
Генералштаба, палата „Београд’’ у Масариковој или бивши
„Инекс’’ су градска средишта и њихова висина се донекле
другачије третира. То јесу стварни акценти панораме Бео
града али је јасно и коме припадају.
Уз претходну тему, природно се намеће и аспект да ли су
поглед, визура, силует а, панорама... јавни простор? Итека
ко јесу! А управо око тога настаје проблем „преграђивања
4 Иако то спада у домен сећања, увек непоузданих у смислу тачно рече
ног, као и у смислу контекста у коме је нешто казано, корисно је имати
на уму коментар, из рада са студентима, архитекте академика Ивана Ан
тића (1923-2005) да је „пресек најважнији архитектонски цртеж’’. Он је
то изрицао у смислу цртежа као провере у процесу пројектовања, али је
за многе врсте грађевина то истина и у разумевању постојећег.
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погледа’’, додуше изразито тек у овим рецентним година
ма које су номинално на рубу периода ХХ века. Догађа се
једна, назовимо је тако, „трампа визура’’. Право за многе
да виде историјски Београд десне обале Саве са леве обале,
или из историјског Београда на десној обали да многи виде
новобеоградско-земунске панораме, бива замењено тиме да
неки други, и то појединци, власници станишта, офиса или
закупци хотелских соба са високих спратова небодера, ви
де и једно и друго, у међувремену плативши озбиљне суме
новца ономе ко је добио право да укида јавну слику за све
Београђане и нуди је, са висине и на висини, једном малом
броју људи.5
За разлику од оног доминантног мишљења, мњења, овде
бисмо унели став да је Прошлост бесконачна а не коначна,
како се то обично схвата. Јесте онај историјски скуп дога
ђајности затворен, али је историографски, као наш критич
ки и по дефиницији што детаљнији увид, заправо у домену
бесконачности. Критичка историја морала би да поседује
атрибут једне плаузибилне свеобухватности поводом оно
га чиме се позабавила, као и исте такве довољно уверљиве
прецизности фактографије и тврдњи, тек након чега вредно
сни судови могу бити испостављани. Ако се то зове беском
промисност, онда се и то мора уврстити у ваљаност алата
критичке историографије. Па чак и по цену да за неки цр
теж, скицу на коју наиђете у оквиру плана за реконструкци
ју Берлина 1937-1943. године, установите, на пример, шта је
рад Адолфа Хитлера а шта Алберта Шпера, чије би име сви
ипак радије да чују него оно прво.6 И онда не кријете име
аутора јер говоримо о скици а не о злочинцу.
Шта је уопште критичка историја, како треба да је разумемо,
како можемо да је тумачимо? Као део историографског по
сла или као нешто што личи на текући, да не кажемо крити
чарски посао? Чини се да је критичка историографија часна
делатност чији резултати напросто не могу више кориговати
стварност, присутност и више као да бацају продорну све
тлост на једну диспозицију с којом актуелни тренутак нема
више жив механички однос у коме се још увек дâ утицати,
мењати, кориговати.
5 У овоме је крајње индикативно да је главна тема реклама за куповину
станова у кулама онога што се зове „Београд на води’’ изузетан поглед,
поготово са виших спратова.
6 Larsoon, L. O. (1983) Albert Speer - Le plan de Berlin 1937-1943, Bruxelles:
Archives d’Architecture Moderne. Сличан пример, веома познат, је садеј
ство префекта Париза барона Османа (Haussmann) и француског цара
Наполеона III, видети: Pinkni, D. Pariz sredinom devetnaes tog veka: Napo
leon III i Žorž-Ežen Osman, u: Istorija moderne arhitekture – knjga 1 Koreni
modernizma, priredio Perović, M. (1997), Beograd: Idea, стр. 268-278.
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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
четврт века, текуће архитектонске и урбанистичке критике.
Разлози томе су вишеструки, наведимо само неке: најпре
последице скоро ратног стања у друштву 1990-их, крими
нализација многих друштвених токова и релација, одлаже
ње градње и урбанизма у сиву зону корупције након чега
данас, апсурдно, не знамо да ли имамо више легалних или
нелегалних кућа. Посебно је важно губљење медија у то
новима врло далеким од европских грађанских позитивних
норми. Најпре се угасила артикулисана и обимна архитек
тонска продукција а потом ју је сменила садашња насилна
инвестициона инвазија страних наручилаца којима се нуди
слободан лов на годинама заштићене вредне просторе а са
капацитетима који потпуно потиру чак и либералније схва
ћен идентитет Београда. Једном речју, текуће критичко ми
шљење медијски је гетоизирано и нема апсолутно никаквог
утицаја на самокорекцију у естаблишменту.7
Када преиспитујемо вокабулар којим мислимо теме урбани
зма и његових визуелности, не можемо а да се, за последњих
деценију и по, поново не осврнемо на бркање, односно на
свесну и намерну замену теме јавног интереса темом јав
ног увида, што никако није исто. Рекли бисмо, колико год да
звучи непријатно, да је појам Јавности код нас врло сумњи
вих темеља, некако више мирише на чаршијску и паланач
ку причу него на заједничку у оном ноторном друштвеном
смислу. Пре би се рекло да имамо устројство збира поједи
начних интереса, дакако парцијалних и парцијализованих,
чак и када претходно то нису били.
У нарушавању, тачније у упропаштавању јавних простора,
простора јавности Београда, велику улогу у новијем пери
оду представљају 3Д модели, прикази којима се, годинама
уназад, лобира та иста јавност, а поготово комуналне слу
жбе, да би био прихваћен одређени пројекат, скоро по пра
вилу прекапацитиран. Технички је веома лако компјутеру
задати стајну тачку и угао за перспективу који ће показати да
„преосталог простора’’ има више него довољно. Када про
јекат добије правни статус одобреног и када на градилишту
схватимо да то није оно, или онако, како смо били видели
7 Једна од изразито ретких адреса са којих је, у протеклом периоду, стизао
благовремени критички тон о наканама преиначавања Београда, нарав
но и слике јавних простора, је Академија архитектуре Србије чија се
Декларација о пројекту „Београд на води’’, прва и још две потоње, нала
зе на: http://aas.org.rs/wp-content/uploads/2015/03/Deklaracija-AAS-o-Be
ogradu-na-vodi-05.-mart-2015.pdf.
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– прича је завршена, неповратна. Та врста сценарија јесте
превара јер нико у таквој, да употребимо оксиморон, „огу
глалој” јавности и у медијима више не поставља питања.
Навешћемо овде и један пример који, по нашем стручном
искуству, није довољно добро познат јавности, па чак ни
оној еснафској архитектонској. Ради се о мученичком путу
простора за који мислимо да знамо шта је а зове се Тера
зијска тераса. Кренимо хронолошки обрнутим редом. Пре
једне деценије на простору Теразијске терасе – а много тач
није би било рећи „простору жељеном за терасе од Теразија
ка Сави’’ – никао је објекат са именом „Б2’’, за наше услове
врло пристојне архитектуре, награђиван од струке и од дела
јавности. Како је он постављен у тај простор, којим урбани
стичким планом, регулационим, којим правним актима? На
ше питање покушава да продре у историјски след догађаја
и тренутке настајања и нестајања одређених жеља, логика,
одлука.
Простор о коме говоримо није био никакав парк, неизгра
ђено земљиште у зеленилу. У 1920-им годинама беог радска
Општина очистила је ту зону од силних приземљуша и кућа
ниске спратности непримерених строгом центру града. Сле
дио је, сви знају, чувени конкурс расписан 1929. а окончан
1930. године и Добровићев најчувенији могући победнички
пројекат. Он је у реализацији одлаган, све до априла 1941.
године. Након Другог светског рата Добровић је иновирао
своје решење али и тад без градње. Привремено парковско
уређење је трајало и трајало... Онда је, с још неким конкур
сима у међувремену, расписан 1991. конкурс чији улазни
подаци су били преклоп, додир два детаљна урбанистичка
плана која, гле чуда, нису имали интегрални простор Тера
зијске терасе као своје подручје него су се ту сретали, доди
ривали границама плана! Бесмислено као улазни, почетни
податак. Па је део према Призренској било земљиште до
дељено за непосредну реализацију једној тада већ послов
но скоро мртвој фирми, „Југославија-комерцу’’, а део према
Балканској био је само официјелно анкетна зона конкурса.
Време је поново пролазило за реализацију компликованије
стране Терасе, оне према улици Призренској, тако да ту ни
ко није градио, али је она претходно анкетна страна ка Бал
канској улици промовисана у легализовану, покривену свим
потребним одлукама, без обзира што је и почетнику јасно
да простор Теразијске терасе апсолутно мора да буде трети
ран интегрално. Након изградње објекта имена „Б2’’, алиас
Балканска 2, остао је недефинисан однос саме зграде и про
стора пред њом, био он убудуће парковски или не. Распи
сан је 2006. године нови конкурс на коме су опет покушале
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да превладају парцијалне логике и интереси.8 До данас све
стоји јер се из тако настале диспозиције није, наравно, лако
извући. И да буду забијени чавли у ковчег за сахрану идеје
Теразијских тераса, тачно на дну трасе силаска центра Бео
града на реку ујесен 2016. године и надаље је у току бетони
рање конструкције нових и нових спратова једне катастро
фалне непромишљености као што су први високи објекти
из пројекта „Београд на води’’. Дакле, врло битан атрибут
критичке историографије мора бити свест, потом спроведе
на кроз делање, о времешности градских структура, просто
ра, о њиховој вишекорачној профилацији и о неопходности
разумевања континуума.
За крај овог разматрања, а оно је заправо сво иницирано ти
ме, изнесимо запањеност упливом термина „дизајн’’ (design)
у наше свакодневне комуникације где га досад уопште није
било и где ствара конфузију. Иако та енглеска реч има сво
ју нормалну употребу у енглеском језику, као и ону досада
шњу у српском где се углавном не замењује домаћом речју у
синтагмама „индустријско...’’ или „графичко обликовање’’,
почела је свакодневно да се појављује уместо термина као
што су, на пример: пројектовање, обликовање, идејно реше
ње, изглед, уобличеност, фасада, склоп... и бројни други, па
тако свакодневно чујемо или читамо, примерице, да су „но
ве руске ракете дизајниране тако и тако...’’, да је „расписа
на јавна набавка за дизајн реконструкције зграде за потребе
Музеја града’’, итд. Уколико се тај тренд, иначе потпуно не
јасног порекла и интензивности, јавно настави, чини се да
ће било која будућа критичка историја архитектуре, града и
простора бити неупотребљива. Зато, да парафразирамо Аг
неш Хелер, морамо бити свесни да сваки дан носи, казаћемо
тако, своју дозу потребе за историјском свешћу.
ЛИТЕРАТУРА:
Heidegger, M. (1985) Bitak i vrijeme, Zagreb: Naprijed.
Heidegger, M. (1983) Mišljenje i pevanje, Beograd: Nolit, 
str. 83-103.
Benjamin, W. (1986) Moskovski dnevnik, Sarajevo: Veselin Masleša.
Larsoon, L. O. (1983) Albert Speer - Le plan de Berlin 1937-1943,
Bruxelles: Archives d’Architecture Moderne.
Pinkni, D. Pariz sredinom devetnaestog veka: Napoleon III i ŽoržEžen Osman, u: Istorija moderne arhitekture – knjga 1 Koreni
modernizma, priredio Perović, M. (1997) Beograd: Idea, str. 268-278.
8 У жирију тог конкурса аутор овог текста је, по позиву, логиком да тамо
треба спашавати шта се спасти може прихватио учешће, као председник
тог Оцењивачког суда.
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RETHINKING BASIC CATEGORICAL CONCEPTS
CONNECTED WITH REVISION OF THE
ARCHITECTURAL-URBANISTIC MATRIX 
OF BELGRADE
Abstract
Reviewing any historical topic, when urban architecture is concerned,
invariably imposes questioning of the categorical instruments we use.
By implicating that we know the subject and the instruments by which
we define it, and by staying within the set boundaries of consideration,
we may easily slip into misunderstanding. It is therefore necessary to
precisely determine the concepts of architectural history, architectural
critique and the theory of architecture.  They all comprehend different
timelines differently while the history of architecture and architectural
critique do not provide the same kind of feedback to the concept of
Architecture or the City. In this sense, a desired concept of “critical
history” must be additionally profiled.   Differentiating history from
historiography, as well as a history of events from a history of existence
of trans-temporal physical structures, are the first steps towards a
more flexible, more precisely determined and a more socially useful
differentiation of domains. Taking one of many possible examples, a
space called Terazijska terasa in Belgrade, we can find a mishmash of
logics and actions which has, due to lack of public critical dialogue about
the proposed urbanistic decisions, destroyed a very rare opportunity to
create outstanding topographic interventions and urban growth ideas.
Key words: reviewing, presence, plan, tower, place, urbanity
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ВОЈСКА И УРБАНИСТИЧКА
СЛИКА БЕОГРАДА
ТОКОМ XIX И ПОЧЕТКОМ
XX ВЕКА
Сажетак: Предмет овог рада је утицај војске на обликовање ур
банистичке слике Београда и јавног простора српске престонице
током 19. и почетком 20. века. У раду су тумачена сведочанства
о односу урбанистичког (не)планирања наспрам војних комплекса
односно објеката. Разматрани су војни аспекти у урбанистичкој
слици Београда не само у оквиру односа између војне технологије
и урбанизма и места града у војним стратегијама одбране, већ и
као део друштвене и политичке историје Београда и Србије.
Кључне речи: Београд, српска војска, историја урбанизма,
друштвена историја

У границама градског рејона Београда током 19. и почет
ком 20. века1 присутан је немали број објеката војне наме
не, а међу њима већину је историографија препознала као
сведочанство неке од важних фаза из историје архитек
туре и градитељстава односно важних остварења у опусу
1 О границама града Београда и рејонском питању крајем 19. века и по
четком 20. века видети: Недић, С. В. (1976) Урбанистичко уређење Бео
града од 1886. до 1914, Годишњак града Београда, књ. XXIII, Београд:
Музеј града Београда, стр. 175–217; Стојановић, Д. (2009) Калдрма и
асфалт, урбанизација и европеизација Београда 1890–1914, Београд:
Удружење за друштвену историју, стр. 35-45.
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београдских градитеља. До сада није била поклоњена по
себна пажња утицају војске на обликовање урбанистичке
слике Београда и њеној важности у обликовању јавног про
стора српске престонице током 19. и почетком 20. века. По
требно је да се критички приступи сведочанставима о одно
су урбанистичког (не)планирања наспрам војних простора –
комплекса, односно објеката. Овакви приступи значе да се
војни аспекти у урбанистичкој слици Београда посматрају
не само у оквиру односа између војне технологије и урбани
зма и места града у војним стратегијама одбрана, већ и као
део друштвене и политичке историје.
Током 19. века, војни аспекти у урбанистичком планира
њу губе свој значај што је било условљено експанзивним
развојeм војне технологије и изменама у начину ратовања.
Истовремено убрзани развој градова довео је до посматра
ња градских одбрамбених зидина као препреке потреби
сталног ширења градске зоне.2 Тако је и Београдска тврђава
током овог периода губила на значају као одбрамбено утр
ђење. Први српски урбаниста Емилијан Јосимовић је  пред
лагао да се тврђава поруши како би се простор Горњег града
повезао са вароши у шанцу. Противио се томе да Београд
остане утврђени град: „Под топовима, ма чији били, још ни
једна варош није процветала.”3 У историографији ова Јоси
мовићева замисао је повезана са његовим познавањем урба
нистичког решења Беча из педесетих година 19. века4 које је
предвиђало „рушење свих утврђења која су опасавали стари
Беч и њихово замењивање амбициозним планом за проши
рењем града.”5 Након турског напуштања Тврђаве, за српску
војску, Београдска тврђава представљала је само „ограђени
комплекс војних објеката“.6 Временом долази до реализаци
је Јосимовићевог предлога да се Калемегдан, простор изме
ђу Београдске тврђаве и вароши, на којем су све до 1867.
године вежбали турски војници, претвори у парк. Одмах по
одласку Турака, српска војска под чијом управом је, поред
Тврђаве био и Калемегдан, рашчишћава, пошумљује, тра
сира прве стазе и премешта недељне и празничне концерте
2 Шиниковић, Д. (2013) Историјски развој и будућност града у Европи
под утицајем војне технологије, докторски рад, Архитектонски факул
тет, Универзитету у Београду, Београд, стр. 105.
3 Максимовић, Б. (1967) Емилијан Јосимовић први српски урбанист 1867–
1967, Београд: Институт за архитектуру и урбанизам Србије, стр. 23.
4 Исто, стр. 21.
5 Olsen, D. Dž, Beč Franje Josifa, Istorija moderne arhitekture, koreni moder
nizma, knj. 1, priredio Perović, M. R.  (1997), Beograd: Idea: Arhitektonski
fakultet, str. 290.
6 Поповић, М. (1982) Београдска тврђава, Београд: Археолошки ин
ститут, стр. 196.
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војне банде из „Финансијског парка” на  Калемегдан.7 Када
је 1890. године Калемегдан предат Председништву Општи
не на руковање, почиње планско уређење Калемегдана и да
ље озелењавање.8 Тада се Калемегдан уређује као пантеон
на отвореном посвећен националним великанима просвете,
што је одговарало ондашњим размишљањима о парковима
као најадекватнијим просторима за меморију романописаца
и песника.9 Међутим, војска је подизањем споменика Кара
ђорђу 1913. године, на месту где се данас налази Споменик
захвалности Француској, и даље инсистирала на мемориса
њу овог простора, пре свега, као значајног топоса нацио
налне војне историје. Споменик Карађорђу подигнут је „на
оном месту, где је 1806. године на – српском крвљу натопље
ном Калемегдану Кара –Ђорђе ушао у беог радски град; у
којем је потом становала и прва српска регуларна војска.”10
Почетком 20. века, све је присутнија тенденција да се про
стор Београдске тврђаве демилитаризује што је остварено
тек после Другог светског рата.11
Плато над ушћем Саве у Дунав, на којем је настала Београ
ска тврђава, функционисао је, углавном, као војни простор
и управо је овај војни простор и у првој половини 19.века
представљао важну окосницу урбанистичког развоја Бео
града.12 Услед немогућности да војно освоји Тврђаву и исе
ли Турке из вароши у шанцу,13 кнез Милош се одлучио за
стварање нове српске вароши ван шанца. За српски Београд,
Тврђава је била непријатељско упориште. Осим потребе да
7 Милановић, Х. (1999) Прилог истраживању настанка и развоја парка
Калемегдан, Наслеђе, бр. II, Београд: Завод за заштиту споменика кул
туре града Београда, стр. 43, 44.
8 Недић, С. В. нав.дело, стр.196.
9 Тимотијевић, М. (2000-2001) Хероизација песника Војислава Ј. Илића
и подизање споменика на Калемегдану, Годишњак града Београда, Књ.
XLVII-XLVIII, Београд: Музеј града Београда, стр. 200, 201.
10 Проглас одбора за подизање споменика Вожду Кара-Ђорђу, (10.јул
1908), Службени војни лист, год. 28, бр. 19, Београд: Војно министар
ство, стр. 384, 385.
11 Генерални урбанистички план Београда из 1912. године превиђао је из
мештање војних садржаја из Београдске тврђаве и претварање целог
простора Горњег и Доњег града у парк. Према: Милатовић, М (1980),
Албан Шамбон: Генерални урбанистички план Београда, Годишњак
града Београда, књ. XXVII, Београд: Музеј града Београда, стр. 235;
Врзнић, Ђ. и Гроздановић, М. (2011) Приказ подручја Београдске твр
ђаве у историјским и урбанистичким плановима као прилог будућим
процесима планирања, Наслеђе бр. 12, Београд: Завод за заштиту спо
меника културе града Београда, стр. 231.
12 Исто, стр. 220.
13 Перуничић, Б. (1967) Београдско насеље и прво именовање улица у ње
му, Годишњак града Београда, књ. XIV, Београд: Музеј града Београда,
стр. 99-125.
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буде даље од домашаја турских топова, први урбанистич
ки план нове вароши на простору Западног Врачара није
настао узимајући у обзир посебно друге војне факторе од
бране и заштите. Нови урбанистички план Франца Јанкеа
доносио је прегледну саобраћајну мрежу и ослањао се на
важне комуникацијске артерије којима је нова варош била
повезана са Топчидером и даљим  крајевима Србије, што је
све било повољно и са становишта војних потреба.
У оквиру новог административно – управног центра у Са
вамали, у близини двора,   кнез Милош подиже касарну
која је представљала највећу касарну у ондашњој Србији.
Грађена је од 1834. до 1836. године, у блоку између улица
Кнеза Милошеве, Немањине, Ресавске и Масарикове. Кнез
Милош је изабрао место „заклонито и подаље од турских
топова.”14 (слика 1). Поред ове касарне у Савамали, у Бео
граду су подигнуте још две.15 Једна је саграђена за коњанике
у Топчидеру (1836), као део пројекта претварања Топчидера
у седиште кнеза Милоша, а друга у Палилули (1837,1838),
код „велике чесме и то прво, због здраве воде које у изоби
љу има, а друго, због здравог ваздуха”. 16 Касније, касарна
у Палилули је претворена у војну болницу.17 Уз двор кнеза
Александра Карађорђевића на Теразијама подигнута је још
једна београдска касарна и „тамџиница” (1846).18

Слика 1. Велика касарна;
(извор: Несторовић, Б. Архитектура Србије у XIX веку, Београд)

14 Марковић, Р. (1957) Војска и наоружање Србије кнеза Милоша, Београд:
Научно дело, стр. 172.
15 Исто, стр. 173.
16 Максимовић, Б, Урбанистички развој града од 1830. до 1867. године,
Историја Београда, књ.2, Деветнаести век, ур.Чубриловић, В. (1974),
Београд: Српска академија наука и уметности, Одељење историјских на
ука, Просвета, стр. 301.
17 Станојевић, В. (1960) Најстарије болнице у Београду, Годишњак града
Београда, Књ. VII, Београд: Музеј града Београда, стр. 177.
18 Перуничић, Б. (1970) Управа вароши Београда 1820–1912, Београд: Му
зеј града Београда, стр. 201.
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Слика 2 План Београда у првој половини 19. века, детаљ 
(извор: Несторовић, Б. Архитектура Србијe у XIX веку, Београд)

Велика касарна у Савамали представљала је окосницу фор
мирања својеврсног војног комплекса на подручју ондашње
Савамале и Западног Врачара.19 (слика 2) У неколико бло
кова, у близини Велике касарне, распоређивани су објекти
војне намене, који нису били издвојени (изоловани) у од
носу на цивилне објекте, а који су задовољавали различите
потребе војске: смештајне, образовне, верске, здравствене,
управно-  административне, културне... У периоду Кнеже
вине Србије подигнуте су зграде Оружарнице (1845) у коју
се касније привремено сместила Артиљеријска школа која
је добила своју зграду у том истом блоку 1850. године, на
углу Немањине и Кнез Милошеве.20 Топџијска (артиљериј
ска) касарна била је саграђена у блоку између улица Кнеза
Милоша, Немањине, Сарајевске и Бирчанинове, а касније је
у њу смештена шивара војне одеће.21 У   блоку где се налази
ла Артиљеријска касарна налазило се и „зданије канцелари
је војеног коммисеријата”.22 Војно одељење Министарства
унутрашњих дела, које је функционисало од 1851. до 1859.
године, било је смештено у згради, на раскрсници улица Не
мањине и Кнеза Милоша, ближе Великој касарни него згра
ди Министарства унутрашњих дела.23 Године 1846, у блоку
19 Које подручје данашњег Београда је обухватао Западни Врачар и Сава
мала видети: Ђурић–Замоло, Д. и Недић, С. (1993/1994) Стамбени дело
ви Београда и њихови називи до 1941. године, Годишњак града Београ
да, књ. XL/XLI, Београд: Музеј града Београда, стр. 70-71, 87-89.
20 Несторовић, Б. (2006) Архитектура Србије у XIX веку, Београд: Аrt
press, стр.100-102,
21 Несторовић, Н. (1972) Грађевине и архитекти у Београду прошлог сто
лећа, Београд: Институт за архитектуру и урбанизам Србије, стр. 25.
22 Перуничић, Б. (1970) нав. дело, стр. 274.
23 Ђукић, С. (2005) Министарство војно Кнежевине Србије 1834–1878,
магистарски рад, Филозофски факултет Универзитет у Београду, стр. 35.
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где се данас налази III беог радска гимназија, због повољних
климатских услова, саграђена је војна болница.24 У блоку
између улица Краљице Наталије, Кнеза Милоша, Адмира
ла Гепрата и Добрињске у периоду од 1861. до 1863. године  
саграђена је Вазнесењска црква, гарнизонска црква, на ме
сту где је некада била војна шатор црква.25 У  том блоку се
налазио Двор у којем је била смештена канцеларија Совета
и Финансије и зграда Главног војног штаба.26 У блоку где се
некада налазила барутана из времена кнеза Милоша, између
данашњих улица Ресавске, Немањине, Светозара Маркови
ћа и Краља Милана, 1860. године, саграђена је зграда Ма
њежа и низ других објеката који су задовољавали потребе
смештаја и обуке коњичких гардијских јединица.27
Препознавање овог простора као војног потврђује нам и
прво именовање улица у Београду из 1864. године када је
улица „од топчидерског пута између Академије и Велике
касарне право на крагујевачкиј пут” названа Војничка ули
ца. Пијаца која се налазила у близини Артиљеријске касарне
звала се Топџијска,28 а касније се овај простор помиње као
Топџијски трг.
У време Краљевине Србије, на простору Врачара, нижу се
нове велике репрезентативне грађевине војне намене. Оне
осликавају  јачање српске војске, која почев од 1878. годи
не, а нарочито од времена проглашења Краљевине Србије
(1882), пролази кроз опсежне реформе и постаје изузетно
важна национална институција. Официрски кор се издваја  
као једна моћна друштвена група за чије потребе се гради
Официрски дом 1895. године, на углу Ресавске и улице Срп
ских владара, а 1908. године, преко пута Официрског дома,
подиже се зграда Официрске задруге. На углу улица Ми
лоша Великог и Немањине, године 1895. саграђена је згра
да Министарства војног, а између 1898. и 1900. године, на
углу Бирчанинове и Ресавске, у блоку где се налазила рани
је Оружарница и зграда Артиљеријске школе, подигнута је
нова зграда Војне академије. Једна од првих модерних ка
сарни у Србији, Kасарна VII пука, изграђена је на углу ули
ца Немањине и Ресавске 1901. године. У периоду од 1905.

24 Несторовић, Б. нав. дело, стр. 97-100.
25 Кашић, Д. Вазнесењска црква у Београду 1863–1983, у: Вазнесењска цр
ква у Београду, ур. Радовановић, М. (1984), Београд: Вазнесењска црква
Београд, стр.7, 8.
26 Перуничић, Б. нав. дело, стр. 274.
27 Несторовић, Б. нав. дело, стр. 84.
28 Перуничић, Б. Београдско насеље, стр.120, 121.
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до 1909. године, на Западном Врачару саграђен је комплекс
нове војне болнице.
Није постојало планско формирање засебног војног про
стора, али се тежило да се војни објекти налазе у близини
једни других, што је било важно за ефикасније функциони
сање војске. На тај начин, избор локација за поједине војне
објекте није увек представљао оптимално решење са ста
новишта њихове функције и значења. На пример, један од
услова приликом изградње Војне болнице на Врачару четр
десетих година 19. века је био да се зграда подигне недалеко
од пешадијске касарне.29 Изабрано је место изнад Цветног
трга, што се показало као озбиљан пропуст због немогућ
ности снабдевања водом на лицу места. Утрошено је доста
средстава за довлачење воде и копање бунара. Лоше изведе
ни одоводни канали, и поред вишегодишњих улагања да се
оспособе, на крају су узроковали додатне трошкове за изра
ду нових. И прилаз болници је био неад
 екватан. Две године
су војни лекари молили да се изгради калдрма од касарне до
болнице.30 Други пример је Вазнесењска црква, где је у из
бору локације била пресудна близина касарне иако изабра
ни плац није одговарао овој врсти архитектонске грађевине
звог свог ниског положаја.31
О локацији објеката војне намене на општинском земљишту
у Београду предлоге је давало Mинистарство војно а потом
уз одобрење Mинистарства финансија и Mинистарства гра
ђевина, коначно одобрење се тражило од Државног савета
уз претходну сагласност Београдске општине. Решења су
најчешће настајала према тренутним могућностима и до
говорима града и војске. Општина је углавном излазила у
сусрет потребама војске када је у питању уступање земљи
шта, некада безусловно, а некада захтевајући неку врсту на
докнаде. На пример, када је војска захтевала од Општине
да плаћа кирију за смештај пуковске команде, као одговор
на такав захтев, као контрамера, појавио се предлог да вој
ска плаћа кирију Општини за утрину на бањичком брду коју  
је она користила за свој логор.32 Постојала су мишљења да
Општина има вишеструке користи од тога што се на њеној
територији налази један од највећих војних гарнизона; чак и
у случају да Општина нема земљиште на располагању које
29 Живети у Београду: документа Управе града београда, књ. 2, 1842–
1850, приредили  Јовановић, М. и др. (2004), Београд: Историјски архив
Београда, стр. 475. (Оригинал: ИАБ, УГБ, 1846, К.57, ф III, 657)
30 Станојевић, В. (1960), нав. дело, стр. 184.
31 Несторовић, Б. нав. дело, стр. 256.
32 Ванредни састанак Одбора општине беог радске одржан 27. априла
1892. године (7. јун 1892), Београдске општинске новине, стр. 252.
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војска захтева, требала би да га купи и уступи војсци: „Ако
би ми противно учинили, они би тргли војску на другом ме
сту и у другој којој вароши чинили скупове, што би двојако
штетно било за нашу варош. Прво што се овде оставља но
вац, а друго што би и по фамилије појединих било далеко
ако би одавде на другом ком месту скуп био. И кад не би
имали утрине, ми би је у интересу нашем требали купити па
дати на ову цељ.”33 Стога, углавном су усвајани захтеви Ми
нистарства војног да се за војне потребе користи општинско
земљиште у околини Београда, као што је то, на пример, био
случај и са војним сењаком код Споменика ослободиоцима
Београда 1806. године34 или стрелиштем између Смутековца
и Вајферта.35 Међутим, када је била реч о земљишту које се
налазило у градском рејону и које је више вредело, Општи
на није тако лако излазила у сусрет Министарству војном о
чему сведочи и чињеница да се четири године преговара
ло о уступању општинског земљишта на Западном Врачару
Министратсву војном за потребе нове војне болнице.   Ка
да се 1900. године појавио захтев да се подигне нова војна
болница за беог радски гарнизон на Западном Врачару,  Бео
градска општина је заузврат тражила од Министратва војног
право да уреди Мали Калемегдан по свом пројекту, да се
доња страна Калемегдана, према Сави, где постоје лагуми,
искористи за потребе изградње трошаринских антрпота.36
Ипак, договор није постигнут,37 те је 1904. године, Мини
старство војно предложило Општини да се објекти палилу
ске касарне и војне болнице изнад Цветног трга замене за
општинско земљиште на Западном Врачару,38 што је напо
слетку и прихваћено уз додатну новчану надокнаду коју је
Министарство војно морало да плати Београдској општи
ни као разлику у вредности земљишта на основу извешта
ја за то посебно оформљене комисије.39 Претходно је Оп
штина тражила од Министарства војног да уступи, поред
33 Исто.
34 АС, МГ, ФI, 1842–1883 (Грађа из 1868)
35 Састанак Одбора општине беог радске 25. јула 1887. (по стенографским
белешкама) (18. август 1887), Београдске општинске новине, стр. 350.
36 Рад Одбора општинског, редовни састанак 6.новембар 1901 (22. новем
бар 1901), Београдске општинске новине, стр. 257.
37 Редовни сасатанак 17. децембра 1902. (22. фебруар 1903), Београдске
општинске новине, стр. 57, 58.
38 Рад Одбора општинског, редовни сасатанак 6. новембар 1901 (22. но
вембар 1901), Београдске општинске новине, стр. 257; Рад Одбора оп
штинског, редовни сасатанак 20. априла 1904. (9. мај 1904), Београдске
општинске новине, стр. 1.
39 Редовни састанак 4. маја 1904. (23. мај 1904), Београдске општинске
новине, стр. 4.
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земљишта на којем је до тада била војна болница, и земљи
ште на којем се налазила артиер ијска касарна, на простору
између Хајдук Вељковог венца, Бирчанинове, Кнеза Мило
ша и Немањине.40
Године 1879. основан је Инжињерски комитет, као непосред
ни помоћни орган Минстарства војног, у чији је делокруг,
између осталог, улазила и израда правила и норми по којима
би се радиле све војне грађевине.41 Међутим, ова правила и
норме никада нису установљена у Кнежевини / Краљевини
Србији, што је чак и препознато као узрок лоше изведених
касарни и лоших предрачуна, те су, на крају, коштале мно
го више од очекиване вредности.42 Потребе за дефинсањем
основних постулата војне градње која одговара потребама
српске војске изазвале су појаву стручних текстова у војној
штампи. Тако је 1883. године у  часопису Ратник објављен
и текст који је могао да буде водиља при изградњи касарни
у Србији: „при подизању касарни треба обраћати пажњу на
избор места и земљишта, пошто је ово један од најважнијих
фактора за њихов салубрутет ; даље на положај зграде, њену
околину и климу, каквоћу материјала и систем грађења. Ме
сто и земљиште да је пространо, са свију страна слободно и
оворено, оцено, суво и да има близу и довољно добре воде за
употребу. Положај зграде такови, да је лице окренуто ка ис
току или к југу, и да је приступ сунчане светлости и свежег
ваздуха од свију страна слободан. Околина да је пријатна, са
добром вентилацијом и да у њеној близости не буде какових
баруштина или грађевина, које би јој кудиле са несносним и
нездравим испарењима задајима.(...) Систем грађења да од
говара по могућству – свима хигијенским условима (пави
љонски систем) (...) Што се тиче висине касарни, оне су нај
удобније које имају само приземни и горњи спрат, као што
су „наше двокатнице”. (...) У пређашња времена, а из страте
гијских надзора, придржавали су се – при постројавању ка
сарни Вобановог система (затворени квадрат) (...) Па  и када
је зграда с једне стране отворена (као што је н.пр. ’наша ве
лика касарна’) или кад би квадрат на ћошковима имао сло
бодне пролазе, опет не би одговарао потпуно хигијенским
условима (...) У новије време уведен је већином коридор си
стем. Но и овај систем има својих махна. (....) И где се овај
40 Рад одбора општине, редовни састанак 6. април 1904. (25. април 1904),
Београдске општинске новине, стр. 1.
41 Зборник закона и уредаба изданих у Књажеству Србији од 1. новембра
1878. до 6. маја 1879. године (1879), књ. 34, Београд: штампа и издање
Државне штампарије, стр. 222.
42 Магдаленић, М. М. (1891) Касарне у Пожаревцу, Књажевцу и Пироту
уппоређене са оним у Горњем Милановцу, Пожези и Ваљеву, расправа,
Београд: Државна штампарија Краљевине Србије, стр. 5, 6.
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систем ипак усвојити мора, онда ходници ваља да дођу са
северне или западне стране, а све собе да су лицем окренуте
ка истоку или југу (као што је постројена беог радска кава
леријска касарна). Најцелисходније и најподесније било би
’четне касарне’ (Kompagnie -Kasarnen) јер би понајбоље од
говарале не само хигијенским захтевима, него и дисциплин
ским, економским и административним поделама.”43 Поред
упутстава за грађење касарни, нешто касније објављен је и
Упут за постројавање и уређење војних болница: „Место
за болницу најбоље је – при иначе поспешним хигијенским
условима – изван вароши, но с обзиром на што краћи и лак
ши саобраћај ради подмиривања са нужним потребама. Ме
сто не сме бити опкољено са другим зградама”.44
Грађевински одсек Инжињерско-техничког одељења Мини
старства војног формиран 1883. године, био је задужен за
послове градње, оправке и одржавање свих војних зграда,
уређивање стрелишта, зборишта, вежбалишта.45 Тако је ово
одељење израђивало нацрт за касарне и потом слало на да
љу израду дефинитивних пројеката окружним инжињери
ма Министарства грађевина. Поред израде планова, Мини
старство војно одлучивало је о локацији касарне и изведби
пројекта. Тек по одобрењу министара војног закључиван је
уговор са предузимачем и ниједна измена приликом градње
касарне није могла да буде спроведена без решења мини
старства војног. Окружни инжињери министарства грађе
вина имали су функцију надзорног органа, и према Закону
о подизању јавних грађевина били чланови колаудирајућих
комисија.
Неопходност поседовања специфичних знања за пројекто
вање војних објеката, било је препознато и у прописима који
су се тицали грађевинске струке. У Закону о Грађевинском
савету из 1888. године, постојала посебна одредба која се
тицала изградње војних и санитетских грађевина. Грађевин
ски савет, у случају разматрања пројеката војних објеката,
требало је да, поред редовних чланова, укључи и једно ли
ца „из струке војне, које одреди   министар војни“ када је
разматрао пројекте изградње војних објеката.46 Но, и поред
43 Ф. Т. (новембар 1883) Неколико речи о касарнама са санитетском гледи
шта, Ратник, стр. 368, 369, 370.
44 Ф.Т. (децембар 1883) Упут за постројавање војних болница, Ратник,
стр. 450
45 Закон о уређењу Министарства војног (5. фебруар 1883), Српске новине,
стр. 137.
46 Зборник закона и уредаба у Краљевини Србији: издатих од 1. јануара
1887. до 1. јуна 1888. године, Књ. 43, Београд: издање и штампа Краљев
ско – српске државне штампарије, стр. 120.
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оваквих законских одредаба, десило се да и пројекат једне
од најлуксузнијих касарни47 и репрезентативних јавних гра
ђевина у престоници, Касарна VII пука у Београду (грађена
крајем 19. века, саграђена 1901?), буде предмет критика са
становишта санитетских карактеристика.48 Поред тога, ње
на позиција у градском ткиву, није била у складу са онда
шњим стручним промишљањима. Наиме, војни стручњаци
су сматрали да касарну „нити је треба градити у вароши са
мој – из узрока лако појмљивих – нити је треба градити да
леко ван вароши – те да се не отежава лак и удобан сношај
и саобраћај са вароши, и обитаоцима касарне и, нарочито
официрима, који имају своју службу у касарни, а у дотичној
вароши станују. 2) Касарну треба градити на окрајини варо
ши дотичне, оној, која није на страни, у којој варош тежи, и
по положају своме треба, да се развија. 3) Место за касарну
треба да је узвишено над нивоом дотичне окрајине варошке,
у којој се касарна гради.”49 Позиција Касарне VII пука није
одговарала ни захтеву да „пред излазом из зграде треба да
има простран трем, те да не буде нагомилавања људи на са
мом излазу из зграде, како при уласку у њу.”50 (слика 3)

Слика 3 Касарна VII пука, Београд 
(извор: Несторовић, Б. Архитектура Србијe у XIX веку)

Током читавог 19. и почетком 20. века био је константно
присутан проблем смештаја војске услед непланског грађе
ња касарни.51 Приликом пројектовања касарни, нису узима
не у обзир потребе смештаја и обуке једница попуњених до
ратног састава, те је тако у ондашњој стручној литератури
47 Милићевић, М. (2002) Реформа војске Србије 1897–1900, Београд: Вој
ноиздавачки завод, стр. 29.
48 Ратковић-Костић, С. (2007) Европеизација српске војске: 1878–1903,
Београд: Војноисторијски институт, стр. 274.
49 Магдаленић, М. М. нав. дело, стр. 23.
50 Исто, стр. 25.
51 Ратковић- Костић, С. нав. дело, стр. 272, 273.
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остао, у том контексту, забележен чак и београдски пример:
„Нека се опомену не давног скупа у Београду овде. Нека,
најзад, промисле, шта би у том погледу било, овде у Бео
граду, када би наступила потреба, да се трупе овде станују
ће мобилишу, па ту и задрже неко кратко време, а време не
допушта да се изведу на ледину, ма то било и под чадоре,
са којима ми располажемо.”52 Интерпелације упућене ми
нистру војном током деведесетих година 19. века53 сведочe
о вишедеценијском проблему несистематског решавања
смештаја војске и њених вежбалишта. У решавању потре
бе смештаја све веће војске, потражена је помоћ од страних
стручњака али та сарадња није имала изгледа за успешност
јер странци, приликом пројектовања, нису узимали у обзир
потребе српске војске нити ограничена новчана средства за
реализацију истих. С обзиром на то да су странци добили
понуду да тај посао заврше и то на зајам, они су пројектова
ли касарне у складу са својим интересима, што је за Србију
представљало велики трошак, те никада ти пројекти нису
ни реализовани:
„у министарству грађевина био је цео албум пројеката
за касарне појединих јединица различитих родова вој
ске, који је оно одкупило скупом ценом од странаца не
ких, са којима је преговарано, да нам они саграде касарне
за све кадровске јединице наше активне војске, на зајам.
(...) нису били срачунати за смештајне потребе наших ка
дровских пешчаних батаљона, које истичу из њиховог
уређења, а вредност им је била претерана, за нашу нов
чану снагу. Да и то је поњатно. Јер, од странаца се није
могло ни захтевати, ни очекивати, да нам они пројектују
касарне према нашим фактичким потребама и, уз то, да
те пројекте своје прилагоде нашим новчаним средствима.
Понуђени да нам  тај посао изврше, па још на зајам, они
су га, по себи се разуме, пројектовали са гледишта кори
сног ’кшефта’ за њих, те је то, ваљда, и узрок, што су ти
пројекти и остали на хартији само, без обзира на крупну
суму, која је за њих издата.”54
Посматрајући већину војних објеката у Београду у контек
сту тезе  Кетлин Ирвин да „град смешта јавни простор око
архитектонских икона доминантне идеологије – око сакрал
них објеката, око државних и административних грађеви
на, културних споменика као и оних који симболизују војну

52 Mагдаленић, М. М. нав. дело, стр. 11.
53 Иветић, В. нав. дело, стр. 208.
54 Магдаленић, М. М. нав. дело, III, IV.
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моћ”,55 може се тврдити да су грађевине подигнуте за по
требе српске војске током друге половине 19. века и почет
ком 20. века представљале важан део новог јавног простора
српске престонице. За њихово пројектовање ангажовани су
цивилни архитекти који су водили рачуна да објекти добију
репрезентативан изглед.56 Међутим, њихова решења показу
ју да су изостала знања за решавање проблема пројектова
ња објеката специјалне намене. Оновремена критика истиче
да су репрезенативност и естетска решења била науштрб
функционалности овакве врсте објеката. Тако је др Карло
Берлони, управник прве војне болнице, забележио у својим
Мемоарима: „Спољашњој симетрији сви су санитарни про
писи жртвовани, по намери управника тога предузећа архи –
Славјанина, инжињера г. Неволе који је нами праву невољу
направио, јер је он, као што је казивао, хтео урнек славенске
архитектуре лиферовати.”57 Чак је ондашњи министар вој
ни, Иполит Моден, који је био инжињерски официр, морао
да се укључи градећи подупираче за кровну конструкцију.58
Репрезентативност војних објекта у централном делу Бео
града је требала да укаже на важност војске као државне
институције. Јачање моралне спреме српске омладине за
нове борбе ради коначног ослобођења и уједињења српског
народа на Балкану, постизани су, између осталог, и истица
њем сврсисходности жртве кроз културу памћења. Тако су
и поједини војни објекти дoбијали и споменички карактер.
На пример, на згради Војне академије, поводом обележава
ња пола века од оснивања војне школе, постављена камена
плоча са именима десет српских официра који су дали свој
живот у ослободилачким ратовима Србије,59 а која је наведе
на као важна одлика зграде Војне академије у делу Феликса
Каница Србија, земља и становништво од римског доба до
краја XIX века.60 Због важности војске у Србији, зграде у
55 Čamo, М. (2005), Kultura stanovanja u Sarajevu, od njegovog nastanka do
kraja XIX vijeka, Sarajevo: UG Semerkand, str. 20.
56 Тако су, на пример, крајем 19. века у Министарству војном били ангажо
вани архитекте Димитрије Т. Леко, Данило Л. Владисављевић, Драгутин
Ј. Ђорђевић, према: Несторовић, Н. нав. дело, стр.77, 85.
57 Станојевић, В. (1992) Историја српског војног санитета, Београд: Вој
ноиздавачки и новински центар, стр. 180.
58 Вуксановић-Анић, Д. (1993) Стварање модерне војске: француски ути
цај на њено формирање, Београд: Српска књижевна задруга: Војнои
здавчки и новински центар, стр. 165.
59 Аноним (16. децембар 1900) Педесетогодишњица Војне академије,
Нова искра, стр. 383.
60 „Војна академија (...) импозантна стара грађевина, где су на једној плочи
овековечена имена јунака палих у последњем рату да би млади питом
ци имали стално пред очима пример на који ће се угледати” Каниц, Ф.
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којима су се школовали српски официри представљале су
важан топос и у политичкој топографији Београда. Тако је,
зграда Артиљеријске школе (називана и Војном академијом)
представљала важну тачку свечаног пута кнеза Милоша и
Михаила у ефемерном спектаклу организованом у част по
вратка кнеза Милоша у Србију 25. јануар а 1859. године.61
С друге стране, поједини објекти који су служили за сме
штај   и обуку војске представљали су сметњу жељи град
ских власти и становника Београда да њихов град добије ре
презентативан изглед. Тако је још 1891. године примећено
да „држава треба да подиже зграде на местима на којима
би улепшала варош. Она има таквих плацева, нпр. где је ка
сарна, нарочито онде, где је коњичка касарна која не треба
да остане у сред вароши, већ то место треба да се употре
би за каква државна здања.”62 Ово је приметио као један од
проблема Врачарског кварта и Феликс Каниц и забележио
је следеће: „Суседна касарна, као и две коњичке до ње, но
си, насупрот модерним зградама павиљонског типа у Ни
шу, Зајечару, Крагујевцу, Горњем Милановцу и др., облежја
Милошевог примитивног стила. Требало би да ове зграде,
које покривају три огромна квадрата и не одговарају ни са
нитарним ни грађевинским стандардима, ишчезну, утолико
пре што архитектонски одударају од зграде Државног са
вета и Главне контроле подигнуте у непосредној близини
1890. године,  од зграде Министарства војног, која тек што
је довршена у згради поред њих, и зграде Официрског дома,
коју је краљ наменио гарнизону, са веома успелом фасадом
решеном према Иликићевом пројекту.”63 Због развоја гра
да и формирања Врачара као престижног стамбеног кварта,
опет се, 1905. године, појавио захтев за дислоцирањем ко
њушница и коњичких касарни из центра града у Топчидер
што је због балканских ратова и Првог светског рата реали
зовано тек током двадесетих година 20. века.64 Када је по
четком 20.века почело измештање војних објекта из градске
зоне, оно није ни могло бити планско и у складу са војним
(1999) Србија, земља и становништво од римског доба до краја XIX
века, Београд: БМГ, стр. 77.
61 Timotijević, M. (1988/89) Efemerni spektakl za vreme vladavine kneza Mi
loša i Mihaila Obrenovića, Peristil br. 31-32, Zagreb: Društvo povijesničara
umjetnosti SR Hrvatske, str. 308; Борозан, И. (2013) Слика и моћ: пред
става владара у српској визуелној култури 19. и почетком 20. века, док
торски рад, Филозофски факултет, Универзитету у Београду, стр. 264.
62 Ванредни састанак одбора општине београдске држан 27. маја 1891. год.
(28. јул 1891), Београдске општинске новине, стр. 170.
63 Каниц, Ф. нав. дело, стр. 77.
64 Милановић, Х. (2005) Парк Мањеж, Наслеђе, бр. 6, Београд: Завод за
заштиту споменика културе града Београда, стр. 175-182.
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потребама јер није ни постојао урбанистички план Београда
који би предвиђао војне зоне. Тако на пример, војни објекти
на Дедињу саграђени почетком 20. века нису били издвоје
ни као посебан комплекс, тј. oбезбеђени и дистанцирани од
приватних објеката и земљишта.65
Поједини постори су имали дугу историју као војни про
стори, пре свега због свог стратешког значаја. На првом
месту, то се односи на Београдску тврђаву, а затим Топчи
дер чија је стратешка важност била препозната у 16. веку,
у време турске опсаде Београда, а чију су позицију кори
стили и српски устаници почетком 19. века.66 Топчидер и
након четрдесетих година 19. века, када губи оне функције и
значења из времена прве владе кнеза Милоша, остаје важан
простор српске војске. Поред смештаја војске, Топчидер је
током 19. и почетком 20. века било место где су одржани пр
ви манерви,67 пољски радови,68 вежбе из „употребљиве ги
манстике”,69... Поред Београдске тврђаве и Топчидера, ту је
и подручје „Војничког поља” које је представљало границу
новог српског Београда на Врачару а на којем ће се касније
подићи комплекси опште државне и војне болнице.70 Први
јавни споменик у Београду посвећен ослободиоцима Бео
града подигнут је на Врачарском платоу, на месту где је био
Карађорђев  логор приликом борби за освајање Београда,71 а
у близини Споменика касније је смештен војни сењак.72 На
Врачару је извођена и обука војника. Тако је 25. маја 1851.
године на Врачару изведен велики маневар.73 Једно од под
ручја Београда које и данас користи војска је Бањица. На
65 Кара – Радовановић, П. (децембар 1934) Једно урбанистичко питање Де
диња, проблем кога ваља хитно решити, Београдске општинске новине,
стр. 859-860.
66 Стојановић, Б. (1973) Путовања кроз историју и урбанизам Београда,
Годишњак града Београда, књ. XX, Београд: Музеј града Беог рада,
стр. 405.
67 Ђукић, С. (2013) Страни утицаји на развој српске војне доктрине
1878–1918. године, докторски рад, Филозофски факултет, Универзитет
у Београду, стр. 9.
68 Исто, стр. 311.
69 Исто, стр. 312.
70	 Максимовић, Б, нав. дело, стр. 312.
71 Група аутора (1954) Причања савременика о Првом српском устанку.
Причања Петра Јокића, Београд: Просвета, стр. 141, према Тимотије
вић, М. (2004) Меморијал ослободиоцима Београда 1806, Наслеђе, бр.
5, Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда, стр.17,
18, 23 (фус-нота бр. 67).
72 АС, МГ, ФI, 1842–1883 (Грађа из 1868)
73 Ђукић, С. (2005) Министарство војно Кнежевине Србије (1834–1878),
магистарски рад, Филозофски факултет, Универзитет у Београду,
стр. 49.
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Бањичком пољу је, током 19. и 20. века, постојао војни логор
који је функцион
 исао не само као место смештаја и обуке
војске, већ је било и важно место сусрета врховног коман
данта и војске74 и место одакле се слала слика у јавно мњење
о обучености и спреми односно јачини српске војске.  
У последњим деценијама 19. века српска војска користила
је околину Београда за полигоне, вежбе са бојним гађањи
ма, маневре и др. Тако је, на пример, осамдесетих година
19. века, Министарство војно купило имање трговца Николе
Стефановића, код данашње Аутокоманде, и на њему поди
гло потковичку школу, полигон за артиљеријско вежбали
ште, објекте за топовска оруђа, објекте за смештај војске и
штале за коње.75 Међутим, ретка су била егзерциришта ко
ја су плански настала, као што је био случај са онима која
су се налазила у оквиру касарне у Пожаревцу, Књажевцу
и Пироту.76 Чак ни када су нека од њих, попут полигона у
Рипњу, уређивана, није узимана у обзир њихова околина и
чињеница да се налазе у близини насељених места.77

***
Учествовање војске у развоју Београда није било у директ
ној вези са израдом урбанистичких и регулационих плано
ва, већ се пре може говорити о индиректном учешћу. У том
смислу, важно наслеђе за историју урбанизма представљају
картографски радови официра и стручњака које је ангажова
ла војска.78 И први систематски премер Србије, изведен од
1882. до 1892. године, који је значајан за историју простор
ног планирања у Србији,79  реализован је под руководством
српске војске. У развоју грађевинске и архитектонске стру
ке посебног значаја имао је војни образовни систем.  Тако
је 1859. године забележено у Српским новинама: „Што се
инџинира и техничара тиче, највише их можемо наћи у Во
јеној школи – из поменуте школе, не само за војену него и за

74 О војним просторима као местима на којима је излагана владарска слика
видети: Борозан, И. нав. дело, стр. 235.
75 Ђурић – Замоло, Д. и Недић, С. нав. дело, стр. 68.
76 Магдаленић, М. М, нав. дело, стр. 37, 38.
77 Иветић, В. (2013) Политичка улога министара војних Краљевине Срби
је од 1903. до 1914. године, докторски рад, Факултет политичких наука,
Универзитету у Београду, стр. 208.
78 Шкаламера, Ж.(1967) Прилог проучавања картографских извора за
историју Београда XIX века, Годишњак града Београда, књ. XIV, Бео
град: Музеј града Београда, стр. 170.
79 Вукотић, М. (2011) Урбанистички развој Београда у XX веку, докторски
рад, Филозофски факултет, Универзитету у Београду, стр. 134.
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грађанску инџинирску струку – способни људи изилазе.”80
Војна знања су била препорука за учествовање у првим
институцијама које су регулисале грађевинске и архитек
тонске подухвате у Србији. Тако се у пројекту за оснива
ње „Управитељства јавни постројенија” из 1842. године
предвиђа „управник који мора да има осим техничког тако
и практичног милитарског знања (...) особито да се потра
жи ако је могуће такви који је од које му драго Европске
Силе Генерал, са платом од 600 талира годишње”.81 Први
управитељ Главне управе грађевина која је основана 1859.
године, а која је представљала претечу Министарства грађе
вина, био је пуковник Павле Станишић.82 Посебно залагање
за регулацију вароши према Јосимовићевом плану показао  
је пуковник Бели – Марковић, тада заменик министра грађе
вина.83 И касније на челу Министарства грађевина налазила
су се војна лица.84  
Велика касарна, једна од првих јавних грађевина у Београду,
подигнута је, упркос противљењу беог радских Турака, Ми
лошевом одлучношћу да је изгради „с оружјем у руци“ ако
буде било потребно.85 Њена позиција у оквиру новог управ
но – административног центра у Савамали била је важна,
пре свега, за учвршћивање права Срба на нови Београд, ван
шанца. Касније су, без обзира на чињеницу што ни регулаци
оним планом ни Грађевинским законом нису била предвиђе
на места за јавне грађевине,86 касарне у Београду из времена
кнеза Милоша представљале подстицај за изградњу других  
грађевина за потребе српске војске.87 Војни објекти који су
80 Несторовић, Б. нав. дело, стр. 159, фуснота 28.
81 Несторовић, Б. нав. дело, стр. 92, (фуснота 204.)
82 Исто, стр. 169.
83 Перуничић, Б. Управа вароши Београда, стр. 738-739.
84 Иполит Моден (22. септембар 1861 – 2.април 1865), Миливоје Петровић
Блазнавац (2. април 1865 – 21. јун 1868), Јован Белимарковић (10. август
1872 – 23. март 1873), Коста Протић (21. септембар 1883 – 7. фебруар
1884), Јован П. Петровић (4. јануар – 21. септембар 1883), Петар М. Топа
ловић (23. март 1886 – 5. фебруар 1887), Јован Ј. Атанацковић (11. окто
бар 1897 – 22. јануар 1899, 25.мај – децембар 1899) према: Поповић, Љ. и
Милићевић, М. (1998) Министри војни Кнежевине и Краљевине Србије
1862–1918, Београд: Војноиздавачки завод, стр. 36-38, 40, 44, 52, 71, 82,
110; Поред напредпоменутих српских официра који су били министри
грађевина још су то били и Љубомир Ивановић, Стеван Здравковић, Ми
лутин Гарашанин, Боривоје Нешић; према: Вуксановић- Анић, Д. (1993)
Стварање модерне војске: француски утицај на њено формирање, Бео
град: Српска књижевна задруга: Војноиздавачки и новински центар,
стр. 162, 163.
85 Марковић, Р. нав. дело, стр. 174.
86 Недић, С. нав. дело, стр. 204.
87 Каниц, Ф. нав. дело, стр. 76.
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подизани у новој вароши нису били издвојени од грађевина
цивилне намене, тј. нису представљали изоловане целине у
градском ткиву. Многи од њих подигнути су као репрезента
ција важности улоге српске војске у реализацији национал
не мисије. Војни објекти имали су важан удео у јавном про
стору Београда, који је представљао велики војни гарнизон
у којем су биле смештене све значајне војне установе, заво
ди, надлештва, главна војна управа односно Министарство
војно, штабови српске војске. Поједини војни простори би
ли су одређени позицијом владаревог простора у Београду,
тј. настајали су као део комплекса владареве резиденције:
касарна у Савамали уз двор кнеза Милоша, касарна у Топ
чидеру уз конак кнеза Милоша, коњичке касарне и мањеж
уз двор кнеза Александра Карађорђевића.
Након стицања независности 1878. године, увећање српске
војске и њена модернизација довели су до усложљавања ње
них функција, повећања обима њених делатности и самим
тим нове потребе за већим просторима различитих намена.
Војни простори су, поред централних зона града, све више
заузимали и околину Београда, што је било условљено раз
војем Београда и новим потребама његових становника, с
једне стране, а са друге стране, истовременим увећањем вој
ске те захтевима да се модерна обука изводи на слободном
ненасељеном простору. Ти захтеви су решавани стихијски.
План изградње војних објеката и вежбалишта није посто
јао, о томе се одлучивало ad hoc, према новонасталим по
требама српске војске што је доводило до решења која нису
одговарала ни свим војним захтевима и потребама, а која
су била и на уштрб потреба општине Београд. Без јасних
праваца урбанистичког развоја Београда, неретко су се врло
брзо војни објекти нашли као препрека и морали да се по
ново измештају. Некадашња важност да војни објекати буду
окосница беог радског јавног простора и да својом репрезен
тативношћу одређују важност одређених делова градског
рејона, данас је умањена са становишта савремених потреба
одбране88 али и са становишта другачије улоге војске у др
жавној политици и друштву.
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ARMY AND URBAN CITYSCAPE OF BELGRADE
DURING 19th AND EARLY 20th CENTURY
Abstract
Role of the army in the development of Belgrade was not directly but
rather indirectly linked to the development of urban and regulatory
planning. Namely, the cartographic work of army-hired officers and
experts represents an important legacy in the urban planning history. In
addition to this role, military skills were greatly appreciated in the first
institutions that regulated the construction and architectural projects in
Serbia. Military barracks in Belgrade from the time of Prince Miloš
served as inspiration for the construction of other public buildings.
Military facilities, which were not separated from buildings for civilian
use, had been built in the vicinity of the Great Barrack. There was no
plan for creating a separate military district but the idea was to have
military facilities located close to each other, so as to ensure efficient
functioning of the army. Therefore, the locations chosen for certain
military facilities had not always been optimal solutions when it came to
their function and meaning. Many of them were built as representative
buildings in order to emphasize the important role of the Serbian army
in the realization of the objectives of national policy. After gaining
independence in 1878, military facilities progressively occupied the
surroundings of Belgrade in addition to the central parts of the city. On
the one hand, this came as a result of the development of Belgrade and
the new needs of its residents, and also due to the growing army and
its subsequently increased demands for modern training which needed
to be conducted in a free and uninhabited area. These challenges were
resolved spontaneously, leading to solutions that failed to fulfil all
military requirements and needs which were also at the expense of the
needs of the municipality of Belgrade.
Key words: Belgrade, Serbian Army, history of urbanism, 19th and
early 20th century, social history
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ДВОРСКИ КОМПЛЕКС
НА ТЕРАЗИЈАМА:
ОД ВЛАДАРСКОГ ДОМА ДО
РЕПРЕЗЕНТАТИВНОГ
ЈАВНОГ ПРОСТОРА
Сажетак: Дворски комплекс на Теразијама, један од највреднијих
амбијената историјског језгра Београда, формиран је у размаку
од средине деветнаестог до почетка треће деценије двадесетог
века. Етапност у обликовању комплекса, осим што је потврдила
доследност са идејама оригиналног пројекта из 1881, показатељ
је и сложеног процеса у којем су се преплитале уметничке и по
литичке концепције. Намера рада је да анализом фаза настанка
комплекса расветли кључне чињенице његовог архитектонскоурбанистичког и пејзажног уређења, који са собом носе и важне
симболичне, друштвене и политичке конотације. Промене које
ће обележити развој комплекса у периоду након Другог светског
рата у циљу његовог претварања у репрезентативни јавни ам
бијент и управно средиште Народне Републике Србије и ФНР /
СФР Југославије, разматране су у контексту измењених друштве
но-политичких услова. Акценат рада је на утврђивању удела које
је формирање дворског комплекса на Теразијама имало у креирању
топографије јавних простора централне градске зоне Београда у
ширем историјско-друштвеном оквиру век и по уназад.
Кључне речи: Теразије, двор, дворска башта, Музеј кнеза Павла,
државно-управно седиште, јавни парк
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Дворски комплекс на Теразијама најзначајнији је микроам
бијент централне градске зоне из којег је започето претвара
ње оријенталног Београда у савремену престоницу новове
ковне српске државе. Насупрот европским дворовима који
су настајали на местима ранијих резиденцијалних целина,
формирање београдског дворског комплекса је, због специ
фичних историјских и политичких околности, започето сре
дином деветнаестог века на локацији независној од некада
шњег дворског и управног центра у Савамали. Неоптереће
на прошлошћу ова позиција давала је могућност слободни
јег обликовања дворске целине, али је истовремено подста
кла и најавила убрзано ширење града и његово претварање
у модерну европску метрополу.

Симићево здање – нуклеус будућег
дворског комплекса
Само десетак година пре подизања Симићевог здања (18401842) неко ко би случајно прошао беог радским Теразијама
не би могао ни да замисли да ће на месту мочваре обрасле
трском коју су настањивале бројне барске птице, изнићи бу
дући управни центар Кнежевине Србије. Читав простор на
којем се данас налазе Пионирски и Девојачки парк купио
је Стојан Симић, једна од најутицајнијих личности Срби
је тог доба. Исушивањем и насипањем земљишта створе
ни су услови за подизање прве репрезентативне грађевине
на Теразијама, коју је Симић већ 1843. године продао др
жави за двор новог српског кнеза Александра Карађорђеви
ћа.1 Потреба за личном безбедношћу владара приморала је
српске власти да за кнежев дом одаберу здање које је било
довољно удаљено од седишта турских власти на Беогадској
тврђави, али и од топчидерских поседа Обреновића и двор
ских објеката које је Милош тамо подигао крајем четврте
деценије деветнаестог века. Претварањем Симићевог здања
у кнежевски двор,2 касније називан Старим конаком, запо
чето је формирање дворског комплекса. Здање наглашене
1 АС, Државни савет, 1844-195, према: Несторовић, Б. (2006) Архитек
тура Србије у XIX веку, Београд: Арт Прес, стр. 173-174. Детаљније о
Симићевом здању видети: Ђурић-Замоло, Д. (1991) Стари конак у Бео
граду, Годишњак града Београда бр. 38, Београд: Музеј града Београда,
стр. 113-125; Митровић, К. Двор кнеза Александра Карађорђевића, у:
Приватни живот код Срба у деветнаестом веку, уредили Столић, А.
и Макуљевић, Н. (2006), Београд: Clio, стр. 302-330; Борић, Т. И. (2014)
Дворови династија Обреновић и Карађорђевић у Србији, докторска ди
сертација, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Београд, стр.
121-137, 161-165.
2 Симићево здање је за потребе двора знатно проширено доградњом два
бочна корпуса којима је готово удвостручена основа објекта. ЂурићЗамоло, Д. нав. дело, стр. 116.
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подужне основе због пада терена са улице се сагледавало
као спратна, а са дворишне стране као приземна грађеви
на. Његова богато декорисана улична фасада са истакнутим
бочним и улазним ризалитима надвишеним атиком са грбом
Кнежевине Србије обликована је у духу неоренесансне ар
хитектуре са примесама барокних елемената. Стари конак је
у наредн
 их шездесет година, када су у њему боравили кне
жеви Александар Карађорђевић и Михаило Обреновић и
потом краљеви Милан и Александар Обреновић, био место
најзначајнијих догађаја српске државе и њених владарских
династија.
Паралелно са преуређењем конака започето је формирање
дворске целине изградњом приземне куће полукружне осно
ве са топовима и кулом са сатом, која је служила за смештај
страже кнежевске гарде, специјалних објеката за кухињу,
кнежеву канцеларију и коњаничку гардијску касарну, као и
култивисањем дворске баште коју је од улице делила гво
здена ограда са каменим стубовима и соклом.3 Захваљујући
труду и истанчаном укусу кнегиње Персиде Карађорђевић
башта је убрзо претворена у репрезентативно уређен „вер
накуларни врт”, о којем је, судећи према архивским извори
ма, бригу водио професионални баштован. Убрзо, око 1845.
године, са леве стране Старог конака подигнут је Мали дво
рац, класицистички обликована грађевина са наглашеним
централним ризалитом надвишеним троугаоним фронтоном
са хералдичким мотивом.4 Уређивање дворског комплекса
и претварање овог амбијента у најрепрезентативнији про
стор који је Србија тада имала иницирало је ширење града у
правцу некадашњег Крагујевачког друма. Средином девет
наестог века читаву ову зону карактерисала је ортогонална
матрица са дијагоналном комуникацијом која спаја дана
шње тргове Теразије и Славију,5 уз коју су временом пооди
зани све значајнији и раскошнији објекти, мењајући физич
ку структуру и атмосферу простора и претварајући улицу
Краља Милана у главну градску осу.
3 У оквиру дворског комплекса подигнут је и низ помоћних објеката међу
којима и ледерница и неколико шупа; Исто, стр. 122-123.
4 Громанов албум фотографија 1876-1878, приредио Мијајловић, Ж.
(2003) Београд, стр. 38, 8. 2. 2016., http://www.ncd.matf.bg.ac.rs/projects/
sr/groman.html; Маневић, З. (2002-2003) Класицизам у српској архитек
тури, Зборник Матице српске за класичне студије бр. 4-5, Нови Сад:
Матица Српска, стр. 123-127; Кадијевић, А. (2009) Поглед на класици
зам у новијој српској архитектури, Рачански зборник бр. 14, Бајина Ба
шта: Фондација Рачанска баштина, Манастир Рача, стр. 115-122.
5 Dokumentacija ZZSKGB, Konzervatorski uslovi za rekonstrukciju zaštićene
zone Andrićevog venca, KU 16; Марловић, С. (2005) Трагање за изгубље
ном целовитошћу дворског комплекса у Београду, Годишњак града Бео
града бр. 52, Београд: Музеј града Београда, стр. 198-201.
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Значајније промене у оквиру комплекса десиле су се током
друге половине деветнаестог века, по повратку династије
Обреновић на српски владарски престо 1859. године. Иако
је остарели кнез Милош одабрао да борави у свом топчи
дерском конаку, а кнез Михаило у Малом дворцу, Симићево
здање је и даље било званична кнежевска резиденција. Уз
њега је као пандан Малом дворцу, са десне стране започета
изградња двора Престолонаследника Михаила (1858). Ова
квим позиционирањем објекта уочава се тежња да се цели
на дворског комплекса организује као трочлана композиција
(слика 1). Конципирана у виду једноспратне грађевине раз
уђене симетричне основе, чија је главна улична фасада но
сила све одлике романтичарске архитектуре средњоев роп
ског порекла, ова зграда је, уз истовремено грађено Капетан
Мишино здање, била најрепрезентативнија грађевина тог
доба у Београду и један од најлепших примера архитектуре
романтизма у Србији. Планове по којима је реализована из
радили су водећи архитекти Главне управе грађевина Јован
Френцл и Јосиф Касано, док је архитекта Коста Шрепловић,
који је дуго сматран аутором објекта, највероватније вршио
надзор при завршној фази радова.6 Изградња овог објекта
утицала је на начин уређења читавог околног простора, чији
су тада формирани блокови сачувани у неизмењеном обли
ку до данас. По завршетку градње, уместо кнеза Михаила
који се уселио у Стари конак, у ново здање је усељено Ми
нистарство иностраних и унутрашњих послова, које се овде
налазило све до 1911. године.

Слика 1 Изглед дворског комплекса крајем 19. века 
(Феликс Каниц, Србија, земља и становништво)

Пуну пажњу уздизању угледа двора и његове улоге у репре
зентацији владара, династије и монархије посветио је кнез
Михаило Обреновић током своје друге владавине. Простор,
око дворских објеката је подељен на врт, репрезентатив
ни сегмент полујавног карактера у предњем делу, и парк
у виду слободније уређене баште у задњем делу комплек
са. Врт је структурисан по принципима геом
 етризованог
француског формализма и ограђен према улици металном
оградом са позлаћеним шипкама. Уређењу парка и његовом
6 Несторовић, Б. нав. дело, стр. 182; Борић, Т. И. нав. дело, стр. 151.
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симболичном тумачењу посвећивано је више пажње, а сам
простор је постепено добио интимнији карактер, намењен
шетњи и одмору владарске породице. У његовом средишту
изграђен је базен са каменим узвишењем на којем је поста
вљена бронзана скулптура девојке са крчагом у руци импор
тована из Беча, једна од најлепших уметничких скулптура
Београда тог времена.
Ситуац
 ија читавог дворског комплекса у њеном данашњем
изгледу, са јасно дефинисаном границом блока, парцелаци
јом и основама постојећих објеката први пут је приказана на
Зарићевом плану из 1878. године. У позадини Старог конака
уцртана је зграда страже, у предњем делу уређен врт, док
се иза Малог дворца уочавају контуре штала за коње и ма
гацина. На простору који обухватају улица Кнеза Милоша
и Крунска налазила се група објеката, међу којима и једно
спратна грађевина обележена као Министарство војске, које
се у овом објекту налазило до пресељења у нову зграду на
углу Немањине и улице Кнеза Милоша.7 Простор према да
нашњем Булевару кнеза Александра означен је као башта.
На плану се јасно истичу основе све три првобитне репре
зентативне грађевине комплекса: Стари конак, Мали дворац
и Министарство иностраних и унутрашњих послова, чијим
се међусобним односом јасно уочава трочлана композиција
целине, што ће убрзо постати кључна идеја новог пројекта
краљевског двора.

Стари и Нови двор – краљевске палате
Идеја о претварању дворског комплекса у репрезентативну
резиденцијалну целину подизањем Новог владарског дома
јавила се у време стицања државне самосталности и тери
торијалног проширења Србије после Берлинског конгреса
1878, а додатно је подстакнута припремама за проглашење
Србије за краљевину неколико година касније.8 Пројекат
новог владарског двора архитекте Александра Бугарског
(1835-1891), једног од најзначајнијих српских градитеља
друге половине деветнаестог века, заснован је на трипар
титној репрезентативној структури, осмишљеној са наме
ром да превазиђе све до тада званичне резиденције српских
владара. Концепција комплекса дефинисана је по узору на
средњоев ропске дворске палате које је архитекта имао при
лику да види и упозна током студирања и рада у Пешти и

7 Ђурић-Замоло, Д. нав. дело, стр. 124.
8 Мишић, Б. (2005) Ефемерни спектакл – проглашење Србије за краљеви
ну 1882. године, Наслеђе бр. 6, Београд: ЗЗСКГБ, стр. 86-87.
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Мађарској,9 али и под утицајем италијанске класичне ар
хитектуре чије је постулате применио и на претходном зна
чајном пројекту у Београду – згради Народног позоришта
(1867-1869). Према овој замисли,10 у којој је удео имао и
лични афинитет и укус краља Милана Обреновића, ком
плекс би чинили централно постављен краљев двор, двор
престолонаследника са југоисточне (десне) стране и обје
кат протоколарне намене на северозападној (левој) страни
композиције. Предвиђено је и формирање проспекта у виду
терасе на месту данашњег Девојачког парка, који би обез
бедио квалитетно сагледавање целине, док би се из двора
пружале широке визуре на делове града према реци Сави.
Међутим, како се често дешавало у српској прошлости,
историјски догађаји предухитрили су архитектонске поду
хвате. Од целокупне амбициозно замишљене концепције
Бугарског реализовано је само лево крило комплекса ориги
нално намењено јавним скуповима и дипломатским прије
мима – данас познато као Стари двор.11
Репрезентативна академски обликована грађевина изграђе
на 1881-1884.12 на месту некадашњег Малог дворца, да би
се разликовала од суседног Старог конака, добила је назив

9 Покрајац, М. (2013) Александар Бугарски: пионир академизма у Београ
ду, Годишњак града Београда бр. 60, Београд: Музеј града Београда, стр.
74-75.
10 Како оригинални планови архитекте Бугарског нису сачувани, о новим
плановима и идејама сазнајемо искључиво на основу записа савреме
ника и оновремене штампе. Каниц, Ф. (1985) Србија, земља и станов
ништво: од римског доба до краја XIX века, књига 1, Београд: Српска
књижевна задруга, стр. 71; Nikić, Lј. (1978) Iz arhitektonske delatnosti
Aleksandra Bugarskog u Beogradu, u: Urbanizam Beograda br. 46, Beograd:
Urbanistički zavod, str. 64.
11 За пројекат по којем је реализовано ово здање архитекта Бугарски на
грађен је 1889. орденом Светог Саве. Нису познати разлози због којих
његова оригинална замисао није реализована. Податак који наводе Ка
ниц и Стојановић да је изградњу Старог двора довршио архитекта Јован
Илкић неки историографи доводе у питање због чињенице да је Бугар
ски све до 1890. био ангажован у служби Министарства грађевина. Сто
јановић, С. (1912) Српски неимар, Београд, 1912, стр. 101-102; ЂурићЗамоло, Д. (2009) Градитељи Београда 1815-1914, Београд: Музеј града
Београда, стр. 55; Недић, С. В. (1999) Из историје Старог двора, Наслеђе
бр. 2, Београд: ЗЗСКГБ, стр. 11.
12 Autograf Aleksandra Bugarskog od 27. januar a 1887. Arhiv SANU, sign.
br. 7553. Према: Покрајац, М. нав. дело, стр. 93. Детаљније о Старом
двору: Dokumentacija ZZSKGB, dosije spomenika kulture Zgrada Starog
dvora, SK-159; Недић, С. В. нав. дело, стр. 11-22; Столић, А. Приватност
у служби репрезентације – двор последњих Обреновића, у: Приватни
живот код Срба у деветнаестом веку, уредили Столић, А. и Макуље
вић, Н. (2006) Београд: Clio, стр. 331-353; Мишић, Б. (2013) Зграда Ста
рог двора, Београд: ЗЗСКГБ; Борић, Т. И. нав. дело, стр. 173-188.

61

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ
Нови двор.13 Грађен са намером да буде део троделне цели
не двор је добио специфичну оријентацију са главном фаса
дом према дворском врту без наглашеног репрезентативног
приступа (слика 2). Њена складност остварена је уравноте
женим распоредом архитектонских елемената – балкона,
стубова са јонским и коринтским капителима, паровима
каријатида, декоративне фасадне пластике и двема купола
ма на угловима украшеним краљевским крунама. Сличну
раскошност пратила је фасада према улици Краља Мила
на, чији је угаони део према улици Драгослава Јовановића
обликован у виду осмостране куле са куполом коју краси
високи шиљак са двоглавим орлом на врху.14 Постављање
краљевског симбола на најистакнутијим деловима архитек
тонске композиције – врховима све три куполе, тимпанону
спрата бочног ризалита фасаде према улици Краља Милана
и фигурама грифона на главној фасади према башти, потвр
ђује директну везу између грађења двора и чина успоста
вљања краљевине.15 Једноставније обрађеном фасадом пре
ма башти доминирао је бочни ризалит са тространом апси
дом дворске капеле на спрату и једноставно обликован улаз
под тремом. По свим својим обликовним карактеристикама,
складним односом између симетричне форме и разуђених
фасада са богатом декорацијом античког, ренесансног и ба
рокног порекла, Стари двор у потпуности одражава стилске
и архитектонске тенденције епохе којој припада.16 О уну
трашњем уређењу двора, опремљеном у бечким уметнич
ким радионицама, бринула је комисија коју су поред архи
текте Бугарског, чинили професор Велике школе Михаило
Валтровић и декоративни сликар Доменико д’Андреа.17

13 Овај назив је био у употреби све до рушења Старог конака 1903. године.
Стари двор се као назив усталио после завршетка изградње Новог двора
1914. и као такав се очувао до данас.
14 Аноним (5. VI 1883) Српско-краљевски орао на Краљевом двору, Ви
дело, стр. 3; Поповић, М. (1997) Хералдички симболи на београдским
јавним здањима, Београд: БМГ, стр. 52.
15 Како је пројектовање двора започето 1881. првобитни хералдички про
грам фасада није обухватао краљевска знамења, већ су она накнадно
придодата пројекту након проглашења Србије за Краљевину 22. фебру
ара 1882 године. О хералдичким представама на фасадама Старог двора
видети у: Поповић, М. нав. дело, стр. 52; Pokrajac, M. (2015) Heraldički
dekor u službi vladarske ideologije na fasadama Starog dvora, Artum br. 2,
Beograd: Odeljenje za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu,
str. 52-61.
16 О слојевитости академски обликованих фасада Старог двора видети:
Кадијевић, A. (2005) Естетика архитектуре академизма (XIX-XX века),
Београд: Грађевинска књига, стр. 339-340.
17 Стојановић, С. нав. дело, стр. 21-22, 101-102; Недић, С. В. нав. дело, стр.
15, 18.
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Слика 2 Александар Бугарски, Стари двор, 
Главна фасада, почетак 20. века (Извор: ЗЗСКГБ)

У оквиру трансформације дворског комплекса за време ди
настије Обреновић знатна пажња посвећена је артифицира
њу амбијента постављањем нове металне ограде са деко
ративно изведеним капијама према улици Краља Милана.
С друге стране, приватни део комплекса са баштом био је
ограђен зиданом оградом висине преко 3m, у оквиру које су
се налазиле стражаре и улази из данашњих улица Драгосла
ва Јовановића и Булевара краља Александра. Изгледу двор
ске баште и њеном претварању у дворски парк посебно је
допринела традиција сађења ретких и племенитих стабала,
карактеристична за европске дворове, као и лично залагање
краља Милана, док је идеологија патриотизма подстицала
избор садница карактеристичних за националну територију.
Природни фонд парка обогаћен је младицама из Панчиће
ве ботаничке баште, али је његова специфичност остваре
на садњом врста карактеристичних за наше поднебље, међу
којима посебно место има Таковски грм из времена кнеза
Милоша, пренет 1900. у средиште дворског парка где се и
данас налази.18
Нова етапа у развоју дворског комплекса наступила је са
династичком променом на српском престолу. Дворски ком
плекс се нашао у средишту Мајског преврата 1903, догађаја
који је читава Европа осудила као варварски и нецивили
зацијски. Чин убиства краља Александра и краљице Драге
Обреновић у Старом конаку запечатио је судбину овог здања
које је порушено наредне године,19 али је означио и наставак
ширења комплекса са циљем да се поврати пољуљани
углед српске краљевине међу европским монархијама. Ста
ри двор је прихваћен као званична резиденција династије
18 Тимотијевић, М. (2009) Престоничка урбана меморија и флексибилна
национална географија: сађење младице Таковског грма у београдском
дворском парку, Наслеђе бр. 10, Београд: ЗЗСКГБ, стр. 31.
19 Аноним (1. VIII 1904), Рушење Старог дворца, Политика, стр. 3.
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Карађорђевић (1903-1914), али се веома рано показало да је
неподесан за стални боравак краљевске породице и прото
коларне свечаности, па се део дипломатских пријема одви
јао у оближњој кући Алексе Крсмановића у улици Теразије
број 34.20 Таква неад
 екватна ситуац
 ија за репрезентацију но
ве српске династије убрзала је припреме за подизање Новог
двора.
Најранији материјални трагови о плановима да се подигне
нова резиденција, који датирају из јула 1906, говоре о на
мери дворских власти да пројекат буде одабран на основу
конкурса.21 Ипак, до расписивања јавног конкурса није до
шло, а изградња је одложена до 1910. године када је за про
јектанта именован Стојан Тителбах (1877–1916), архитекта
Министарства грађевина. Програмски задатак обухватао је
пројектовање двора за Александра Карађорђевића, који је
годину дана раније проглашен за наследника престола.22 Не
реализовани део идејног пројекта Бугарског, стар више од
две деценије, био је напуштен, али је задржана идеја о тро
чланој резиденцијалној целини. У тој одлуци, која је под
разумевала да се дворски комплекс заокружи изградњом
Новог двора на месту зграде Министарства спољних и уну
трашњих послова могуће је прочитати потребу нове дина
стије за остваривањем континуитета са владавином својих
претходника из династ ије Обреновић. Помирљиво уверење
да су обе српске нововековне династије подједнако допри
неле стварању модерне српске државе овде је исказано ар
хитектонским језиком.
Судбину Новог двора грађеног од 1911. до средине 1914.
године, као и читаве државе, одредило је избијање Првог
светског рата. Ратни вихор је грађевину оставио у рушеви
20 Крсмановићева кућа на Теразијама имала је и касније значајну улогу у
дворским и државним званичним свечаностима. Након Првог светског
рата, због нефункционалности дворских зграда услед оштећења током
ратних бомбардовања, у овој кући потписан је 1. децембра 1918. доку
мент о формирању Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Детаљније:
Dokumentacija ZZSKGB, dosije spomenika kulture Krsmanovićeva kuća na
Terazijama, SK-36; Димитријевић Марковић, С. (2012) Крсмановићева
кућа на Теразијама, Београд: ЗЗСКГБ.
21 Аноним (11. VII 1906) Грађење новог дворца, Штампа; Аноним (24.VII
1906) Грађење новог дворца, Штампа.
22 Детаљније о Новом двору видети: Dokumentacija ZZSKGB, dosije spo
menika kulture Zgrada Novog dvora, SK-160; Недић, С. В. (2001) О не
ким питањима изворне архитектуре Новог двора, Наслеђе бр. 3, Бео
град: ЗЗСКГБ, стр. 57-66; Вујовић, С. Градско становање и приватност
у Србији током 20. века, у: Приватан живот код Срба у двадесетом
веку, уредио Ристовић, М. (2007), Београд: Clio, стр. 275-291; Михајлов,
С. (2013) Зграда Новог двора, Београд: ЗЗСКГБ; Борић, Т. И. нав. дело,
стр. 196-203.
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нама, али су убрзо, време страдања и патњи заменили срећ
ни догађаји који су подстакли обнову здања како би оно
постало нови дом краљевског пара и седиште Маршалата.23
Све до 8. јуна 1922, када се у двор уселио краљ Александар I
Карађорђевић на дан венчања са румунском принцезом Ма
ријом, о његовом уређењу је бригу водила комисија коју су
чинили сликар Урош Предић и архитекте Петар Поповић и
Момир Коруновић, који је био и главни надзорник радова.

Слика 3 Стојан Тителбах, Нови двор, изглед након Првог светског
рата (Извор: ЗЗСКГБ, Збирка Сергеја Димитријевића)

Замишљена као пандан здању Бугарског, архитектура Новог
двора истицала је идеју историјског заокруживања дворског
комплекса. То је темељно одредило архитектонски лик ове
зграде, од њене опште оријентације до система рашчлања
вања фасада и стилске обраде. Огледалском симетријом
поновљени су елементи обликовања Старог двора: оријен
тација најрепрезентативније фасаде према врту, угаони ри
залит у виду куле са куполом, доследно спроведен општи
принцип симетрије у шеми организације основе и компо
зицији академски обликованих фасада са стилским елемен
тима преузетим из ренесансне и барокне архитектуре, као и
истицање хералдичких симбола у оквиру декоративног про
грама спољашњости. Симетричност главне фасаде овог ре
презентативног двоспратног здања постигнута је наглаша
вањем бочних и централног ризалита у чијем је средишту
позициониран главни улаз са овалним тремом. Хералдич
ки програм, исказан монументално обликованим потпуним
грбом краљевске династије Карађорђевић у лунети среди
шњег ризалита, употпуњен је постављањем бронзане фигу
ре двоглавог орла у полету на најдоминантнијем делу зда
ња – куполи са шиљком смештеној на споју фасада према

23 Маршалат је био смештен у десном крилу приземља. Игњатовић, А. Ар
хитектура Новог двора и Музеја кнеза Павла, у: Музеј кнеза Павла, уре
дила Цветићанин, Т. (2009) Београд: Народни музеј, стр. 86.
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улицама Краља Милана и Андрићев венац (слика 3).24 Овим
решењем октогоналног угаоног сегмента, који одговара за
мишљеној оси симетрије целине, стављен је завршни акце
нат у визуелном и симболичком повезивању Старог и Новог
двора у јединствен архитектонски ансамбл.
Други значајан елемент архитектуре Новог двора, у којем
може да се препозна покушај симболичког указивања на
конструисање демократског идентитета државе под дина
стијом Карађорђевић, био је централни ризалит фасаде пре
ма улици Андрићев венац, решен у виду екседре обликоване
као архитектонски цитат преузет са бочних фасада Дома На
родне скупштине (1907-36) архитекте Јована Илкића. Овим
градитељским поступком додатно је наглашена повезаност
владарског дома и парламента, што је у пренесеном значе
њу требало да учврсти јединство нације и суверена. Оваква
идеолошка мотивисаност архитектуре Новог двора, у знат
но ширем друштвеном и културном контексту, добиће по
себно место у пројектима преобликовања читаве целине у
периоду након Другог светског рата.
Стари двор је страдао у бомбардовању 1914. и 1915. године
али је делом обновљен од стране аустроугарских власти које
су га користиле као седиште своје привремене управе Бео
градом. У свечаној Сали двора су се након Првог светског
рата током 1919-1920. одржавале седнице привремене На
родне скупштине.25 Рестаурацијом изведеном 1921. године
под надзором комисије коју је предводио сликар Урош Пре
дић, све просторије у приземљу добиле су своју првобит
ну намену и оригиналан изглед. Уређење је поверено двема
иностраним фирмама – бечкој радионици Бернарда Лудвига
(Bernhard Ludwig), која је опремала просторије у приземљу
и париској кући Безије (Bézier) која је обликовала изглед
просторија на спрату. Као и пре рата намештај је био у сти
лу француских Лујева и ренесансе, али се својим источњач
ким изгледом посебно издвајао округли салон у приземљу.
Слично су биле опремљене и шездесетдве просторије Новог
двора, чије је уређење извела кућа Безије у сарадњи са бео
градским уметничким столарима. Међу просторијама овог
здања опремљеним у стилу Лујева и директоријум-наме
штаја издвајала се босанска соба, која је, уређена по угледу
на ентеријере балканско-оријенталне архитектуре, сматрана
најлепшим примером престоничке примењене уметности.26
24 Поповић, М. нав. дело, стр. 75-79, 138-139.
25 Аноним (6. V 1922), Стари двор, Политика, стр. 3-4.
26 Popović, B. (2011) Primenjena umetnost i Beograd 1918-1941, Beograd:
Muzej primenjene umetnosti, str. 88-89, 95; O архитектури босанске собе
погледати и: Ignjatović, А. (2007) Jugoslovenstvo u arhitekturi 1904-1941,
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Репрезентативне дворске просторије су, дакле, осим о ути
цају средњоев ропских ентеријера у нашој средини током
међуратног периода, јасно указивале на моду „босанских
соба”, на коју су се угледали многи имућнији Београђани.

Слика 4 Дворски врт и део амбијента улице Краља Милана, 
1930-1935. година (Извор: Колекција Милоша Јуришића)

Истовремено са обновом Старог и подизањем Новог дво
ра током 1919-1920. архитекта Момир Коруновић спровео је
темељно преобликовање и доградњу „потковичасте” зграде
дворске страже, чији је положај након рушења Старог ко
нака постао пресудан у повезивању дворских објеката. Ово
некада ненаметљиво здање сада је препројектовано у дво
спратну структуру са нижим полукружно извијеним кри
лима, у потпуности подређену архитектонском стилу и ур
банистичкој позицији дворова. На крајевима бочних крила,
као пандан централном ризалиту главне фасаде Новог дво
ра, изведени су лучни забати украшени хералдичким знаме
њем Краљевине СХС.27 Уз Нови двор према улици Андри
ћев венац налазила се шумадијска кућица у коју је смештена
доврска кухиња, функционално повезана подземним ходни
ком са сутереном двора.28 Ограда између дворова добила је
репрезентативан изглед са тријумфално обликованим капи
јама богато украшеним пластичном декорацијом и стражар
ским местима према улици (слика 4). Осим што је доприно
сила повезивању дворских објеката, ограда је употпунила
изглед знатно проширеног дворског врта, који је добио де
финисанији изглед преобликовањем зграде страже у њего
вом залеђу и новим геометријским партерним уређењем са
Beograd: Građevinska knjiga, str. 246; Путник, В. (2012) Прилог проу
чавању развојних токова међуратне стамбене архитектуре Београда,
Наслеђе бр. 13, Београд: ЗЗСКГБ, стр. 159.
27 Кадијевић, A. (1996) Момир Коруновић, Београд: Републички завод за
заштиту споменика културе, стр. 41-43.
28 Недић, С. О неким питањима, стр. 59.
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фонтаном у средишту. Овим поступком још је наглашеније
исказана ранија подела дворског комплекса на врт и парк,
односно на јавни и приватни део комплекса (слика 5).

Слика 5 Дворски комплекс на Теразијама и Дом Народне
скупштине у изградњи, авиоснимак, око 1925. године 
(Извор: Музеј ваздухопловства)

Стари двор је током готово читавог међуратног периода
служио својој оригиналној намени – дворским скуповима
и пријему високих страних гостију. Темељна обнова зда
ња уследила је 1930-1931. под надзором архитекте Управе
двора Драгомира Тадића, којом су све фасаде и декоратив
на пластика, првобитно изведени у малтеру, замењени ли
корезачким и украсним радовима у вештачком камену по
замисли архитекте Светомира Лазића.29 Нови двор је као
званична владарска резиденција служио све до пресељења
краљевске породице у новоизграђени дедињски комплекс
1934, када је по жељи самог краља Александра уступљен
за Краљевски музеј, убрзо преименован у Музеј кнеза Па
вла.30 Адаптацијом спроведеном 1934-35, која је обухватала
побољшање функционалности ентеријера, његове осветље
ности и комуникације кроз поставку, руководила је комисија
коју су чинили директор музеја Милан Кашанин и архитек
те Иван Здравковић и Драгиша Брашован. Модерним уре
ђењем грађевине, чије опремање је извео архитекта Милан
Секулић, створени су услови за рад савремене музејске ин
ституције чије је свечано отварање уприличено 18. јануар а
1936. године. С друге стране, сама поставка коју су чини
ли предмети из праисторије, антике и средњег века, као и
из националне историје, југословенске уметности 19. ве
ка и савремене европске уметности, обезбедили су музеју
29 Дамљановић, Т. (1997) Архитекта Светомир Лазић (1894-1985), Саоп
штења бр. 29, Београд: Републички завод за заштиту споменика култу
ре, стр. 250.
30 О преуређењу Новог двора за потребе савремене музејске институције
видети: Игњатовић, А. нав. дело, стр. 58-89.
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статус најзначајније установе културе у Краљевини и једне
од најсавременијих у европским оквирима.31 Осим еманци
паторске, естетске и просветитељске улоге коју је по сво
јој суштини носила институција музеја, Музеј кнеза Павла
био је конкретан израз припадности европском културном и
уметничком миљеу.
Већ средином двадесетих година када су оба дворска објек
та реконструисана и изграђена, постало је јасно да они неће
бити дом краљевске породице, за коју је већ почело зидање
нове званичне породичне резиденције на Дедињу. Теразиј
ски дворски комплекс требало је да преузме јавну функци
ју краљевске канцеларије, што је већ тада најавило правац
промена у којем ће се одвијати развој овог простора у на
редном периоду. Пренаменом и претварањем Новог двора
у музејски и репрезентативни јавни простор остварено је
својеврсно симболичко преклапање којим је исказана идеја
културне, друштвене и политичке кохеренције, али је исто
времено антиципирано и свеобухватно преиначавање тера
зијског комплекса деценију касније, у новим друштвенополитичким условима.

Краљевски дворови –
седишта нових социјалистичких власти
Стари двор је значајно оштећен током шестоаприлског бом
бардовања Београда 1941, док је Нови двор захваљујући
знатно мањем страдању, убрзо обновљен и оспособљен за
наставак рада музеја.32 Међутим, након ослобођења 1944.
нова држава и нова власт имали су другачије планове у вези
са будућом наменом дворских објеката. Реконструкција која
је уследила 1947-48. заснивала се на ширем захвату претва
рања некадашњег дворског комплекса у управно средиште
Народне републике Србије и новоформиране југословенске
државе. Стари двор је претворен у седиште Президијума
31 О активностима Музеја кнеза Павла погледати: У. (1937) Музеј кнеза
Павла: Изложба пољске уметности – откопавања у Стобима”, Уметнич
ки преглед бр. 2, стр. 62; М. К. (1937) Женски портрет, од Тулуз-Лотрека,
Уметнички преглед бр. 3, стр. 95; Васић, П. (1938) Никола Пусен код
нас, Уметнички преглед бр. 5, стр. 129-134; П. В. (1938) Изложба ита
лијанског портрета, Уметнички преглед бр. 6-7, стр. 221-223; Аноним
(1939) Француска изложба у Музеју кнеза Павла, Уметнички преглед бр.
2, стр. 63; Аноним (1939) Музеј кнеза Павла – Изложба немачких слика,
Уметнички преглед бр. 10, стр. 319; У. (1940) Валонска дворана у Музеју
кнеза Павла, Уметнички преглед бр. 1-2, стр. 61.
32 Музеј кнеза Павла радио је у Новом двору са неколико прекида током
периода 1936-1948. У децембру 1944. за директора је постављен Вељко
Петровић, а Музеј је поново отворен 8. фебруар а 1946. године под име
ном Уметнички музеј.
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скупштине ФНРЈ, добивши потпуно нови изглед и простор
ни распоред.33 Као што је некад краљ Милан учествовао у
обликовању замисли свог двора, тако је сада председник
Президијума Моша Пијаде предложио измене које су ар
хитектонски обликовали архитекте Александар Ђорђевић,
Драгиша Брашован и Милан Минић.34 Према Брашовано
вом решењу Стари двор добио је ново прочеље са северо
источне стране, употпуњено репрезентативним прилазом
и уређеним партером на простору некадашњих помоћних
дворских зграда (слика 6). Суштинско идеолошко преинача
вање остварено је уклањањем краљевских симбола из про
грама вајаног украса на фасадама здања, двоглавог орла на
великој куполи и две мање куполе са краљевским крунама,
и местом новог државног знамења. Обрада ентеријера из
ведена је на знатно скромнији начин, који се као такав уз
незнатне измене задржао до данас.

Слика 6 Драгиша Брашован, Стари двор, изглед главне фасаде
након реконструкције 1948, фотографија око 1950. године 
(Извор: ЗЗСКГБ)

33 Осим Президијума Народне скупштине, у Старом двору се након Другог
светског рата налазило и седиште Владе ФНРЈ, Савезно извршно веће, а
од 1961. до данас у њему је смештена Скупштина града Београда.
34 Dokumentacija ZZSKGB, dosije spomenika kulture Zgrada Starog dvora,
SK-159; Кадијевић, А. (1990) Живот и дело архитекте Драгише Брашо
вана 1887-1965, Годишњак града Београда бр. 37, Београд: Музеј града
Београда, стр. 165, Кадијевић, А. (1996) Београдски опус архитекте Ми
лана Минића (1889-1961), Годишњак града Београда бр. 43, Београд:
Музеј града Београда, стр. 145; Михајлов, С. (2000-2001) Прилог про
учавању архитектонског дела Милана Минића у Београду, Годишњак
града Београда бр. 47-48, Београд: Музеј града Београда, стр. 235; Ка
дијевић, А. и Марковић, С. (2003) Милан Минић: архитект и сликар,
Пријепоље: Музеј, стр. 84.
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Реконструкција Новог двора за потребе председништва Вла
де НР Србије35 изведена је 1948-52. према пројекту архитек
те Милана Минића,36 којим је извршено знатно проширење
објекта у делу према Старом двору, доградњом велике све
чане сале са приступним вестибилом, као и потпуно ремо
деловање главне фасаде, која је добила ново архитектонско
решење са карактеристичном колонадом јонских стубова. У
складу са изменама на Старом двору, нови прилаз згради
Новог двора обликован је на североисточној страни према
данашњем Пионирском парку. Краљевска знамења замење
на су амблемима новог државног уређења, од којих се по
себно издваја хералдичка композиција над новим главним
порталом. У унутрашњем уређењу посебна пажња посве
ћена је уређењу вестибила који је украшен делима Томе Ро
сандића – двема алегоријским рељефним композицијама у
нишама и композицијом у високом рељефу која приказује
обнову и изградњу земље. Свечана сала украшена је мо
нументалним композицијама Косовски бој Петра Лубарде
и 27. март 1941. Мила Милуновића, изведеним у форми
триптиха.
Уз реконструкцију и пренамену репрезентативних краљев
ских резиденција, послератна обнова обухватила је и пре
тварање дворске баште у јавни парк са циљем да се читав
простор некадашњег дворског комплекса визуелно и функ
ционално повеже са оближњим монументалним здањем
Народне скупштине. Прва идеја о преуређењу овог просто
ра забележена је у напису архитекте Николе Добровића из
1946,37 који се залагао за повезивање улице Краља Милана и
Булевара краља Александра и формирање пешачке комуни
кације која би знатно допринела сагледивости и приступач
ности читавог комплекса. Генералним планом Београда из
1950. године ова идеја је разрађена формирањем манифеста
ционог трга између Дечанске улице и Булевара краља Алек
сандра, која ће потом бити формално и просторно дефини
сана изградњом Дома Синдиката (1947-55). Истовремено
са уређењем трга започето је рушење блока зграда на углу
са Влајковићевом улицом, уклањање ограда око Народне
35 Осим Председништва Владе НРС у Новом двору се након Другог свет
ског рата налазило и Извршно веће НРС, Скупштина НРС, Председни
штво СРС, као и седиште Председника Србије, које је у њему до данас.
36 Dokumentacija ZZSKGB, dosije spomenika kulture Zgrada Novog dvo
ra, SK-160; Кадијевић, А. Београдски опус архитекте Милана Минића
(1889-1961), стр. 145; Михајлов, С. Прилог проучавању архитектонског
дела Милана Минића у Београду, стр. 235; Кадијевић, А. и Марковић, С.
нав. дело, стр. 84.
37 Добровић, Н. (1947) Обнова и изградња Београда – Контуре будућег
града, Београд: Урбанистички институт, стр. 12.
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скупштине и дворске баште, као и претварање баште у јавни
парк резиденцијалног типа. Са циљем бољег визуелног по
везивања теразијских објеката и Дома народне скупштине,
уз образложење „стилске и композиционе неусклађености“
са преосталим делом комплекса, 1953. је уклоњен и послед
њи објекат некадашње дворске баште – зграда страже, у ко
јој се од завршетка рата налазио Етнографски музеј.38 Овим
захватом остварени су сви услови за обликовање јединстве
ног градског зеленог простора, Пионирског парка.
Преуређење дворске баште у парк је започето према про
јекту архитекте Александра Ђорђевића, који је делом реа
лизован, а потом настављено према решењу инжењера шу
марства Владете Ђорђевића и пројекту партерног уређења
према улици Краља Милана архитекте Николе Гаврило
вића. Парк је 1975-76. проширен пјацетом у виду пешачке
комуникације са каскадном фонтаном дуж улице Андрићев
венац, реализованом према пројекту архитекте Олге Ми
личевић Николић.39 Данас се простор парка састоји из три
концепцијске целине: свечаног прилаза Скупштини града
Београда, уређене површине између дворова са фонтаном у
средишту и парковског дела обликованог у слободном сти
лу. Поред шетачких стаза садржај парка чине дечије игра
лиште (инж. Бранислав Прошић, 1957), фонтана и базен са
бронзаном фигуром „Девојка са крчагом”, спомен-чесма
посвећена пионирима (1967), као и бројне уметничке скулп
туре: Прекинута игра (Мира Сандић, 1967), Срећа (Иван
Саболић, 1985), Споменик Надежди Петровић (Ангелина
Гаталица, 1989), Јеж (Миодраг Роган, 1990), обележје Пр
вог светског рата у виду пирамиде од камења у југоисточ
ном углу парка као и споменик Иви Андрићу (Миланко Ман
дић, 1992) постављен у осовини фонтане у улици Андрићев
венац. Посебну вредност парка представља његов биљни
фонд, међу којим је и осам стабала са статусом заштићеног
природног добра.

Епилог – враћање краљевског знамења
Послератним реконструкцијама некадашњих дворских зда
ња, разграђивањем и повезивањем дворске баште и просто
ра око Дома Народне скупштине, остварена је идеја о фор
мирању репрезентативног центра државне и престоничке
38 Добровићев предлог уређења предвиђао је задржавање ове зграде; Исто,
стр. 12. Етнографски музеј се у овом објекту налазио од 1945. до 1948.
године. З. М. (1954) Етнографски музеј у Београду, Годишњак Музеја
града Београда бр. 1, Београд: Музеј града Београда, стр. 320.
39 Đorđević, V. (1980) Još nešto o dvema velikim baštama starog Beograda,
Urbanizam Beograda br. 59-60, Beograd: Urbanistički zavod, str. 27-30.
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власти. Иако иницирано потпуно другачијим, пре свега иде
олошким разлозима, ово визуелно преиначавање централ
ног градског амбијента прати линију првобитне замисли
из времена формирања теразијског комплекса и међуратне
идеје о претварању приватне дворске резиденције у јавни
простор доступан свима.
Уска повезаност дворског комплекса са историјским и по
литичким догађајима која га је пратила од самог формира
ња, још једном је дошла до изражаја крајем прошлог века.
Променом политичке климе средином деведесетих година
актуел изована је обнова симбола власти на здањима нека
дашњих дворова. Петокрака са врха куполе Старог двора
замењена је 1997. позлаћеном скулптуром двоглавог орла,40
некадашњим симболом Краљевине Србије и данас Републи
ке Србије. Рестаурацијом фасада Старог двора 2005. враће
ни су и оригинални грбови на штитовима грифона на ње
говој главној фасади.41 Истовремено са израдом пројеката
рестаурације главне фасаде Старог двора урађен је и проје
кат враћања скулптуре двоглавог орла на врх куполе Новог
двора,42 док је пројектом рестаурације фасада предвиђено
враћање хералдичког знамења и на ово дворско здање.43
У истом периоду јавиле су се иницијативе да се делу парка,
некадашњем дворском врту, врати оригинални изглед који је
нестао током измена простора након Другог светског рата.
Радовима на реконструкцији изведеним 2004. успостављен
је оригиналан изглед врта са водоскоком и цветним парте
ром према улици Краља Милана,44 док је након изградње
подземне гараже у делу испред Старог двора и овај простор

40 Позлаћена скулптура двоглавог орла рад је академског вајара Мирољу
ба Стаменковића, аутор пројекта враћања скулптуре је архитекта Зоран
Јаковљевић; Dokumentacija ZZSKGB, Projekat postavljanja skulpture dvo
glavog orla na obelisk Starog dvora, 1997. godine.
41 Документација ЗЗСКГБ, Пројекат санације и рестаурације главне фаса
де и свечане терасе, 2003; Аутори пројекта су архитекте Татјана Виде
новић и Зоран Јаковљевић; Пројекат рестаурације фасаде Старог двора
оријентисане ка Новом двору, 2004; Пројекат рестаурације фасаде Ста
рог двора, II фаза – фасада оријентисана ка улици Краља Милана, 2006.
Аутор пројекта архитекта Татјана Виденовић.
42 Документација ЗЗСКГБ, Пројекат постављања скулптуре двоглавог ор
ла на обелиск Новог двора, 2003. Аутори пројекта су архитекте Татјана
Виденовић и Зоран Јаковљевић.
43 Документација ЗЗСКГБ, Пројекат ревитализација фасада Новог двора,
2007-2008. Аутори архитекте Татјана Виденовић и Светлана Марковић.
44 Документација ЈКП „Зеленило-Београд”. Пројекат обнове водоскока и
реконструкције зелених површина на простору Старог и Новог двора у
Пионирском парку, 2004. Аутори су архитекта Јанко Крстић, Драгутин
Алексић и Татјана Урсић.
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партерно уређен цветним орнаментима.45 Овим интервенци
јама додатно је истакнута репрезентативност најзначајнијих
престоничких палата (слика 7).

Слика 7 Дворски комплекс и Дом Народне скупштине, 
2007. године (Извор: ЗЗСКГБ)

Дворски комплекс на Теразијама је прва плански осмишље
на и реализована владарска резиденција у Србији. Захваљу
јући укључивању најзначајнијих представника српског гра
дитељства, уметности и занатства у њихово пројектовање
и обликовање дворски објекти представљају најраскошније
грађевине, док њихова целина чини један од најзначајнијих
архитектонско-урбанистичких ансамбала у беог радском и
српском градитељству.46 Сталним изменама, доградњама и
уређењем овог простора током више од стошездесет годи
на његовог постојања, посебно успостављањем складног
односа између изграђених структура и њиховог природног
и урбаног окружења, стављене су у први план специфич
не вредности амбијента засноване на приступачности и до
ступности јавности. Дворски комплекс на Теразијама као
прворазредни показатељ развоја уметничког стваралаштва
у Србији, али и одраз политичких и историјских околности
у којима је формиран, својом вишезначношћу и визуелном
45 Милановић, Х. (2006) Зеленило Београда, Београд: Зеленило-Београд,
стр. 150-163. Аутор уређења партера је Вера Грбић. Током изградње
подземне гараже у Пионирском парку приликом археолошких истражи
вања откривено је 15 римских гробова, четири слободноукопана гроба
без могућности датовања и један камени саркофаг. Налазима је потвр
ђено да је овај локалитет део југоисточне некрополе Античког Синги
дунума, на којем се сахрањивање обављало током 3. и 4. века наше ере.
Током 2011. покретни налази са локалитета Пионирски парк презенто
вани су у ентеријеру гараже, као прва поставка археолошког материјала
у Београду, на месту на коме је откривен. Мићовић, Н. (2011) Археоло
шки локалитет Пионирски парк, Београд: ЗЗСКГБ.
46 Зграда Старог двора и зграда Новог двора уживају заштиту у складу са
Законом о културним добрима од 1983. Пионирски парк је 2007. про
глашен за заштићено подручје као споменик природе и категорисан као
значајно природно добро.
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репрезентативношћу остварио је снажан допринос и више
струки утицај на архитектонски, урбанистички и уметнички
развој Београда као престонице.
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THE PALACE COMPLEX AT TERAZIJE: FROM A ROYAL
RESIDENCE TO A REPRESENTATIVE PUBLIC SPACE
Abstract
The Palace Complex at Terazije was established between midnineteenth century, and the beginning of the third decade of the
twentieth century as the first royal residence in Serbia designed and
built in accordance with an urban plan. It formed the most important
micro ambiance of the central urban zone that started a transition from
oriental Belgrade to a modern capital with a European character. The
development stages in the formation of the complex, starting from the
initial construction of the Simić building (The Old Residence, 184042), through the decoration of the Palace garden and yard, construction
of the Little Palace (around 1845), followed by the Palace of the Crown
Prince Mihailo (Ministries of Foreign Affairs and the Interior, 1858),
and construction of the Old (1881-84) and the New Royal Palace (19111922), indicate complexity of the socio-political circumstances of this
period in Serbian history, but also of the development of architectural,
stylistic and artistic characteristics of the capital’s architecture.
Engagement of leading architects, artists, decorators and craftsmen in
designing, decoration and furnishing of the edifice and the premises
of the palace complex reflects a general picture of the transforming
Belgrade’s spiritual and cultural climate, through changing its daily life
habits, in which the royal residences often served as a model and an
initiator of change. Gradually, a complex mosaic was built intertwining
the artistic and the political concepts: from the original idea of the
architect, Aleksandar Bugarski, for a tripartite composition of the
complex, from which only the Old Palace of King Milan Obrenović
was realized, to the completing of the complex with the New Palace
according to the design of the architect Stojan Titelbah, to converting
the New Palace into a museum institution (The Crown Prince Pavle
Museum, 1934-1936), and afterwards to reconstructing both structures
and the entire area (1947-53) into a seat of new state authorities.
Establishing a harmonious relationship between the structures and their
natural and urban environment emphasized specific values of the area
based on its accessibility and availability.
Key words: Terazije, palace, palace gardens, Museum of the Crown
Prince Pavle, seat of state authorities, public park
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ДОПРИНОС АРХИТЕКТЕ
ДАНИЛА
ВЛАДИСАВЉЕВИЋА У
ТРАНСФОРМАЦИЈИ ЈАВНИХ
ПРОСТОРА БЕОГРАДА
КРАЈЕМ XIX И ПОЧЕТКОМ XX
ВЕКА
Сажетак: Данило Владисављевић припада генерацији архитеката
који су на прелазу XIX у XX век, оставили значајан печат у срп
ској архитектури. Истакнут допринос у трансформацији јавног
простора у Београду, архитекта Владисављевић је пружио кроз
пионирски, урбанистички подухват у виду комплекса Војне болни
це на Врачару, а посебно кроз плодотворну сарадњу са инжење
ром Милошем Савчићем приликом изградње комплекса београдске
кланице, на које ће овом приликом бити стављен посебан акце
нат. Потребно је споменути и да је архитекта Владисављевић
са инжењером Савчићем реализовао и вишеспратне пословнице
Прометну, Извозну банку и Врачарску штедионицу, а кад је реч
о осталим грађевинама јавне намене још и сарадњу архитек
те Владисављевића са архитектом Светозарем Јовановићем на
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изградњи Официрске задруге, као и самосталну реализацију хо
тела Сплендид и Унион. Архитекта Данило Владисављевић је сво
јим стилским плурализмом значајно допринео репрезентативно
сти градског језгра, које је крајем XIX и почетком XX века све више
попримало одлике великих европских центара.
Кључне речи: архитектура на почетку двадесетог века, Војна
болница, Београдска кланица

Увод
Данило Владисављевић1 припада архитектима који су на
прелазу из XIX у XX век у Србији успели да у свој рад ин
корпорирају разне европске стилове, и да заузму значајно
место у српској архитектури, која је у то време била на вели
кој стилској прекретници. Опус архитекте Владисављевића
подразумева подједнако коришћење елемената академизма2,
сецесије3 и романтизма4, што је био утицај Западне Евро
пе у којој је школован. Како животу и стваралаштву Данила
Владисављевића, до сада, у  архитектонској историографији
није  поклањано превише пажње, за почетак ће кратко бити
речи о његовом животном путу, а потом о два урбанистичка
пројекта, која су значајно утицали на трансформацију јавног
простора Београда, а реч је о комплексу  беог радке кланице
и комплексу Војне болнице.

Кратка биографија архитекте
Данила Владисављевића
Породица Владисављевић води порекло са острва Пореч
на Дунаву, где је Данило Владисављевић завршио основну
школу,  од тога два разреда у Панчеву, док је Реалку завршио
1 Несторовић, Н. (1937) Грађевине и архитекти у Београду прошлог сто
лећа, Београд Удружење југословенских инжењера и архитеката – Клуб
архитеката; Nestorović, B. (1966) Vladisavljević Danilo, Enciklopedija
likovnih umetnosti br. 4, Zagreb: Jugoslovenski leksikografski zavod; Gor
dić, G. (1972) Biografije, Srpska arhitektura 1900-1970, Beograd: MSU;
Трговчевић, Љ. (2003) Планирана елита: о студентима из Србије на
европским универзитетима у 19. веку, Београд: Историјски институт;
Bogunović, S. (2005) Arhitektonska enciklopedija Beograda XIX i XX veka
br. 2, Beograd: Beogradska knjiga; Маневић, З. (2008) Лексикон неимара,
Београд: Грађевинска књига; Ђурић-Замоло, Д. (2011) Градитељи Бео
града 1815–1914, Београд: Музеј града Београда.
2 Кадијевић, А. (2005) Естетика архитектуре академизма, Београд:
Грађевинска књига.
3 Шкаламера, Ж. (1985) Сецесија у српској архитектури, Зборник Народ
ног музеја 12-2, Београд: Народни музеј, стр. 10; Кадијевић, А. (2004)
Два тока српског архитектонског Ар-Нувоа: Интернационални и нацио
нални, Наслеђе бр. 5, стр. 53-70;
4 Кљајевић, Ј. (2015) Профана и сакрална архитектура романтизма у
Србији, Мастер рад, Филозофски факултет Универзитета у Београду.
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у Београду 1889. године.5 Потом одлази у Минхен,6 где  се
1889/90. године уписао на одељење изградње, и закључно
са летњим семестром, 1894. године био је студент Технич
ког универзитета.7 По повратку у Београд, започиње своју
сарадњу са инжењером Милошем Савчићем, а 1898. се за
пошљава као инжењер у Министарству војном. Исте годи
не постаје члан Удружења српских уметника,8 а већ 1902.
године је одликован  Орденом Светог Саве петог реда.9 Био
је члан Дома удружења југословенских инжењера и архите
ката, предавач на Великој школи10 и један од учесника „Че
тврте уметничке изложбе“, организоване у Београду 1912.
године, где је представио пројекат Нове војне болнице у Бе
ограду, скицу једне касарне и пројекат Хируршког павиљо
на.11 Након преживљене голготе преласка  преко Албаније,
придружује се породици и проводи време у Солуну, потом
на Крфу, Ници и у Паризу12, а 1921. године,  пензионисан је  
из Министарства војног.13 Данило Владисављевић је преми
нуо у својој педесет и трећој години 18. 01. 1923. године14,
оставивши иза себе велики број јавних и приватних објеката
како у Београду тако и у другим градовима Србије. 	

Сарадња са инжењером
Милошем Савчићем (1865–1941)
Сарадња Данила Владисављевића и Милоша Савчића се у
почетку одвијала под окриљем „Инжењерско-архитектонске
канцеларије” Милоша Савчића, основане 1891. где су поред
Владисављевића, који је у овом бироу био до 1898.године,

5 Музеј града Београда, Ур_ 14744.
6 Ђурић-Замоло, Д. нав. дело, стр. 83; Маневић, З. нав. дело, стр. 69.
7 Према наводима Осганиан Ванесе (Osganian Vanessa) из  архива Технич
ког универзитета у Минхену.
8 Аноним, (01. XII 1898) Удружење српских уметника, Просветни гла
сник, стр. 676.
9 Аноним, (22. II 1902) Нашим Орденом Светога Саве петим редом, Слу
жбени војни лист, стр. 131.
10 Maldini, S. Arhitektura Srbije u XX veku - Architecture in Serbia in XX c,
10. Децембар 2007, 25. Maj 2016. ,http://maldinis.blogspot.rs/2007/12/arhi
tektura-srbije-u-xx-veku.html.
11 Петковић, В. (1912) Четврта Југословенска изложба, Дело- лист за нау
ку, књижевност и друштвени живот бр. 63, Београд: Парна радикална
штампарија, стр. 452.
12 Музеј града Београда, Ур_ 14744.
13 Аноним (19. III1921) Министарство војно, Службени војни лист, стр.
601.
14 Аноним (20. I 1923) Читуља, Политика, стр. 5; Према саопштењу исто
ричара уметности на Новом гробљу у Београду, Виолете Обреновић.
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радили многи истакнути архитекти.15 Кад је реч о делатно
стима канцеларије, Савчић је имао ту тенденцију да присту
па набавци  што јефтинијег материјала за  изградњу.16 Ино
вација која се везује за Савчићеву канцеларију јесте   упо
треба „Хербст система” од армираног бетона,17 према ком
су многи инжењери тог времена били скептични јер су сум
њали у његову издржљивост. Рад Инжењерске канцеларије
припада периоду пре Првог светског рата, после кога  је њен
архив готово потпуно уништен.18 Један од првих и најзна
чајнијих предратних подухвата Савчића и Владисављевића
јесте изградња комплекса беог радске кланице, који данас
представља значајан део индустријског наслеђа Београда,19
и којим је извршено преиначавање до тада празног простора
на десној обали Дунава.

Београдска кланица (1898)
Србија је крајем XIX века била приморана да извози робу у
Аустро-Угарску, која јој је често упућивала оптужбе да из
вози заражену стоку. Да би се избегла пропаст домаће еко
номије,у Србији се покреће питање о извозу заклане стоке.
Кад је 1895. године образовано „Српско акционарско дру
штво за клање и прераду стоке”,20 питање подизања једне
модерне кланице у Београду дошло је у први план. Инже
њерска канцеларија Милоша Савчића је изабрана за саста
вљање програма о величини и капацитету објекта. Проблем
простора за изградњу је такође био разматран, а посебно се
атрактивном чинила десна обала Дунава, која обухвата де
лове Дунавске падине, део Палилуле, Вилине воде и Кара
бурме, и која   је све до краја XIX века била празан терен.
15 Кадијевић,A. (2016) Палата Милоша Савчића (1924–1926) нетипична
београдска угаона зграда, Наслеђе бр.17, Београд: Завод за заштиту спо
меника културе града Београда, стр. 38.
16 Аноним (1940) 50 година рада инжењера Милоша Савчића 1889–1939,
Београд: Минерва, стр. 18; Кадијевић, A. нав. дело, стр. 38.
17 Хербст систем подразумева бетонске носаче у облику краћих или дужих
пљоснатих греда које се доносе готове на грађевину, а преко њих се бе
тонирају, једнообразно и континуирано, бетонски сводићи на оплати од
лимених таблица.
18 Аноним (1940) 50 година рада инжењера Милоша Савчића 1889–1939,
Београд: Минерва, стр. 17.
19 Куленовић, Р. (2000-2001) Индустријско наслеђе Београда, Годишњак
града Београда бр. 47-48, Београд: Музеј града Београда, стр. 142.
20 Друштво за клање и прераду стоке, односно Кланичко друштво или Бе
оградска кланица, како је била познатија у свести Београђана, основано
је и подигнуто 1895–1898. године. Тада је основано и „Српско акцио
нарско друштво за сточни трг” са седиштем у Београду (Видети у: Ми
хајлов, С. (2011) Настанак и развој индустријске зоне на десној обали
Дунава у Београду, Наслеђе бр.12, Београд: Завод за заштиту споменика
културе града Беог рада, стр. 96).

83

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ
Атрактивност овог простора заснивала се  на повољним сао
браћајним комуникацијама, и условима за снабдевање вели
ким количинама воде, на могућности испуштања отпадних
вода на неизграђеним теренима, као и на близини општин
ске електричне централе, подигнуте 1892. године у залеђу
Дунава.21 Након Савчићевог проучавања модерних кланица
у Немачкој и Аустрији22, 1897. године почиње изградња бе
оградске кланице. Распоред зграда који је Савчић изабрао,
налазио се  између павиљонског система рада  и манипула
ције концентрисане у једној згради. Предрачун од 1,148.000
динара за подизање кланице, предвиђао је велики комплекс
са свим машинама, који би подразумевао: зграде за берзу,
пошту, телеграф, канцеларије, радничке станове, пушницу,
оборе и шупе, канализацију, водовод, калдрмисање, хладња
чу, рампе, сапунџинице и остале потребне просторије које
задовољавају потребе модерне кланице тога времена.23 По
сао изградње успешно је завршен 1898. године. Упоредо са
изградњом Кланице, на захтев Кланичког друштва започела
је и изградња железничке пруге, која је повезивала Кланицу
са Главном железничком станицом.24 У комплексу радило је
око 130 радника, за које је, уз ограду, на источном крају кла
ничког комплекса, изграђена стамбена зграда мањих капа
цитета, која је чинила целину са канцеларијским зградама,
хотелом са дванаест соба, кафаном и мањим магацином.25
Милош Савчић вероватно није учествовао у разради фаса
да, нити у детаљној разради основа, већ је давао почетну
скицу и био идејни творац пројекта. Велика вероватноћа је
да су изглед својих фасада, као и разраду основа, зграде бео
градске кланице дуговале Данилу Владисављевићу. Реч је о
зградама различитих габарита и површина основе, код којих
је обради фасада посвећена велика пажња. Уличне фасаде,
Владисављевић је углавном решавао симетрично, са нагла
шеним средњим делом уз помоћ тимпанона у висини крова,
док је поједине елементе, као што су једноставни пиластри,
који се протежу дуж приземља и спрата, подеоне венце,
оквире око прозора и врата, наглашавао бојом. Читав склоп
је одисао складношћу и академском  пропорцион
 алношћу.26
21 Михајлов, С. нав. дело, стр. 92.
22 Ђурић-Замоло, Д. нав. дело, стр. 290; Аноним, нав. дело, стр.25; Михај
лов, С. нав. дело, стр. 97.
23 Аноним, нав. дело, стр. 25-31.
24 Груђински, А. В. (1984) Прилози за историју београдског железничког
чвора, Београд: Служба за информисање радника ООУР СТД, стр. 44.
25 Вуксановић-Мацура, З. (2011) Социјални станови Београда у првој по
ловини 20. века, Наслеђе бр.12, Београд: Завод за заштиту споменика
културе града Беог рада, стр. 75-77.
26 Ђурић-Замоло, Д. нав. дело, стр. 290.
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У Првом светском рату, током бомбардовања града, Клани
ца је знатно оштећена, поготово штале, друштвени хотел,
стамбене зграде, велики амбари и кровови свих објеката, а
целокупна архивска документација Кланичког друштва је
уништена. Одмах након рата приступило се обнови уз по
моћ кредита Министарства финансија, па је кланица поново
отпочела рад већ 1919. године.27 Након Другог светског ра
та, кланица је као таква престала да постоји. Како се инду
стријској архитектури у Србији често оспорава  уметничка
компонента, и са становишта заштите јој се умањује вред
ност, потребно је кроз значајније историографске осврте
утврдити квалитет индустријских комплекса у Србији, и
потом приступити озбиљнијој валоризацији.28 Кад је реч о
комплексу беог радске кланице, два очувана објекта у ње
ном првобитном језгру, вишеспратна главна кланичка згра
да и канцеларијска зграда оријентисана ка Булевару деспота
Стефана, материјално су сведочанство њеног постојања, и
уживају статус добра са претходном заштитом.29 Данас су
ови објекти преуређени у магацине и не садрже ниједан
засебан простор који указује на њену претходну намену.30
Ради очувања целовитости комплекса потребно је присту
пити процесу ревитализације, јер сви ови објекти предста
вљају сведочанство индустријског полета у Београду крајем
19. и почетком 20. века, али и значајан део индустријског
архитектонског наслеђа Београда.

Војна болница
Кад је реч о објектима релизованим под покровитељстом
Министраства војног, Данило Владисављевић је инспира
цију тражио у епохи романтизма. Загледаност у прошлост
и угледање на средњевековне споменике, обележило је сле
дећи значајни пројекат којим је Данило Владисављевић
допринео трансформацији једног дела Београда. Реч је о
комплексу Војне болнице на Западном Врачару. Регулацију
простора Западног Врачара започeо је још Кнез Милош при
ликом оснивања нових вароши, желећи да спроведе модер
низацију и урбанизацију по угледу на вароши у Аустрији.31
27 Вучо, Н. (1974) Привредни развој града од 1919. до 1941. године, Исто
рија Београда бр. 3, Београд: Просвета, стр.225-226 Вуксановић-Мацу
ра, З. нав. дело, стр. 85; Михајлов, С. нав. дело, стр. 97
28 Кадијевић, А. (2012) Индустријска архитектура Београда и Србије: Про
блеми истраживања и тумачења, Годишњаг Града Београда бр. 59, Бео
град: Музеј града Београда, стр. 26.
29 Михајлов, С. нав. дело, стр. 99.
30 Куленовић, Р. нав. дело, стр.143.
31 Станојевић, В. (1960) Најстарије болнице у Београду, Годишњак града
Београда бр. 7, Београд:Музеј града Београда, стр. 192; Maksimović, B.
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Међутим тај процес  је током целог XIX века био успораван
честим ратовима. У време кнеза Александра I Карађорђе
вића и Уставобранитеља, долази до значајних политичких
промена, друштвених реформи и економског напретка, што
је условљено финансијским јачањем државе. Донет је низ
уредби на пољу здравства, како би се превазишле честе по
јаве епидемија заразних болести. И поред тога изграђен је
мали број државних здравствених установа. Услови за  по
дизање   нових   зграда за квалитетније лечење и смештај
војних болесника побољшали су се са финансијском ситу
ацијом у држави 1903.године, што је омогућило подизање
Главне војне болнице на Западном Врачару, између 1905. и
1909. године.32
Према плановима Данила Владисављевића, комплекс бол
нице  заузима површину од око осам хектара и представља
први модеран  болнички комплекс у Србији, структуиран по
павиљонском систему, попут грађевина исте намене у већим
европским градовима. Свих дванаест зграда  комплекса су
једноспратнице које су се састојале  од подрума, приземља
и првог спрата, окружене зеленилом, што је доприносило
и промени микроклиме овог простора.33 Посебан акценат
је био на пет зграда оријентисаних ка Ресавској улици, које
формирају уравнотежену симетричну аксијалну компози
цију. Главни улаз са управном зградом налази се са стра
не улице Светозара Марковића, а централна кула управне
зграде чини значајан репер овог дела града.34 Правоугаони
комплекс парцеле са оријентацијом координата у правцима
југоисток-северозапад и југозапад-североисток, условљавао
је и оријентацију болничких зграда са широким међусоб
ним растојањима, што је доприносило бољем проветравању
просторија. Тадашње схватање о болницама по павиљон
ском систему, упућивало је архитекту на плански размештај
више посебних објеката  који ће стајати у међусобно склад
ном просторном односу. Болнички павиљони су различитих
(1976) Istorija urbanizma-novi vek, Beograd: Izdavačko-informativni centar
studenata, str.160.
32 Roter-Blagojević, M. (2014) Nastanak prvih zdravstvenih kompleksa i zgra
da u Beogradu u XIX i početkom XX veka, Acta historiae medicinae, sto
matologiae, pharmaciae, medicinae veterinariae br. 33, Beograd: Naučno
društvo za istoriju zdravstvene kulture, str. 80.
33 Ђурић-Замоло, Д. нав. дело, стр. 84; Ротер-Благојевић, М. (2006) Стам
бена архитектура Београда у 19. и почетком 20. века, Београд: Орион
Арт ,стр. 89; Несторовић, Б. (1954) Развој архитектуре Београда: од кне
за Милоша до Првог светског рата (1815–1914) Годишњак града Београ
дабр. 1, Београд: Музеј града Београда, стр. 73.
34 Максимовић, Б. (1967) Естетичка схватања композиије градских цена
тара Београда почетком 20. века, Годишњак града Београда бр.14, Бео
град: Музеј града Београда, стр. 88.
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габарита и облика, од компактних подужних са наглашеним
централним или бочним ризалитима, до сложенијих, разви
јених габарита са избаченим централним улазним делови
ма и бочним крилима. Користећи четири различита облика
габарита и две међусобно ортогоналне оријентације зграда,
аутор је остварио и визуелну уоквиреност слободних про
стора, уз ритмичко смењивање дужих и краћих архитектон
ских тела павиљона. Кад је реч о фасадама, најрепрезен
тативнији мотив композиције је сам прилаз комплексу, са
троделном улазном капијом, фланкираном са две приземне
портирнице, украшене елементима у виду плитких угао
них лезена, повезаних фризом слепих аркадица и зупчастом
кровном атиком са кулицама. Карактеристична је и употре
ба сегментних лукова на прозорским отворима, неоготичких
профилисаних оквира и надпрозорних венаца.35 Према ко
пији текста повеље стављене у темељ, која се чува у Музеју
града Београда, камен темељац за изградњу Војне болнице
освећен је 15. августа 1904.године.36 Крајем 1914. и током
1915. године, у току рата, болница је збрињавала велики
број српских али и заробљених рањеника и болесника зара
жених пегавим тифусом који је у то  време владао. Болница
је задржала своју функцију, прво као стална војна болни
ца прве Армијске области од 1922. до 1930. године, а онда
долази под управу санитетског одељења Министарства вој
ске, и добија назив Главна војна болница. Пред Други свет
ски рат имала је два интерна, два хируршка одељења, као и
одељења за заразне, нервне, душевне болести, болести ока,
рендгенологију, физикалну терапију, војно-хигијенски за
вод, болничку и ђачку чету. 37 Данас комплекс војне болнице
уважава ранг Медицинског факултета. На фасади управне
зграде налази и Спомен плоча лекарима, фармацеутима и
студентима медицине и фармације, палим у народноосло
бодилачкој борби од 1941. до 1945. године. Зграде су у при
лично лошем стању, а како је комплекс под заштитом закона
као културно добро, требало би спровести процес ревитали
зације и рестаурације, пре свега кад је реч о фасадама. Ком
плекс Војне болнице је имао велики значај у модернизацији
града према европским стандардима. Такође, Војна болница
као институција одиграла је значајну улогу у развоју меди
цинске струке у Србији, а пре свега у ратним годинама кад
је Београд преживео најгоре губитке.

35 Roter-Blagojević, M. nav. delo, str. 89; Максимовић, Б. нав. дело, стр. 89.
36 Максимовић, Б. нав. дело, стр. 89.
37 Tirani-Žužul (1975) Vojnomedicinska akademija, Vojna enciklopedija br. 10,
Beograd: Vojnoiz davački zavod Beograd, str. 581.
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Закључак
Данило Владисављевић припада струји архитеката који су
на прелазу из XIX у XX век својим делом допринели евро
пеизацији Београда али и модернизацији других градова у
Србији. Опус овог архитекте одликује изразит плурализам,
како у погледу стилова тако и у погледу намене грађеви
на. Архивска грађа везана за живот и стваралаштво Данила
Владисављевића  није  довољно истражена, а велики део је
изгубљен или уништен. У циљу допуне, неопходно је за по
четак истражити документацију везану за његове студент
ске дане, која би требало да се налази у Минхену и Ахену.
Потом је потребно прикупити сву пројектну документацију,
архивалије, фототечку и хемеротечку грађу и основати по
себан фонд везан за архитекту Данила Владисављевића. На
тај начин би истраживачима био омогућен неометан увид у
податке који су значајни да би се изнедрили прилози проу
чавању живота и дела овог архитекте. Као један од архите
ката који је на прелазу из XIX у XX век у Србији, успео да у
свој рад инкорпорира разне европске стилове, од неокласи
цизма, неоренесеансе, необарока преко сецесије до неоро
мантизма, и да заузме значајно место у српској архитекту
ри, која је у то време била на великој стилској прекретници,
Данило Владисављевић заслужује да се кроз монографски
приступ његово стваралашто контекстуализује а на тај на
чин актуализује у српској архитектонској историографији.
На тај начин би се пробудила свест о значају валоризације  
његових дела, пре свега као вредних историјско-уметнич
ких остварења, и сходно томе, се пробудила свест о значају
њихове заштите. Иако су наведени комплекси зграда које је
пројектовао  Данило Владисављевић  значајно утицали  на  
трансформацију  јавних простора  Београда, пре свегa  јер
је реч о пионирским пројектима, који су  у испуњавали по
требе тадашњег друштва, и иако су оба комплекса под за
штитом закона, са становишта заштите није им поклоњено
довољно пажње.
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CONTRIBUTION OF ARCHITECT DANILO
VLADISAVLJEVIĆ TO THE TRANSFORMATION OF
THE PUBLIC SPACE OF BELGRADE IN THE LATE
NINETEENTH AND EARLY TWENTIETH CENTURY
Abstract
Architect Danilo Vladisavljević belongs to the generation of architects
who, at the turn of the XIX century, left a significant mark in the
Serbian architecture. His public buildings in Belgrade, which were
mainly designed in cooperation with other architects, contributed to the
representativeness of the city, which, at that time, began to intensively
take on the characteristics of major European centres. The main feature
of his work was a pluralist style, which involved evoking romanticism,
use of academic postulates and art nouveau facades. He built various
residential buildings for influential citizens and implemented pioneering
urban projects on the territory of Belgrade, Military Hospital Complex
in Vračar. He also built facilities for military purposes such as the
military barracks in Niš, Valjevo and Smederevska Palanka and two
hotels in a prestigious location at the very centre of Belgrade – the
“Splendid” and the “Union”. Especially fruitful was his collaboration
with the engineer Miloš Savčić on multi-storey outlet buildings such
as The Trade and Export Bank, Vračar Savings Bank and the industrial
complex of the Belgrade Slaughterhouse. During this cooperation,
Danilo Vladisavljević was responsible for the facades and for further
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
architecture in Belgrade. In the process of transforming public spaces
in Belgrade, architect Vladisavljević particularly gave important
contribution through cooperation with Milo Savčić in realization of
the complex of the Belgrade Slaughterhouse, as well as the pioneering
urban complex of the Military Hospital in Belgrade. As an important
architect from the turn of the XIX century, Danilo Vladisavljević
deserves contextualization and actualization in Serbian architectural
historiography, and his structures should be treated as an important part
of the Serbian architectural heritage.
Key words: early 20th century architecture, Military hospital, Bel
grade Slaughterhouse
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ПАЛАТА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ
НАУК А И УМЕТНОСТИ И
ЈАВНИ ПРОСТОР
КНЕЗ МИХАИЛОВЕ УЛИЦЕ
Сажетак: Преиначавајући већ постојећи урбани простор престо
нице, идеје настале за Дом Српске Краљевске Академије у Кнез
Михаиловој улици исказивале су промену укуса и стилских утицаја
у градитељству Београда. Доминантни у време проглашења Кра
љевине Србије, пројекти и реализације архитекте Константина
Јовановића представљали су врхунац утицаја архитектуре бечке
Рингштрасе, који је у прошлост склонио карактер провинцијал
ног османског града. Одбацивање концепта бечког академизма у
тренутку политичке конфронтације Српске Краљевине и Двојне
Монархије с краја прве деценије XX века и потреба за модерни
јим градитељским приступом, изнедрили су дело са елементима
архитектуре бечког Fin de siecla, париског Art Nouveau и духа Bell
Epoque оствареног пројектом архитеката Андре Стевановића
и Драгутина Ђорђевића. Прекид изградње услед избијања Првог
Светског рата, и промена архитектонске климе у Београду на
кон његовог окончања, довели су до брзе девалвације модерности
објекта чија је градња завршена 1924. године. Подизање палате
САНУ дало је изузетни печат формирању идентитета београд
ског корзоа, као јединственог јавног простора.
Кључне речи: САНУ, Константин Јовановић, Андра Стевановић,
Кнез Михаилова улица, Bell Epoque, архитектура, јавни простор
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Палата Српске академије наука и уметности1 је најмонумен
талнији објекат шире пешачке зоне Кнез Михаилове улице,
и незаобилазан чинилац у изградњи њеног визуелног иден
титета. Њена централна позиција на средишњем прошире
њу улице, маркира место спајања пијацете Филозофског
Факултета, улица Ђуре Јакшића и Чика Љубине, са глав
ном беог радском улицом. Подигнута је у периоду од 1914.
до 1924. године као Палата Краљевске Академије Наука на
имању које је припало овој институцији приликом оснивања
1. новембра 1886, по члану 31 Основног закона Краљевско
– српске академије који је установила Народна скупшти
на Краљевине Србије.2 Академија је наследивши имовину
Српског ученог друштва и њему претходећег Друштва Срп
ске Словесности, наследила и дар Кнеза Михаила – има
ње омеђено касније формираним улицама од којих је једна
понела његово име. (Слика 1)

Слика 1 Имање Српског ученог друштва са делијском
чесмом око 1865. године, фото Анастас Јовановић; 
Музеј града Београда (Ур. 3926)

Дана 28. септембра 1841. године недуго након добијања
Хатишерифа (1830) и доношења првог, „Сретењског“ Уста
ва (1835), професори беог радског Лицеја Јован Стерија
Поповић и Атанасије Николић поднели су министру про
свете пројекат Устава, Устројенија и печата Србске наука
Академије. Влада је усвојила овај предлог са препоруком
1 Павловић, М. (2015) Девет деценија здања Српске академије наука и
уметности, Наслеђе бр. 16, Београд: Завод за заштиту споменика култу
ре града Београда, стр. 27-42; Межински Миловановић, Ј. (2016) Умет
ничка збирка САНУ – некад и сад. Кроз историју зграде САНУ, Умет
ничка збирка САНУ – ликовни уметници академици, Београд: САНУ,
стр. 17-40; Просен, М. (2016) Палата српске академије наука и уметно
сти, у: Српска академија наука и уметности. 175 година (1841-2016),
САНУ: Београд, стр. 179-180.
2 Годишњак СКА I (1888) Београд: Српска краљевска академија, стр. 170.
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да се уместо назива Србска наука академија ово тело назо
ве Дружство Србске Словесности (Друштво Српске Сло
весности). Кнез Михаило Обреновић издао је 14. новем
бра 1841. године уредбу којом се утврђује Устав (Статут) и
Устројеније (Пословник) Друштва којим је као његов зада
так утврђенo распростирање наука на српском језику, обра
зовање и усавршавање језика.3 Било је то прво научно дру
штво у Србији јужно од Саве. Оснивањем Друштва Српске
Словесности основана је организација која је окупљала ис
такнуте личности из научног и културног јавног живота, пр
ва након оснивања Матице српске у Пешти 1826. године.4 У
општинском школском здању – Лицеју, 8 јуна 1842. одржана
је прва скупштина, на којој је Кнез Михаило прихватио по
кровитељство Друштва5. Будући да није располагало сред
ствима да подигне свој Дом, Друштво српске словесности
/ Српско учено друштво, мењало је више пута место свог
деловања.6 Из зграде Лицеја у Господар Јевремовој улици
где је првобитно било смештено, Друштво се 1856. године
сели у кућу Влаје Илића у Абаџијској Чаршији, 1862. прела
зи у зграду Министарства просвете, а 1864. у зграду Велике
Школе – Капетан Мишино здање, које је годину дана рани
је, овај добротвор поклонио на употребу просвети.7 У овом
здању, одржаване су седнице и чувана архива и библиотека
Друштва – потоње Српске Краљевске Академије,8
У време оснивања Друштва српске словесности, Београд се
развијао као српски град који се постепено одузимао Осман
лијама, и полако почињао да се шири ван шанца којим је био
омеђен. Простор данашње Кнез Михаилове улице9 који се
развијао на траси античке и средњовековне саобраћајнице,
поново је од средине века оживео као трговачко средиште
града, и био урбанистички обликован када је члан Друштва
3 Никић, Љ., Жујовић, Г. и Радојчић-Костић, Г. (2008) Грађа за биограф
ски речник чланова Друштва српске словесности, Српског ученог дру
штва и Српске краљевске академије 1841-1947, Београд: САНУ, стр. V.
4 Макуљевић, Н. (2006) Уметност и национална идеја у XIX веку, систем
европске и српске визуелне културе у служби нације, Београд: Завод за
уџбенике и наставна средства, стр. 30.
5 Никић, Љ., Жујовић, Г. и Радојчић-Костић, Г. нав. дело, стр. V; Межински
Миловановић, Ј. нав. дело, стр. 10.
6 Исто, стр. 15-16.
7 Никић, Љ., Жујовић, Г. и Радојчић-Костић, Г. нав. дело, стр. IX, X, XV.
8 Исто, стр. XXV
9 Шкаламера, Ж. и Поповић, М. (1975) Подручје Кнез Михаилове улице
– Историјски развој. Кнез Михаилова улица, заштита наслеђа, уређење
простора, Београд: Српска академија наука и уметности, стр. 7-64; Сто
јановић, Б. (1989) Улица Кнеза Михаила, Годишњак града Београда бр.
36, Београд: Музеј града Београда, стр. 237.
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српске словесности и Српског ученог друштва, Емилијан
Јосимовић 1867. године направио Први Урбанистички план
Београда. Своју посвету кнезу Михаилу III Обреновићу ули
ца је добила 1870. године убрзо по кнежевој погибији. Сна
жна изградња српске престонице, започета у првој полови
ни XIX века, а додатно оснажена у периоду након стицања
државне независности постепено је изменила простор Кнез
Михаилове улице и дала јој нови контекст градског трго
вачког центра. Модерност, пространост и европски дух који
су означили ову саобраћајницу, водили су стварању главног
корзоа српске престонице, чиме је ова улица добила истак
нуту функцију јавног простора.10 У време када је даривано
имање на коме ће се подићи палата Српске краљевске ака
демије Београд је био балканско оријентални град у коме
су прва јавна здања била резиденције Кнеза Милоша које
је  са одликама оријентално балканске архитектуре подигао
Хаџи Никола Живковић.11 Архитектура приватних резиден
ција као и уобличавање јавних простора у Београду сре
дином XIX века одликовала се провинцијским карактером
османске архитектуре, коју су прихватили припадници свих
етничких и конфесионалних група на Балкану, и тиме осли
кавали своје подаништво султану.12 На инсистирање кнеза
Милоша и чланова његовог савета, у Србију се доводе мај
стори који ће зидати на „европски начин”, прво земунски и
панчевачки градитељи, а потом читав низ страних инжење
ра, који ће до појаве прве генерације српских градитеља по
дизати јавна и приватна здања у престоници. Франц Јанке,
дошао је из Беча у Београд 1834. на позив Цветка Рајовића,13
Јан Неволе аутор највеће беог радске куће – Капетан Миши
ног здања, долази на позив Јанка Шафарика 1845. године.14
Док се почетком друге половине XIX века Београд све убр
заније развија и трансформише из провинцијског османског
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
је град одлазак Турака 1867. године, дочекао са већ спремно
10 Стојановић, Д. (2009) Калдрма и асфалт, урбанизација и европеизација
Београда 1890-1914, Београд: Удружење за друштвену историју.
11 Митровић, К. (2008) Топчидер двор кнеза Милоша Обреновића, Бео
град: Историјски музеј Србије; Ванушић, Д., Стојановић, А. и Поша, П.
(2012) Конак кнегиње Љубице: ентеријери београдских кућа 19. века,
Београд: Музеј града Београда.
12 Митровић, К. нав  дело, стр. 63.
13 Несторовић, Б. (2005) Архитектура Србије у XIX веку, Београд: Art
Press, стр. 68-69.
14 Bogunović, S. G. (2005) Arhitektonska enciklopedija Beograda XIX i XX ve
ka, Beograd: Beogradska knjiga, str. 1018.
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исказаним новим средњеев ропским идентитетом. Током на
редног периода у коме је Србија прокламовала своје оса
мостаљење и добила ранг Краљевине, градитељи Београда
били су у све већој мери српски инжењери школовани по
већим центрима Аустро-Угарске монархије.15 Изградња Бу
димпеште након увођења двојне монархије и архитектон
ско-урбанистичко уобличавање Бечког Ринга, са експанзи
јом академизма оствареном у јавним и стамбеним зградама
у другој половини XIX века, пренела је, ангажовањем срп
ских архитеката школованих у Бечу и Будимпешти део ат
мосфере и архитектонског миљеа у српску престоницу. Ово
су у највећој мери одражавали архитекти Александар Бугар
ски16 школован у Будимпешти и потом архитекта Констан
тин Јовановић који је живео и радио у Бечу.17 Ова двојица
градитеља бројним приватним здањима подизаним у Кнез
Михаиловој улици и њеном окружењу другој половини ве
ка, дали су основни идентитет архитектуре центра Српске
престонице, оличен у стилу бечког академизма.18
Српска Краљевска Академија Наука створена 1886, од свог
настанка је улагала напор да подигне Дом Академије на
имању у Кнез Михаиловој 35. Ово велико имање, некада ба
шта Кнеза Александра Карађорђевића,19 површине 2868.67
м² простирало се од Делијске чесме (на углу данашњих
улица Кнеза Михаила и улице Ђуре Јакшића) до Лутеран
ске цркве која је излазила на улицу Вука Караџића, близу
Дефтердарове џамије. У време док се центар вароши уве
лико био изградио, а Кнез Михаилова улица проширивала
(1891) по пројекту будимпештанског инжењера Калмана
Халачија добивши распон од 15 до 22,5 метара,20 Академи
јино имање стајало је још увек празно. Будући неизграђе
на, централно позиционирана и препозната по економским
потенцијалима ова локација привлачила је инвеститоре. Бе
оградска Трговачка Омладина обратила се 21. марта 1904
председнику Српске Краљевске Академије Сими Лозанићу
писмом у коме се наводи: „Као што Вам је познато зграда
Српског Универзитета подићиће се на имању које је велики
15 Ђурић-Замоло, Д. (2011) Градитељи Београда: 1815–1914, Београд:
Музеј града Београда.
16 Bogunović S. G. nav. delo, str. 741-745.
17 Ванушић, Д. (2013) Константин А. Јовановић: архитекта великог фор
мата, Београд: Музеј града Београда.
18 Кадијевић, А. (2005) Естетика архитектуре академизма: XIX-XX век,
Београд: Грађевинска књига.
19 Bogunović, S. G. nav. delo, str. 500.
20 Недић С. В. (1976) Урбанистичко уређење Београда од 1886-1914, Годи
шњак града Београда бр. 23, Београд: Музеј града Београда, стр. 182.
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добротвор народа српског почивши Илија Коларац ставио за
ту цељ. У њеној непосредној близини налази се већ Српско
Народ. Позориште, па би са свим на свом месту било да се
ту подигне и зграда за Српску Краљевску Академију Наука.
Напротив место, где она има сада намеру да подигне своју
зграду, сматра се (а у ствари и јесте), као центар трговачки.
Ту је велики саобраћај, ларма и живот те је по све неподесно
за Академију и веома подесно за Трговачки Двор.” Београд
ска Трговачка Омладина предложила је Управи Краљевске
Академије Наука, да се на овом имању подигне једна мо
нументална палата „која би и красила престоницу српску, и
надмиравала једну велику потребу свију друштава и уста
нова овдашњих”, а заправо представљала један трговачки
центар, какав је виђен као добра и брзо исплатива инвести
ција.21 Иако је Академија на скупу 6. априла 1904 донела
одлуку да се плац не може уступити, „јер нити би то смела
учинити а да се не огреши о Закон и вољу Онога који је
тај плац даровао, нити би то одговарало намерама и инте
ресима С. К. Академије”,22 поново је оживела идеја о до
број инвестицији којом би Академија обезбеђивала средства
за своју научно-издавачку делатност. Наиме, 20. маја 1900.
године на скупу председништва Председник Академије Јо
ван Мишковић известио чланове да је разговарао са архи
тектом Константином Јовановићем о подизању зграде. Јо
вановић је тада изложио нацрт „свог већ готово довршеног
плана за зграду у којој би се могао сместити: у приземљу
Музеј српске земље, на првом спрату и донекле на другом
била би Академија а у стражњем делу Народна Библиотека.
Оцењено је да би оваква зграда „могла бити монументал
но али не и луксузно здање, које би и красило престоницу
Краљевине Србије и достојно одговарало намени којој име
новане три културне установе у целом Српству треба да слу
же”. Чланови Академије морали су да одустану од ове идеје
због недостатка средстава за њену реализацију, будући да је
Академија од предвиђених 1.200.000 динара располагала са
непуних 250.000. Тада је на предлог архитекте Јовановића
изнета идеја да се просторије у приземљу као и станови над
приземљем издају под закуп од чега би се добијао извесни
приход.23
Академија се 1. фебруар а 1902. године обратила архитекти
ма Велике Школе Милану Капетановићу, Андри Стеванови
ћу, Драгутину Ђорђевићу и Николи Несторовићу са молбом
21 Архив Сану, Дом СКА бр. 221/1904.
22 Исто.
23 Годишњак СКА XIV (1900) Београд: Српска краљевска академија,
стр. 154-156.
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да према приложеном програму израде скице за Академи
јин Дом,24 чему се одазвао само архитекта Капетановић,
чију скицу је Академија оценила позитивно,25 Академија је
решила да због слабог одазива поново распише конкурс.26
Удружење инжењера и архитеката упутило је тад Академији
писмо, којим су изнети недостаци програма траженог кон
курсом и тражена допуна у виду прецизнијег програма и ди
мензија зграде. Томе су се успротивили неки архитекти који
су сматрали да је овај захтев удружења излишан и штетан
јер „код монументалних грађевина општег карактера треба
дати слободу архитекти у извођењу својих комбинација”.27
Ово је резултирало писмом које је „упутила „већина бео
градских архитеката” са изјавом да неће узети удео у изради
тражене скице, нити ће се примити оцењивања скица, које
би биле поднете. Ту изјаву су потписали и тројица (од четво
рице) архитеката Велике школе којима је програм био до
стављен две године раније, а на који нису имали примедби,
а потписали су је и они градитељи који су по том програму,
без икакве напомене почели да раде скицу за стечај, и најзад
ту изјаву је потписао чак и један почасни члан Академије.
Све је то било „пропуштено кроз дневне новине”, а на обја
вљени конкурс поднете су само две скице, од којих ниједна
није била задовољавајућа.28 „И тако, и после толиког рада,
Академија стоји још пред нерешеним питањем о свом дому;
али је тиме стекла искуство, којим путем треба да пође, па
да дође до Дома, који ће носити тип данашње архитектуре,
и који ће служити за углед доцнијим већим архитектонским
делима. Савршенством своје архитектуре Академијин Дом
не сме да стоји иза архитектуре Велике Школе, која је скоро
пре пола века пројектована.”29
По одлуци Председништва Српске краљевске Академије
27. новембра 1906 архитекта Андра Стевановић, професор
новоформираног Универзитета био је замољен   да изради
скицу за Академију.30 Пошто Андра Стевановић није хтео
24 Годишњак СКА XVIII (1905) Београд: Српска краљевска академија,
стр. 132-133.
25 Годишњак СКА XVI (1903) Београд: Српска краљевска академија,
стр. 110.
26 Годишњак СКА XVII (1904) Београд: Српска краљевска академија,
стр. 99.
27 Годишњак СКА XVIII (1905) Београд: Српска краљевска академија,
стр. 134.
28 Исто, стр 135.
29 Исто, стр 136.
30 Годишњак СКА XX (1907) Београд: Српска краљевска академија,
стр. 103.
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да се прихвати израде скице Дома, академик Михаило Вал
тровић је узео у разматрање планове зграде Југославенске
академије знаности и умјетности у Загребу и са идејом њи
хове примене у сврху израде скица за будући Дом Академи
је.31 У идеји преузимања модела Бечког академизма палате
ЈАЗУ подигнуте 1877-1880. по пројекту бечких архитеката
Фридриха Шмита и Хермана Болеа,32 огледа се оријентација
ка једном културном узору, који је у том тренутку преовла
ђивао у српској архитектури, који илуструју две варијанте
пројекта за палату Српске Краљевске Академије које ће на
Академијину молбу израдити архитекта Константин Јовано
вић 1908. и 1909. године који је у то време живео и радио у
Бечу.
Обе варијанте Јовановићевог пројекта уклапале су се у већ
присутни градитељски образац, који је он креирао објекти
ма пројектованим у ширем и непосредном окружењу: ку
ћа Марка Стојановића саграђена у Кнез Михаиловој 53-55
око 1885, једноспратна зграда Београдске задруге започета
1888 на углу Јакшићеве улице и Топличиног венца,33 Палата
Народне Банке (завршена 1889) у улици Краља Петра, Дом
задужбине Николе Спасића који је обележио угао Кнез Ми
хаилове и Јакшићеве улице 1889, зграда на углу улица Вука
Караџића и Делијске 1 (1890), у Змај Јовиној 9 (1900), угао
Кнез Михаилове и Ускочке (пројектована 1900), и палата
Инвалидског фонда св. Ђорђе на углу Кнез Михаилове 37
и улице Вука Караџића, надограђена по Јовановићевом про
јекту 1901. године.34 Реализација пројекта палате СКА ар
хитекте Јовановића, заокружила би његов ауторски опус у
Београду, који је доследно обојио слику српске престонице
утицајем бечког академизма. Константин Јовановић студи
рао је архитектуру на Политехничкој школи у Цириху чију
нову зграду је пројектовао професор и директор ове инсти
туције, теоретичар и архитекта Готфрид Земпер. Земперов
утицај током студија, али и земперовска физиономија Беч
ке Рингштрасе,35 као и Јовановићев обилазак Италије након
студија које је окончао августа 1870, резултирали су рафи
нираним рукописом базираним на неоренесансном акаде
мизму, којим је овај угледни градитељ утицао на стварање
31 Исто, стр. 112.
32 Knežević, S. (1996) Zagrebačka zelena potkova, Zagreb: Školska knjiga.
33 Никић, Љ. (1976) Из архитектонске делатности Константина Јованови
ћа у Београду, Годишњак града Београда бр. 23, Београд: Музеј града
Београда, стр. 130-131.
34 Ванушић, Д. нав. дело, стр. 64-68.
35 Šorske, K. E. (1998) Fin-de-Siécle u Beču, politika i kultura, Beograd:
Geopoetika.
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репрезентативне слике престоничког центра на прелазу
из XIX у XX век. Овај нови лик града почивао је на гра
ђанским идеалима XIX века, и одражавао еманципацију и
европоцентричну модернизацију српског друштва. Београд
је на самом почетку новог века својом репрезентативном
архитектуром осликавао културу, моћ и идентитет грађан
ског сталежа, коме је визуелни ефекат тек изграђеног бечког
Ринга нудио жељени узор. (Слика 2)

Слика 2 Пројекат арх. Константина Јовановића за зграду
Српске краљевске академије I варијанта 1908. 
Музеј града Београда (Ур. 3505)

Академија је у јуну 1910 Константину Јовановићу исплати
ла надокнаду за одабрану верзију пројекта (из 1907)36 да би
се септембра исте године обратила свом ново изабраном до
писном члану Академику Андри Стевановићу са молбом да
о откупљеном пројекту напише реферат.37 Реферат академи
ка Андре Стевановића38 прочитан на скупу Председништва
24. септембра 1910 био је у препису уз пропратно писмо по
слат архитекти Јовановићу у Беч.39 Иако данас недоступан,
карактер и садржај реферата донекле открива одговор архи
текте Јовановића у писму 5. октобра 1910, којим он повлачи
своје пројекте и враћа примљену накнаду: „У овом званично
саопштеном ми реферату наводи се и то: ’да је могла бар ар
хитектура да буде модерна, јер је овако замишљена и суви
ше монотона, шаблонска, застарела, не представља ништа
оделито, ново, оригинално, него ваљда по хиљадити пут по
новљени тип једног повећег Бечког хотела из осамдесетих
година у стилу који се данас не би могао применити. Све
поменуто важи још у већој мери и за обе споредне фасаде,
36 Архив  Сану, Дом СКА бр. 401/1910.
37 Архив  Сану, Дом СКА бр. 611/1910.
38 Архив  Сану 1263/1924 није сачуван.
39 Архив  Сану, Дом СКА бр. 636/1910.
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које су до крајњости монотоне.’ Жао ми је, што Краљевска
Академија није изволела употребити мање увредљиву фор
му, да ми достави њене жеље и примедбе, но један акт који
садржава за мој рад тако омаловажавајуће фразе.”40
Иако изненађујуће непосредног тона, овај цитирани детаљ
реферата архитекте Андре Стевановића, поред тога што бу
ди подозривост у погледу каснијег одабира са стране Акаде
мије, да он преда своје скице, које ће на послетку бити ре
ализоване, открива реалну природу несталне модерности у
архитектури. Настали свега две деценије након репрезента
тивних здања Бечког Ринга, пројекат и академијски концепт
здања сматрани су застарелим. „Да ми је Краљевска Акаде
мија одма с’почетка изјавила да жели зграду у такозваном
’модерном’ стилу, ја би одговорио, да се посла не примам,
јер се то не слаже са мојим уметничким убеђењем.”41 Мо
дерни стил који у свом писму помиње увређени уважени
бечки архитекта већ је овладао бројним меридијанима, и
био присутан у Београду. Реч је о модернизујућим стилским
тенденцијама сецесије, ар нувоа и стила Bell Epoque, ко
ји су обележили градитељство читаве претходне деценије.
Стил Bell Epoque познат и као стил Beaux-Arts тријумфовао
је 1900. на Светској изложби у Паризу дајући градитељству
једну нову, слободнију интерпретацију класичних узора, ко
ји су архитектима пружали слободу креативности удаљену
од стриктних правила академистичког компоновања. Своју
модерност исказану новим конструктивним материјалима и
декоративним системима, овај стил доводи често у корела
цију са стилом Art Nouveau који у потпуности напушта ака
демистичке основе.42 На појаву овог стила утицао је снажан
развој конзумеризма, посебно еманципације положаја жена
у друштву и развоја места њиховог окупљања, попут вели
ких робних магазина који се крајем XIX века отварају не
само у Паризу већ широм Европе и њених колонија.43 Са
времене градитељске тенденције почетком XX века већ су
почеле да трансформишу атмосферу српске престонице, и
у непосредном окружењу будуће палате Српске Краљев
ске Академије могле су се препознати сецесији оријенти
саном опусу архитекте Милана Антоновића – хотелу Гранд,
40 Архив  Сану, Дом СКА бр. 672/1910.
41 Архив  Сану, Дом СКА бр. 672/1910.
42 Renault, Ch. (2006) Les Styles de l’architecture et du mobilier, Paris JeanPaul Gisserot; Plum, G. (2014) Paris architectures de la Belle Époque, Paris:
Parigramme.
43 Anaïs, A. (2014) Le crédit à la consommation des classes populair es à la
Belle Epoque. Invention, innovation ou reconfiguration. Annales HSS 2012,
Paris: l’EHESS, pp. 1049-1082.
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подигнутом 1900 и на палати „Зора“ 1904,44 који су својом
модерном елеганцијом обележили беог радски Корзо уочи
Првог Светског рата. „Корзо, који је био жила куцавица Бе
ограда, никад није био живљи, а тај корзо је био као нека
свакодневна спонтана ревија моде и елеганције”.45 (Слика 3)

Слика 3 Кнез Михаилова улица око 1920. године,
разгледница, издање „Видов дан”. 
Музеј града Београда (Ур. 1235)

Одлуком целокупне академије 4. јануар а 1911. дефинитивна
израда скица за Дом СКА поверена је архитекти Андри Сте
вановићу и Драгутину Ђорђевићу, професорима Универзи
тета, који су у мају приступили изради детаљних планова,
након што је академик Андра Стевановић на годишњем ску
пу Академије 7. маја 1911. показао своје нацрте.46 „Стева
новић, који је био наш познат архитекта, тежио је за тиме
да спољашњости зграде даде што лепши и величанственији
облик, а Ђорђевић да њену унутрашњост искористи тако да
би се све њене просторије могле издавати под закуп по што
већој цени. Из те две различите намере, од којих је једна
била естетска, а друга ћифтинске природе, зграда је добила
овај облик. Да би њен главни фронт, који је гледао на Михај
лову улицу био што величанственији, Стевановић је у њего
вој средини, а у висини другог и трећег спрата, предвидео
велику салу која је захватала оба та спрата и имала високе
прозоре који би давали фасади жељену монументалност.”47
44 Bogunović, S. G. nav. delo, str. 675-680.
45 Јовановић-Стојимировић, М. (2008) Силуете старог Београда, Београд:
Просвета, стр. 148.
46 Годишњак СКА XXIV (1911) Београд: Српска краљевска академија,
стр. 89-90.
47 Сегмент мемоара Милутина Миланковића, сачуван у Заоставштини
архитекте Григорија Ивановича Самојлова у Музеју Науке и Техни
ке; Просен, М. (2016) Палата српске академије наука и уметности, у:
Српска академија наука и уметности. 175 година. 1841-2016, САНУ:
Београд, стр. 179-180.
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Започета 1914 и завршена 1924, палата Српске Краљевске
Академије означила је центар београдског корзоа, како сво
јим модерним стилом, тако и својом савременом наменом.
Како би се омогућио што већи број локала за ренту, осим
трговачких радњи на сва три улична фронта, пројектовани
су дућани у широком пасажу који се протезао целом дужи
ном зграде и спајао са попречним пасажом који је повезивао
улице Вука Караџића и Ђуре Јакшића. Овакви пасажи били
су популарни у средњој Европи, посебно у Бечу и Пешти,
чији се утицај онда још јако осећао у Београду. У средини
пасажа, иза дела са светларником биле су просторије ресто
рана и кафане, а ка улици су биле оријентисане престижне
престоничке радње које су беог рађанима нудиле модерну
галантеријску робу увезену из иностранства. Сем „Спасиће
вог пасажа” ово је био једини трговачки центар сличне вр
сте у престоници, чиме је Палата Сану додатно потенцирана
као чвориште трговачке зоне Кнез Михаилове улице и ње
ног јавног простора. У стилском погледу Стевановићев мо
дерни приступ огледао се у надоградњи академске троделне
поделе по хоризонталним и вертикалним растерима у чијем
пресеку је истакнут главни мотив – три двоет ажна прозора
Свечане сале надвишена богато декорисаном куполом која
здању даје необарокни тон, мотив који је у француској ар
хитектури  реинтерпретирао стил Belle Époque. Лучни завр
шетци прозора Свечане сале богато су орнаментисани ар
хитектонском пластиком и надвишени „дијадемом” куполе
са слободно стојећим алегоријским скулпторалним групама.
Углови објекта изведени су у форми облих троспратних ри
залита отворених лођама и крунисаним лучно завршеним
забатима. Стевановићева модерност огледа се у преплитању
модерних тенденција француског ар нувоа и бечке сецесије,
изражених у богатој рељефној пластици са мотивима цвећа,
маскерона, картуша као и орнаментици од кованог гвожђа
која краси широко застакљене површине уличних излога,
балконе и прозоре свечане сале. Овај декор изведен од ко
ваног гвожђа красио је куполу првобитни главни портал и
носаче стаклене надстрешнице – маркизе, постављене над
мезанином целом дужином уличног фронта ка Кнез Миха
иловој улици, који су уклоњени тридесетих година.48 Bell
Epoque је изнедрио модернизовану верзију историјских мо
тива необарока, осавремљену снажнијим конструктивним
склоповима, и новим декоративним матрицама са преовла
ђујућим цветним мотивима. (Слика 4)
Градитељски концепт који је приложио архитекта Андра
Стевановић композицијом у којој се препознају стилске
48 Исто, стр. 179-181.
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одлике различитих европских модернитета – бечке сецеси
је и стилске атмосфере Fin de siecla се једне и париског Art
Nouveau и духа Bell Epoque са друге стране, развијао се у
својим варијантама у периоду од 1890. до 1914. године. У
тренутку кад је прихваћен за реализацију оваква синтеза се
могла сматрати савременом. Ипак, одлагањем изградње, и
окаснелом реализацијом, оваква концепција је 1924 године
кад је објекат завршен, била у уметничком погледу ускоро
превазиђена продором нових градитељских тенденција ко
је ће резултирати рецепцијом стила Ар деко средином тре
ће деценије.49 У односу на академизам који је током треће
деценије и даље суверено доминирао српском јавном архи
тектуром, надовезујући се на централно европска и руска
идејна решења, палата САНУ представљала је значајан ис
корак. Промена градитељског концепта била је одраз тра
гања за савременим приступом које је отворило   период
стилских недоумица у српској архитектури треће деценије.
Декоративност и модерност као и потреба за удаљавањем
од доминантне историцистичке матрице, наговештени пала
том САНУ, отвориће ново поглавље српског градитељства у
коме ће се до Другог светског рата под окриљем модерних
архитектонских токова потеклих из Париза.

Слика 4 Палата Српске краљевске академије око 1925.
године, разгледница, издање Љ. Палер; 
Музеј града Београда (Ур. 15275)

Палата САНУ означава промену укуса у културној клими
Србије која је до краја прве деценије XX века била окре
нута Бечким и Будимпештанским моделима. Ова промена
била узрокована значајним политичким променама овог пе
риода- промена династија на српском престолу и удаљавање
од политичких веза са Аустроугарском монархијом, као и
49 Prosen, M. and Popović, B. (2013) L’Art Déco en Serbie. 1925,quand l’Art
deco séduit le monde, (eds: Bréon, Е. and Rivoir ard, Ph.), Paris: La Cité de
l’architecture et du patrimoin e, pp. 198-207.
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анексија Босне. Доминантне у време проглашења Краљеви
не Србије, идеје какве је понудио архитекта Константин Јо
вановић представљале су врхунац утицаја архитектуре Беч
ког ринга, који је у то време доминирао у српској средини.
Одбацивање концепта бечког академизма у тренутку поли
тичке конфронтације Српске Краљевине и Аустро-Угарске
Монархије подударило се са потебом за модернијим гради
тељским приступом. Преиначавајући већ постојећи урбани
простор београдске чаршије, идеје настале за Дом Акаде
мије исказивале су промену у градитељству Београда, али
и у начину живота грађана престонице, који су место пла
сирања слике личног идентитета налазили на Корзоу у Кнез
Михаиловој улици, јавном простору чије је средиште одра
жавајући дух свог времена и промену културне оријентаци
је одражавала Палата Српске академије наука и уметности.
ЛИТЕРАТУРА:
Anaïs, A. (2014) Le crédit à la consommation des classes populair es
à la Belle Epoque. Invention, innovation ou reconfiguration, Annales
HSS 2012, Paris: l’EHESS, pp. 1049-1082.
Bogunović, S. G. (2005) Arhitektonska enciklopedija Beograda XIX i
XX veka, Beograd: Beogradska knjiga.
Ванушић, Д., Стојановић, А. и Поша, П. (2012) Конак кнегиње
Љубице, ентеријери београдских кућа 19. века, Београд: Музеј
града Београда.
Ванушић, Д. (2013) Константин А. Јовановић: архитекта вели
ког формата, Београд: Музеј града Београда.
Годишњак СКА I (1888) Београд: Српска краљевска академија.
Годишњак СКА XIV (1900) Београд: Српска краљевска академија,
стр. 154-156.
Годишњак СКА XVI (1903) Београд: Српска краљевска академија.
Годишњак СКА XVII (1904) Београд: Српска краљевска академи
ја.
Годишњак СКА XVIII (1905) Београд: Српска краљевска академи
ја, стр. 132-136.
Годишњак СКА XX (1907) Београд: Српска краљевска академија.
Годишњак СКА XXIV (1911) Београд: Српска краљевска академи
ја, стр. 89-90.
Ђурић-Замоло, Д. (2011) Градитељи београда 1815-1914, Бео
град: Српска краљевска академија.
Јовановић-Стојимировић, М. (2008) Силуете старог Београда,
Београд: Просвета.

106

МИЛАН ПРОСЕН
Кадијевић, А. (2005) Естетика архитектуре академизма: XIX-XX
век, Београд: Грађевинска књига.
Knežević, S. (1996) Zagrebačka zelena potkova, Zagreb: Školska
knjiga.
Макуљевић, Н. (2006) Уметност и национална идеја у XIX веку,
систем европске и српске визуелне културе у служби нације, Бео
град: Завод за уџбенике и наставна средства.
Межински Миловановић, Ј. (2016) Уметничка збирка САНУ – не
кад и сад. Кроз историју зграде САНУ. Уметничка збирка САНУ –
ликовни уметници академици, Београд: САНУ, стр. 17-40.
Митровић, К. (2008) Топчидер двор кнеза Милоша Обреновића,
Београд: Историјски музеј Србије.
Недић, С. В. (1976) Урбанистичко уређење Београда од 1886-1914,
Годишњак града Београда бр. 23, Београд: Музеј града Београда.
Несторовић, Б. (2005) Архитектура Србије у XIX веку, Београд:
Art Press, стр. 68-69.
Никић, Љ. (1976) Из архитектонске делатности Константина Јо
вановића у Београду, Годишњак града Београда бр. 23, Београд:
Музеј града Београда, стр. 130-131.
Никић, Љ., Жујовић, Г. и Радојчић-Костић, Г. (2008) Грађа за би
ографски речник чланова Друштва српске словесности, Српског
ученог друштва и Српске краљевске академије 1841-1947, 
Београд: САНУ.
Павловић, М. (2015) Девет деценија здања Српске академије нау
ка и уметности, Наслеђе бр. 16, Београд: Завод за заштиту споме
ника културе града Београда, стр. 27-42.
Prosen, M. i Popović, B. (2013)  L’Art Déco en Serbie. 1925,quand
l’Art deco séduit le monde,  eds: Bréon, Е. and Rivoir ard, Ph., Paris:
La Cité de l’architecture et du patrimoin e, pp. 198-207.
Просен, М. (2016) Палата српске академије наука и уметности,
у: Српска академија наука и уметности. 175 година. 1841-2016,
Београд: САНУ, стр. 179-180.
Renault, Ch. (2006) Les Styles de l’architecture et du mobilier, Paris:
Jean-Paul Gisserot.
Plum G. (2014) Paris architectures de la Belle Époque, Paris: Pari
gramme.
Стојановић Б. (1989) Улица Кнеза Михаила, Годишњак града Бе
ограда бр. 36, Београд: Музеј града Београда.
Стојановић, Д. (2009) Калдрма и асфалт, урбанизација и евро
пеизација Београда 1890-1914, Београд: Удружење за друштвену
историју.
Шкаламера, Ж. и Поповић, М. (1975) Подручје Кнез Михаило
ве улице – Историјски развој. Кнез Михаилова улица, заштита

107

МИЛАН ПРОСЕН
наслеђа, уређење простора, Београд: Српска академија наука и
уметности, стр. 7-64.
Šorske, K. E. (1998) Fin-de-Siécle u Beču, politika i kultura, Beograd:
Geopoetika.

Milan Prosen

University of Arts in Belgrade, Faculty of Applied Arts, Belgrade

THE PALACE OF THE SERBIAN ACADEMY OF ARTS
AND SCIENCES AND THE PUBLIC SPACE OF KNEZ
MIHAILOVA STREET
Abstract
Following the transformation of the urban area of Belgrade from
a provincial Ottoman city to the capital city of Serbia, ideas for the
architectural design for the Palace of the Serbian Royal Academy
in Knez Mihailova Street which started to develop at the turn of the
20th century, mirrored a change of taste and influences in the style of
architecture. Dominant at the time of the proclamation of the Kingdom
of Serbia, the design and building projects of the architect Konstantin
Jovanović represented a culminating impact of the Vienna Ringstrasse
architecture. Rejecting the concept of Viennese academicism at the
time of political confrontation of the Serbian Kingdom with the Dual
Monarchy towards the end of the first decade of the twentieth century,
was followed by а search for a modern architectural approach. A new
design with architectural elements of the Viennese Fin-de-Siécle,
Paris Art Nouveau and the prevalent spirit of Belle Époque appeared
with the projects by the architects Andra Stevanović and Dragutin
Đorđević. Suspension of constructions due to the outbreak of the WWI
and changes in the architectural climate in Belgrade after the war
have led to a rapid devaluation of modernity of the buildings whose
construction was completed in 1924. However, bringing an echo of
modern consumerism with the shopping passage and elegant stores on
the ground floor, coated with abundance of its Belle Époque façades,
the Palace of the Serbian Royal Academy became a symbol of Knez
Mihailova Street in the main promenade of Belgrade, as a unique public
space.
Key words: SASA, Konstantin Jovanovic, Andra Stevanovic, Knez
Mhailova Street, Belle Époque, architecture, public space
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НОВИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ
ЦЕНТАР МЕЂУРАТНОГ
БЕОГРАДА
Сажетак: Трансформација Београда из оријенталне вароши у
престоницу по узору на западноев ропске метрополе одвијала се
релативно брзо. Формирање јавних простора заузимало је значај
но место у планским и теоријским разматрањима развоја града,
међутим у пракси се његово ширење одвијало стихијски, без или
мимо урбанистичких планова. Стога је једна од кључних истори
ографски препознатих карактеристика урбаног развоја Београда
недореченост јавних простора и целина. Једна од ретких урбаних
целина која је реализована према иницијалној замисли и која је до
данас задржала првобитни карактер јесте Универзитетски цен
тар, изграђен на простору некадашњег Тркалишта, дуж Булевара
краља Александра. Иако се идеја о његовој изградњи развијала и
остваривала током шест бурних деценија, од периода пре Првог
светског рата до седме деценије прошлог века, јасна и јединстве
на визија никад није уобличена у виду једног планског документа по
којем ће простор бити обликован. Циљ рада је да трансформације
овог простора прикаже кроз призму идеја и појава које су окарак
терисале развој Београда током последњих стопедесет година.
Кључне речи: урбанизам, Универзитетски центар, међуратни
Београд, Тркалиште, Технички факултет

У развоју западноев ропских градова урбано планирање
јавних простора одувек је заузимало значајно место у фор
мирању идентитета заједнице. Крај осамнаестог и почетак
деветнаестог века означили су почетак стварања модерног
урбанизма подстакнутог индустријском револуцијом. Тежи
ште са искључиво репрезентативне функције просторне ор
ганизације, прелази на шире организационо функционисање
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града са све већим бројем становника. Истовремено, тран
споновање политичких и државних идеја кроз архитектон
ско сваралаштво кулминира, тако да је позиционирање ре
презентативних грађевина, унутар градске матрице, имало
поред функционалног и организационог, пре свега симбо
лички значај у циљу истицања и неговања националног,
историјског или културног идентитета места.1
Као и у Европи урбанизам у Србији је од почетка ослобађа
ња земље од Турске власти заузео значајно место у оквиру
државотворних делатности, превасходно путем формирања
нових плански регулисаних места у која је насељавано срп
ско становништво, уз напуштање и рушење старих орјентал
них варошица. Урбанистичка политика Србије с краја девет
наестог века уз социјалну и хуманистичку основу транспо
новала је политичке и државне идеје управо путем урбаног
планирања и артикулације јавних простора са осмишљеним
композицијама државних, верских, јавних здања. Међутим
монопол државе над друштвеним делатностима условио је
претерану подређеност политичким збивањима и бирократ
ском устројству, тако да урбанистички планови најчешће
нису извођени до краја услед промене власти или надлежно
сти управних институција. Уједно у односу на планска ре
шења нових вароши, спроведених апсолутистичком вољом
Кнеза Милоша Обреновића, при реконструкцијама већих
градова у Србији, долази до теоријског раздвајања урбани
стичког пута на потпуну и конзервативну реконструкцију,2
што је додатно погодовало оправдавању сталних промена
планова. Оваква ситуац
 ија резултирала је одсуством про
сторно физичког континуитета развоја градова,3 првенстве
но Београда, који је као престоница претрпео убрзан развој
и модернизацију са великим приливом становништва, тран
сформишући се од орјенталне вароши у град по узору на
западно европске метрополе. Већ крајем деветнаестог века
Београд су красила појединачна архитектонска здања изве
дена у складу са савременим архитектонским токовима, али
је развој града текао неуједначено и стихијски пре свега у
домену формирања јавних простора и целина.4 Интенција
1 Макуљевић, Н. (2006) Уметност и национална идеја у XIX веку,
Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, стр. 256-261.
2 Максимовић, Б. (1978) Идејни развој српског урбанизма, период рекон
струкције градова до 1914.године, Београд: Српска академија науке и
уметности.
3 Đokić, V. (2009) Urbana tipologija: gradski trg u Srbiji, Beograd: Univerzi
tet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, str. 445.
4 Максимовић, Б. (1974) Тежње за увођењем естетичких вредности,
Годишњак града Београда, књ. XXI, Београд: Музеј града Београда,
стр. 198; Аноним, (01. 07. 1901)Технички гласник, бр.3, 1-2; Аноним,
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за транспоновањем политичких идеја и визија очитава се
у планској документацији формирања и трансформисања
јавних простора са циљем успостављања нове или бриса
ња одређене меморије, међутим готово ни један план није
био спроведен до краја. Недостатак континуитета у урбаном
развоју постаје једна од битних карактеристика Београда.
Урбана целина која се може посматрати као једна од рет
ких у већој мери остварених идеја, која је до данашњих дана
задржала исту намену, је простор Универзитетског центра
дуж Булевара Краља Александра. Планирана зона Универ
зитетског центра је од почетних идеја до данас имала мале
варијације у просторном опсегу и генерално је обухватала
подручје од раскрснице Булевара Краља Александра и Ули
це Краљице Марије па до Београдске улице. Трансформаци
ја овог простора осликава све појаве које су доминирале раз
војем Београда током последњих 150 година, уз преламања
супротстављених стручних и политичких ставова и жеља.
Упоредном анализом планске документације и њене реали
зације рад тежи да осветли аспект професионалне неопреде
љености условљене објективним спољашњим или личним
опредељењима са критичким освртом на финални резултат
односно целовитост простора.

Београдски Универзитет
После пола века постојања Велике школе модернизација и
развој државе наметали су задатке који су превазилазили
њене оквире, тако да је 5. марта 1905. године донет Закон
о оснивању Универзитета.5 Као и све институције у Србији
крајем деветнаестог и почетком двадесетог века и Универ
зитет није имао наменски изграђену зграду. Од конституи
сања је био смештен у згради Капетан Мишиног здања,6 где
је и Велика школа провела свој век.7 Са све већим бројем
Технички гласник бр. 8, 9, 10, 11и 12 1901; Леко, Д. Т. (1909) Наше при
лике: поводом VIII конгреса архитеката, Београд: Штампарија Р. Раден
ковића, стр. 65-75; Стојановић, С. (1912) Српски неимар: опис грађевин
ских радова и израда са сликама, Београд: б. и., стр. 2; Ћоровић, М. Љ.
(2008) Београд у деветнаестом веку: из дела страних писаца, Београд:
Библиотека града Београда.
5 Несторовић, Б. (1996) Високошколска настава архитектуре у Србији
1846-1971,   Београд: Архитектонски факултет, стр. 27; Ђорђевић, Б.
(1962-63) Универзитет у Београду 1863-1963, Годишњак града Београ
да, књ. IX-X, Београд: Музеј града Београда, стр. 18; Божић, И. (1975)
Постанак и развој Београдског Универзитета, Годишњак града Београ
да, књ. XXII, Београд: Музеј града Београда, 146-147.
6 Ђорђевић, Б. нав. дело, стр. 26.
7 Архив Србије, Министарство просвете, Велика Школа; Аноним
(1912) Адресна књига Београда 1912, Београд: Безбедност, стр. 134;
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студената и факултета8 потреба за адекватним смештајем је
била све ургентнија, тако да се Савет Универзитета крајем
1913. године обратио Општини града Београда, са предло
гом формирања Универзитетског центра на простору Тр
калишта, површине 125,000 м2, дуж Булевара Краља Алек
сандра.9 Усвајањем предлога Савета, Универзитет је током
1914. године добио овај простор на коришћење, међутим
услед недостатка финансијских средстава и избијања Првог
светског рата реализација овог изузетно значајног комплекса
је била одложена.
Београдски универзитет је током рата претрпео огромна ра
зарања, а обнављање његовог рада у престоници нове држа
ве Краљевини СХС, било је од приоритетног значаја, тако да
је настава почела да се одвија већ у летњем семестру 1919.
године, у скученим и привременим просторима.10 Једна од
првих грађевинских интервенција је била обнављање старе
зграде Капетан Мишиног здања и подизање новог крила у
њеном залеђу у који је смештен Хемијски институт. Непо
средно поред Капетан Мишиног здања подигнута је, 1922.
године, по пројекту Петра Гачића,11 зграда Новог Универ
зитета. У овој згради је био привремено смештен Технич
ки факултет, до 1931. године,12 потом Правни, у периоду од
1930 до 1940. године, као и неколико завода Филозофског
факултета.13 Истовремено подизање нових здања се одвија
ло на неколико локација, од којих је простор Тркалишта био
планиран за Технички, Правни и Богословски факултет. За
новоосновани Медицински факултет подигнут је читав низ
института и клиника на простору Врачарске болнице,14 док
је Пољопривредни факултет добио нову зграду у Земуну
1932. године.15  
Несторовић, Б. (2006) Архитектура Србије у XIX веку, Београд: Арт
Прес, стр. 364; Божић, И. нав. дело, стр. 147.
8 Поред постојећа три факултета Филозофског, Правног и Техничког, За
кон је предвиђао оснивање још три нова факултета Пољопривредног,
Медицинског и Богословског: Ђорђевић, Б. нав. дело, стр. 28.
9 Mađanović, B. М. (2016) Architectural shaping of Belgrade University Cen
ter (1921–1931), Зборник Матице српске за ликовне уметности, бр. 44,
Нови Сад: Матица српска, Одељење за ликовне уметности, стр. 317332; Архив Србије, Београдски Универзитет, G- 200 ф IV, стр. 364/913;
Божић, И. нав. дело, стр.148.
10 Божић, И. нав. дело, стр.148.
11 Bogunović, G. S. (2005) Arhitektonskа enciklopedijа Beogrаdа XIX i XX
vekа, tri toma,tom 1, Beogrаd: Beogradska knjiga, str. 405.
12 Несторовић, Б. нав. дело, стр. 31.
13 Ђорђевић, Б. нав. дело, стр. 34.
14 Божић, И. нав. дело, стр. 148.
15 Ђорђевић Б., нав. дело, стр. 34.
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Тркалиште
Простор „Тркалишта” опредељен за нови Универзитетски
центар своју историју почиње у другој половини деветнае
стог века, када је, на безбедној удаљености од града, између
Батал џамије и Тркалишта, формирана Фишекџијска чар
шија.16 Својом наменом допринела је нерепрезентативно
сти овог дела града етикетирајући га као место за смештање
свега непожељног и опасног. Са Фишекџијском чаршијом
завршавао се и калдрмисани део Цариградског друма, да
би се одатле настављао у виду узаног сеоског пута. Празно
плавно поље троугаоног облика ван граница градског рео
на, дуж Цариградског друма, које се настављало на старо
гробље и простор данашњег парка Ташмајдан, било је иде
ално место за прве галопске трке које је организовао Кнез
Михајло Обреновић 14. априла 1863. године.17 На простору
од 18 хектара формирана је трапезаста стаза, која је својим
обликом трајно дефинисала ово градско подручје, као и на
зивом Тркалиште који се задржао као топоним дуги низ го
дина.  Дужина стазе од 1350 м пратила је трасу данашњих
улица: Београдске, Краљице Марије, Рузвелтове и Булевара
Краља Александра.18 Стартно и циљно место се налазило
на месту данашње Универзитетске библиотеке где је била
изграђена Кнежева трибина као и трибине за публику.19 Иа
ко је ова манифестација побудила велико интересовање и
постала престижни спортски догађај, само пет година после
прве одржане трке, по убиству Кнеза Михаила, долази и до
гашења овог спорта, а простор Тркалишта бива напуштен.
Трансформација Цариградског друма током последње две
деценије деветнаестог века у градски булевар достојан име
на Булевар Краља Александра,20 допринела је преображава
њу неугледних простора, формирањем планске уличне мре
же са резиденцијалним блоковима, уз просецање данашње
Београдске улице којом је одвојен простор Ташмајдана од
Тркалишта. Ширењем града, резиденцијално становање се
приближава простору Тркалишта које на Зарићевом плану

16 Андрејевић, М. Преображај амбијента и људи старог „Тркалишта“ у:
Београд у сећањима 1900-1918, приредио Ђоковић, М. (1977) Београд:
Српска књижевна задруга, стр. 95; Bogunović, G. nav. delo, str. 76-79.
17 Bogunović, G. nav. delo, str. 481-482; Тодоровић, С. Ч. (2009) Спорт у
старом Београду (XIX век), Београд: Zepter Book World d.o.o. и Фонд
Филип и Мадлена Цептер, стр. 40-42.
18 Андрејевић, М. нав. дело, стр.104.
19 Bogunović, G. nav. delo, str. 482.
20 Цариградски, Смедеревски друм, 1895. године добија назив Булевар
Краља Александра Обреновића: Bogunović, G. nav. delo, str. 76.
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из 1878. године,21 још увек носи исти назив, да би до 1903.
године,22 простор претрпео трансформацију у складу са
окружењем, када постаје граница између другог и четвр
тог кварта, односно врачарског и палилулског. Пресечен је
новом Гробљанском улицом (данашња Рузвелтова) и пре
именован у складу са својом функцијом повремене сточне
пијаце и вашаришта у Марвени трг.23 У склопу радова на
уређивању и улепшавању значајне градске авеније, на тро
угаоном завршетку Тркалишта на месту сустицања Булева
ра и Ратарске улице оивиченог тада новопросеченом Гро
бљанском улицом формирано је 1906. године прво дечије
игралиште у Београду. Унутар парка је посађено четинарско
дрвеће, да би потом и дуж Булевара била формирана алеја
дивљег кестена.24
Исте године новооснована лоптачка секција спортског дру
штва „Српски мач“ добија од Београдске општине део про
стора на коришћење, на којем је 15. маја 1907. године све
чано отворено прво фудбалско игралиште.25 Простор Трка
лишта, иако је био окружен резиденцијалним блоковима
и даље је без намене, те је углавном служио као полигон
за масовне туче између палилулаца и врачараца,26 све док
председник Београдске општине није 1911. године уступио
један део новооснованом „Београдском спортском клубу“.27  
Прва фудбалска утакмица одржана је исте године на импро
визованом стадиону да би већ следеће године, на месту где
је данас зграда Државног Архива, био изграђен фудбалски
терен са трибинама које су могле да приме око 700 гледала
ца. Читава зона је убрзо добила спортски карактер, тако да
су се ту развијали и други спортови: лака атлетика, тенис
и „ханзена”.28 Пар година касније, 1913. године, уз играли
ште Београдског спортског клуба подигнуто је и игралиште
новоформираног клуба „Славија”.29   

21 Документација Завода за заштиту споменика културе града Београда,
План београда из 1878, Зарићев план (Беч, Ратни архив, G Ib 56)
22 Документација Завода за заштиту споменика културе града Београда,
План београда из 1893, Удесио Бешлић  (Беч, Ратни архив G Ib 57-05)
23 Исто.
24 Милановић, Х. (2006) Паркови Београда, Београд: Демократска стран
ка/Истраживачко-издавачки центар, стр. 26-27.
25 Јовановић, Б. Спорт и спортисти у: Београд у сећањима 1900-1918, при
редио Ђоковић, М. (1977) Београд: Српска књижевна задруга, стр. 132.
26 Андрејевић, М. нав. дело, стр.105.
27 Јовановић, Б. нав. дело, стр.136.
28 Исти, стр. 136; Андрејевић, М. нав. дело, стр. 106-109.
29 Андрејевић, М. нав. дело, стр.107.
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Слика 1 План вароши Београда, А. Шамбон,
(извор: М. Милатовић, ГГБ)

Међуратни Универзитетски центар
Предратне карактеристике урбаног развоја Београда оста
ле су непромењене и у међуратном периоду тако да се про
сторној диспозицији јавних, државних здања није присту
пало доследно и системски, већ су се локације и позиције
најзначајнијих објеката мењале, понекад и насумично, без
логичне градације репрезентативности простора или идеје о
формирању одређеног културног или националног иденти
тета места. Булевар Краља Александра почиње здањем На
родне скупштине, међутим у плановима пре Првог Светског
рата приметно је одсуство јавних објеката дуж ове градске
авеније. На такав приступ у осмишљавању новог Булевара
највероватније је утицала меморија на Фишекџијску чарши
ју и старо гробље дуж Цариградског друма. Измене у пер
цепцији важне градске авеније уноси план који је израдио
Албан Шамбон (Alban Chambon)30 1912. године. Пројекат
француског архитекте базиран на академском приступу је
поред планирања новог ширења града третирао и изграђену
структуру. Уз зналачко унапређење постојеће урбане матри
це кроз повезивање нехомогеног градског ткива, аутор је по
себну пажњу посветио успостављању континуалне мреже
јавних здања која се међусобно надовезују и употпуњава
ју. Основне две трансверзале биле су дуж правца Славија
– Теразије и Булевара Краља Александра, чиме се по први
пут јавља идеја о формирању административног центра око
зграде Народне скупштине на који би се надовезао комплекс
музеја планиран на простору старог гробља и Ташмајдана.
30 Милатовић, М. (1980) Албан Шамбон: Генерални урбанистички план
Београда, Годишњак града Београда, књ. XXVII, Београд: Музеј града
Београда, стр. 221-237.
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Надовезујући се на овај културно административни центар,
на простору Тркалишта, према академским нормама су били
пројектовани блокови испресецани зракасто постављеним
улицама које су пратиле троугаони облик локације. (Слика
1) Иако Шамбонов пројекат никада није заживео, поједи
не поставке и идеје су на различите начине утицале и биле
имплементиране у будућем развоју града.31

Слика 2 Анализа скице простора Тркалишта са плана
Београда из 1921. године, Б. Максимовић, 
(извор: Б. Максимовић, ГГБ)

Одмах по завршетку Првог Светског рата, већ 1919. године
отпочиње реализација предратног плана изградње Универ
зитетског центра на простору Тркалишта и то изградњом
Универзитетске библиотеке, финансиране већим делом из
Карнегијеве фондације.32 Задње је позиционирано у складу
са  геодетским планом Београда непознатог аутора, из 1921.
године, који представља најстарији познати план који тре
тира ову локацију. (слика 2) Бранко Максимовић сматра да
је план израђен пре 1914. године, када је простор и додељен
Универзитету и да је то решење унето у геодетски план из
1921. године.33 У прилог овој тврдњи је и преписка ректора
та универзитета са Председништвом општине града Београ
да, из 1920. године, у којој се наводи да ректорат прилаже
„необавезне скице распореда зграда”.34
Поређењем Шамбоновог пројекта простора Тркалишта
са планом из 1921. године, евидентно је понављање истих
праваца пружања улица, међутим распоред објеката на
плану из 1921., указује на недовољно разумевање урбаног
31 Vuksanović-Macura, Z. (2015) San o gradu, Međunarodni konkurs za urba
nističko uređenje Beograda 1921-1922, Beograd: Orion Art.
32 Акунд, Н. (2011) Делатност Карнегијевих задужбина на Балкану после
Првог светског рата: Универзитетска библиотека у Београду, 1919-1926,
Инфотека бр. 1. година XII, Заједница библиотека Универзитеет а у
Србији, 3.
33 Максимовић, Б.(1967) Естетичка схватања композиције градских цен
тара Београда почетком 20. века, Годишњак града Београда, књ. XIV,
Београд: Музеј града Београда, стр. 81-97, 92.
34 Архив Србије, Министарство просвете, R 1923, стр. V-71.
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планирања. Наиме композиција која графички одаје утисак
осмишљеног ансамбла зграда, у простору је врло далеко од
тога. Пренебрегавајући чак и основне постулате академ
ске доктрине аутор ствара план са насумично разбацаним
објектима, неуједначене величине, без формирања јасног
маркера и просторне хијерархизације. Према овој ситуац
 ији
Универзитетска библиотека постављена је на регулационој
линији дуж Булевара Краља Александра на углу са Карне
гијевом улицом између планирана два несразмерно вели
ка здања Техничког и Правног факултета, чиме се у старту
успоставља неуједначен улични фронт и деградира будуће
здање библиотеке.
Израда пројекта Универзитетске библиотеке била је пове
рена професорима београдског универзитета архитектама
Николи Несторовићу и Драгутину Ђорђевићу, који су 1920.
године осмислили решење сублимирајући задате простор
не и стилске оквире.35 Уношењем малих измена у односу
на постојећи ситуац
 иони план у смислу повлачења здања
неколико метара од регулационе линије пројектанти су ус
пели да формирају повољнију и монументалнију позицију.
Стилско опредељење ка конзервативном академизму прои
стекло је из предходно задатог обликовног израза целог ком
плекса,36 што сазнајемо из извештаја Карнегијевог фонда,
где се наводи да је објекат имао елементе ренесансе да би се
уклопио са планираним Универзитетским здањима.37 Ујед
но пројекат је подржао модел Карнегијеве библиотеке,38 ко
ји је без обзира на стил здања био оличен у једноставној,
формалној архитектури са истакнутим улазом са портиком,
монументалним степеништем и лантерном као симболом
просвећености.39 Строга симетрији подређена организација
унутрашњег плана у потпуности је одговарала неокласици
стичкој обради главне фасаде, којом доминира тимпанон из
над централног ризалита. Иако је планирано да се изградња
35 Михајлов, С. Универзитетска библиотека у: Добротвори Београдском
универзитету, приредиле Шупут, М. и Бошњак, Т. (2005), Београд: Уни
верзитет, САНУ, Народни Музеј, стр. 65-82; Акунд, Н. нав. дело; Па
вловић, М. (2014) Живот и дело архитекте Николе Несторовића 18681957, докторска дисертација, Филозофски факултет Универзитета у
Београду, Београд, стр. 351-360.
36 Кадијевић, А. (2005) Естетика архитектуре академизма XIX-XX век,
Београд: Грађевинска књига, 354. Павловић, М. нав. дело, стр. 355-356.
37 Акунд, Н. нав. дело, стр.14.
38 Исто; Павловић, М. нав. дело, стр. 355.
39 Ове карактеристике очитавају се готово на свим библиотекама финан
сираним од стране Карнегијеве фондације; навешћемо неке у САД-у:
Јавна библиотека у Анистону (Anniston), 1916; Библиотека у Тускиџи
ју  (Tuskegee), 1901; Јавна библиотека у Литл Року (Little Rock), 1906;
Библиотека у Бингхемтону (Binghamton), 1902.
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објекта заврши за највише две године, зграда је свечано
отворена на дан Ћирила и Методија, тек 24. маја 1926. годи
не.40 Изградња је текла споро и лоше, што услед нестабилне
политичке ситуац
 ије, недостатка финансијских средстава
али и шпекулантског карактера извођача.41

Слика 3 Ситуациони план архитеката Н. Несторовића и
Б. Таназевића, (извор: Д. М. Леко, Технички Лист)

По завршеном пројекту Универзитетске библиотеке 1923.
године, архитекта Никола Несторовић у тиму са архитек
том Бранком Таназевићем пројектује зграду Техничког фа
култета. У склопу овог пројекта аутори раде и детаљни „си
туац
 иони” план, дајући решење читавог блока оивиченог
Булеваром, Рузвелтовом улицом, Улицом Краљице Марије
(Ратарском) и Карнегијевом,42 који је представљао разраду
плана из 1921. године. (слика 3) Пројектујући у складу са
претходним планским документима и стилским одредница
ма читавог комплекса, аутори поново компонују академско
решење које подржава идеју Универзитетског центра у пар
ковском окружењу, укидајући саобраћајнице између Булева
ра и Улице Краљице Марије. Планирани објекти различи
тих габарита у склопу Техничког факултета, главним улази
ма орјентисани ка улицама, несиметрично су распоређени
унутар трапезасте локације, где је кохерентност остварена
кроз парковско уређење са централном овалном ронделом.
Пројекат главне зграде Техничког факултета, ослоњен на
конзервативни академизам, представља типично решење
високошколских објеката, круте формалне архитектуре.
40 Џонић, У. (2011) Изградња Универзитетске библиотеке у Београду,
приредили Марковић, Н. и Филиповић, Д., Београд: Универзитетска би
блиотека, стр. I-X., стр. 20; Поповић, П. (1926) Универзитетска библио
тека, Српски књижевни гласник, бр. 18, стр. 206-209.
41 Павловић, М. нав. дело, стр. 354.
42 Леко, Д. М. (10. 03.1926) Нове зграде Техничког факултета беог радског
Универзитета, Технички лист, бр. 5, стр. 65-66.
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Паралелно са почетком изградње првих здања Универзитет
ског центра, у Београду је 1921-1922. године расписан Ме
ђународни конкурс за урбанистичко решење града, на којем
су учествовала двадесет и два инострана тима.43 На основу
одлуке жирија да ни један пројекат није испунио захтеве из
нете у програму конкурса,44 формирана је Комисија за изра
ду Генералног урбанистичког плана која је током 1922-1923.
године израдила ГУП Београда. Један од носилаца овог про
јекта био је архитекта Београдске општине Ђорђе Павлович
Коваљевски45 који је израдио и детаљни план регулације
простора Универзитетског центра. Усвајање Генералног ур
банистичког плана, 1924. године, којим се законски дефи
нише будући развој града, требало је да допринесе даљем
планском развоју који би се одвијао искључиво на основу
детаљних регулационих планова произашлих из генералног
плана. Тако је детаљним планом простора Тркалишта, архи
текте Ђорђа Коваљевског, инкорпорираног у ГУП, потврђе
но опредељење ка академизму али у знатно монументални
јој форми у односу на Несторовићеву и Таназевићеву скицу.
(слика 4) Уличном мрежом и обликом блокова Коваљевски
се враћа Шамбоновом плану, са јасном и симетричном схе
мом улица које се зракасто шире ка простору Ташмајдана.
Објекти су волуметријски усаглашенији, градирани по ве
личини и са недвосмислено детерминисаном главном осо
вином која се завршава на раскрсници Улице Краљице Ма
рије и Булевара. Главна зграда Техничког факултета овим
планом је добила нову централну локацију у Рузвелтовој
улици на изворишту зракасто постављених улица. Проме
ном позиције измењена је и волуметрија здања знатно већег
габарита са полукружним бочним крилима који су били у
сагласју са планираном уличном матрицом. Неусаглашеност
између усвојеног ГУП-а и пројекта нове зграде Техничког
факултета Несторовића и Таназевића, чијом је изградњом
негиран ГУП и детаљни регулациони план, неминовно се
намеће као питање, посебно што је изградња отпочела годи
ну дана по усвајању Генералног плана односно 1925. годи
не. Додатна нелогичност у читавом процесу је чињеница да
је за изградњу објекта такве намене дозволу могло да изда
само Министарство грађевина, што целу ситуац
 ију доводи
до апсурда.46
43 Vuksanović-Macura, Z. nav. delo.
44 Исто, стр. 187.
45 Генерални урбанистички план усвојен је 24. јула 1924. године: Beograd
kroz planove, Urbani lik modernog Beograda, 23. 05. 2015., http://www.ur
bel.com/default.aspx?ID=uzb_BG_planovi&LN=SRL#1948
46 Максимовић, Б. (1980) Вредности генералног плана Београда од 1923.
године и њихово поништавање, Годишњак града Београда, књ. XXVII,
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Слика 4 Део плана по регулационом плану Ђ.
Коваљевског, (извор: Д. М. Леко, Технички Лист)

У критици пројекта зграде Техничког факултета, 1926. го
дине, Димитрије М. Леко је навео архитекте Несторови
ћа и Таназевића, као главне кривце за нејасну просторну
диспозицију објеката Универзитетског центра, уз критику
академског карактера здања Техничког факултета као „ана
хрони плагијеризам”.47 Иако делимично заснована на чиње
ницама,48 критика је првенствено осликавала сукоб око ин
геренција архитеката Министарства грађевина са професо
рима архитектонског факултета, јер је управо 1926. године
на челу Архитектонског одељења Министарства грађевина
био Душан Живановић поборник конзервативних ставова.49
Два наредна здања, подигнута у склопу Универзитетског
центра, Студентски дом Краља Александра I и Државни
архив, за које су пројекте израдили архитекти запослени
у државним институцијама, иду у прилог овој тврдњи јер
њихова изградња није изазивала стручне полемике ни око
примењеног стила, академизма, нити око диспозиције.

Београд: Музеј града Београда, стр. 239-268.
47 Несторовић је поновио просторно организационо решење зграде Висо
ке техничке школе у Шарлотенбургу, којој је заједно са архитектом Та
назевићем дао типизовану крајње аперсоналну академску опну: Ибрај
тер-Газибара, Б. (2006) Архитектура зграде Техничког факултета у Бе
ограду, Наслеђе, бр. VII, Београд: Завод за заштиту споменика културе
града Београда, стр. 69-85, 78; Павловић, М. нав. дело, стр. 373-385.
48 Kadijević, А. (2016) Srpska arhitektura u 1926. godini – između kontinuiteta
i reforme, Zbornik seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog Fa
kulteta Univerziteta u Beogradu, br 12, Beograd: Filozofski fakultet, 99-120.
49 Kadijević, А. (2016) nav. delo, str. 105.
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Слика 5 Ситуација за пројекат Студентског дома Краља
Александра И, Коваљевски, (извор: ИАБ ТД ф 5-54-1926))

Пројектовање Студентског дома, отпочето 1926. године,50
било је поверено архитекти Ђорђу Коваљевском,51 који је са
архитектом Виктором Лукомским52 остварио академско ре
шење слободностојећег објекта са реминисценцијама на ру
ски ампир.53 Пројекат који је финансирао краљ Александар
Карађорђевић, ни по намени ни по својој позицији, није био
планиран ни једним од претходних урбанистичких или си
туац
 ионих решења. Коваљевски је за потребе пројекта изра
дио ширу ситуац
 ију локације и нови објекат укомпоновао у
свој детаљни регулациони план, позиционирајући га на са
мом почетку парка Ћирила и Методија односно на укршта
њу Улице краљице Марије са Булеваром краља Александра.
Заправо, на супротној страни парка у односу на планира
ну Националну библиотеку у Рузвелтовој улици.54 (слика 5)  
Позиција здања се по орјентацији, у односу на уличну мре
жу и парк у залеђу, уклапала у концепцију Несторовићевог
и Таназевићевог ситуац
 ионог решења Техничког факултета,
а уједно је представљала и помирљиво решење у односу на
усвојени ГУП. Изградњом Студентског дома употпуњава
50 Кадијевић наводи 1931. као годину завршетка изградње објекта, док Бо
гуновић наводи 1928, а у документацији Завода за заштиту споменика
културе града Београда фигурира 1927. година: Кадијевић, А. нав. дело,
стр. 351; G. Bogunović, nav. delo, II tom, str. 83; документација Завода за
заштиту споменика културе Београда, досије зграде Студентског дома
Краља Александра I.
51 Документација Завода за заштиту споменика културе Београда, досије
зграде Студентског дома Краља Александра I; Историјски архив Београ
да, ТД ф 5-54-1926.
52 Кадијевић, А. (1998-1999) Београдски период рада архитекте Виктора
Викторовича Лукомског (1920-1943) Годишњак града Београда, књ.
XLV-XLVI, Београд: Музеј града Београда, стр. 115-132; Јовановић, Ј.
(2013) Виктор Викторович Лукомски – прилог за биографију, Наслеђе,
бр. XIV, Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда,
стр. 171-174.
53 Кадијевић, А. нав. дело, стр. 350.
54 Историјски архив Београда, TD f 5-54-1926.
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се академска структура универзитетског центра решеног у
оквиру повезаних парковских површина, тако да је 1928-29.
године парк Ћирила и Методија преуређен и усклађен са
новим здањем по пројекту инжињера Саве Николића.55  
Зграду Државног архива, која по својој просторној диспози
цији делимично прати ситуац
 иони план Несторовића и Та
назевића, пројектовао је архитекта Министарства грађевина
Николај Краснов 1928. године.56 Једноспратно здање поду
жног плана орјентисано је главном фасадом ка Карнегијевој
улици, међутим у односу на планом пројектовану позицију
објекта на том месту,57 одступа у односу на симетралу која
формира окосницу плана. Здање у духу академизма са ма
сивном и доминантном декоративном пластиком визуелно
се уклапало у задати стилски концепт али није доприносило
урбаном јединству композиције управо услед недоследно
сти и неопредељености за један план. Стално осцилирање
између два концептуално различита ситуац
 иона плана усло
вило је да се неизграђени простор Тркалишта не трансфор
мише у парк по једном плану или у зракасту уличну мрежу
по другом плану, тако да током читавог међуратног периода
остаје урбанистички нерешен и задржава спортско-забавни
карактер где се смењују спортски догађаји са гостовањима
циркуса и луна паркова. Фудбалске утакмице су се одржава
ле све до исељења БСК-а 1929. године,58 када је на простору
Универзитетског центра у залеђу зграде Техничког факул
тета 1930. године, одржана највећа спортска манифестација
у Краљевини Југославији: Свесоколски слет, први пут у Бе
ограду.59 За потребе слета, који се одржао после Законског
укидања регионалних соколских организација 1929. године,
подигнут је монументални стадион по пројекту архитек
те Момира Коруновића.60 Позиционирање манифестације
55 Милановић наводи да тада и добија назив Ћирило и Методије, међутим
на плану Коваљевског из 1926. године већ пише у парку Ћирила и Ме
тодија: Историјски архив Београда,  TD f 5-54-1926; Милановић, Х. нав.
дело, стр. 27-28.
56 Историјски архив Београда,  2270- KJ10; Кадијевић, А. (1997) Рад Нико
лаја Краснова у Министарству грађевина Краљевине СХС/Југославије у
Београду од 1922. до 1939. године, Годишњак града Београда, књ. XLIV,
Београд: Музеј града Београда, стр. 221-255.
57 На том месту је била предвиђена машинска радионица.
58 Андрејевић, М. нав. дело, стр. 108-109.
59 Караулић, Ј. (2016) Соколски слетови у Краљевини Југославији на при
меру Свесоколског слета у Београду 1930. године, у: Ко је соко тај је
Југословен, католог изложбе, Београд: Музеј историје Југославије,
стр. 79-94.
60 Кадијевић, А. (1996) Момир Коруновић, Београд: Републички завод за
заштиту споменика културе; Путник, В. (2015) Архитектура соколских
домова у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца и Краљевини Југослави
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у залеђу новоизграђених објеката Универзитетског центра
образложено је добром трамвајском везом која је омогућава
ла лак приступ посетилаца од железничке станице.61 Међу
тим неизграђени простор није био довољно велики тако да
је у листу Време дата скица пројекта са коментаром да није
могло да се обезбеди више места за вежбаче, што потврђује
и извештај у Политици62 у којем се наводи да ће услед „ре
лативно малог простора на слетишту моћи да вежба одјед
ном само 3500 сокола”. Разлог да се баш на овој локацији
одржи највећа спортска манифестација може се тражити и
у жељи да се стари топоним Тркалиште који је опстајао де
ценијама, организовањем спектакла веже за нову меморију
и династију Карђорђевић. Стадион је представљао највећу
изграђену дрвену конструкцију у Централној Европи, могао
је да прими 45000 гледалаца и 3500 вежбача.63 Иако грађен
од дрвета имао је бетонске темеље, што намеће питање гра
ђења и разграђивања на простору на којем је планирана из
градња сасвим другачије намене. Стадион је по завршетку
слета размонтиран и тиме се завршава историја спортских
активности на овом простору.64  
Изградња објеката Универзитетског центра је настављена и
током четврте деценије двадесетог века, мада није познато
према ком плану, с обзиром да је једини важећи био регула
циони план из ГУП-а по којем није изведен ни један објекат.
Крај изградње зграде Техничког факултета 1931. године,
био је пропраћен у дневној штампи, величањем велелепно
сти ентеријера и монументалности здања.65 Са друге стране
стручна критика није била благонаклона према овом зда
њу, пре свега због анахроног, строгог академског израза ко
ји је заправо и даље био актуел ан, што потврђује пројекат
ји, Београд: Филозофски факултет, Универзитет у Београду; Путник, В.
(2013) Соколски домови и стадиони у Београду, Наслеђе, бр. XIV, Бео
град: Завод за заштиту споменика културе града Београда, стр. 69-82, 77.
61 Аноним (23. 01. 1930) Пројект стадиона за велики свесоколски слет у
Београду, Време, 7.
62 Аноним (18. 04. 1930) Завршавање слетишта за Свесоколски слет,
Политика.
63 Исто; Путник, В. (2013) нав. дело, стр. 77.
64 Поред циркуса, луна парка на простору Тркалишта 1933. године одржа
на је и велика хигијенска изложба: подаци добијени љубазношћу Мило
ша Јуришића.
65 Аноним (20. 03. 1931) Зграда Техничког факултета биће готова овог ле
та, Политика, 8; Аноним (19. 08. 1931)  Технички факултет сели се иду
ћег месеца у нову зграду, највећу у нашој земљи, Време, 7; Аноним (19.
10. 1931), Освећење нове зграде Техничког факултета, Време, 5; Ано
ним (19. 10. 1931), Свечано освећење нове зграде Техничког факултета,
Правда, 5.
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Правног факултета из 1933. године, професора архитекте
Светозара Јовановића. По сведочењу штампе Јовановић је
заједно са својим  асистентима, у року од неколико месеци  
израдио планове не само за нову зграду Правног факултета,
већ за читав комплекс Универзитетских зграда, пројекту
јући „студентску варош” на простору између улица Краља
Александра, Карнегијеве, Краљице Марије и Рузвелтове.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
механичке лабораторије, а у склопу универзитетске четвр
ти била би подигнута и здања Теолошког факултета, геоло
шког одсека и још неке помоћне зграде. Постојећи објек
ти би били инкорпорирани у нову матрицу уз формирање
два парка за одмор студената.68 У којој мери се нови план
разликовао од Несторовићевог и Таназевићевог, није позна
то али сачувани приказ пројекта зграде Правног факултета
указује на академско решење са истуреним портиком које
наставља низ започет још са Универзитетском библиотеком.
Пројекат Светозара Јовановића није реализован, јер је 1933.
године било касно за архитектуру конзервативног академи
зма, што је показала зграда Лабораторије машинског факул
тета, дело архитеката Бранислава Маринковића и Михајла
Радовановића из 1935. године,69 позиционирана дуж Рузвел
тове улице, готово у потпуности према Несторовићевом и
Таназевићевом ситуац
 ионом плану. Подужно компактно
здање са благо истуреним ризалитима напушта претходну
стилску концепцију промовишући пуризам у архитектури
пречишћеним фасадама, што доводи до раскида са академи
змом на овом потезу, тако да професор Петар Бајаловић уз
помоћ професора Петра Анагностија, 1936. године израђу
је нов пројекат зграде Правног факултета.70 Искористивши
позицију на углу Бајаловић конципира објекат који по свом
обликовном и декоративном репертоар у тежи модернизму
али који функционално и у основи задржава академски
концепт угаоне зграде са унутрашњим двориштима. Про
стор Тркалишта се попуњава Универзитетским зградама

66 Дедијер, В. (12. 11. 1933) На пролеће треба да се зида нови Правни фа
култет, Политика, стр. 13-14.
67 Kadijević, А. (2016) nav. delo, str. 104.
68 Дедијер, В. нав. дело, стр. 13-14.
69 Просен М. (2007) О соцреализму у архитектури и његовој појави у Ср
бији, Наслеђе, бр. VIII, Београд: Завод за заштиту споменика културе
града Београда, стр. 95-117.
70 Историјски архив Београда,  ТД ф XV-77-1936; документација Завода за
заштиту споменика културе Београда, досије зграде Правног факултета.
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и оплемењује партерним решењима и споменицима,71 ме
ђутим одсуство чврсте планске регулативе одражава се на
нецеловитост простора, који више чини скуп независних
објеката, него кохерентну целину.(слика 6) Пред сам поче
так Другог светског рата 1940. године архитекта Димитрије
М. Леко пројектује зграду Високе комерцијалне школе на
празном плацу између Правног факултета и Универзитет
ске библиотеке,72 која је требало да попуни улични низ од
Правног до Техничког факултета.

Слика 6 Авионски снимак простора Тркалишта пред Други
светски рат, (извор: колекција М. Јуришића)

Универзитетски центар
после Другог светског рата
По завршетку Другог светског рата ново друштвено и држав
но уређење намеће нову концепцију, развоја града и урбаног
планирања.  Идеја о формирању Универзитетског центра на
простору Тркалишта опстаје, али је академски конципиран
простор са академским објектима морао да претрпи тран
сформацију у складу са актуелним политичким и држав
ним системом, уношењем нове визуелне интерпретације
простора. Делимично срушена зграда Техничког факултета
је обновљена и дозидан је још један спрат чиме је наруше
на изворна пропорција, а објекат се обликовно приближио
71 На углу Булевара краља Александра и Гробљанске улице, 7. 11. 1937.
године, подигнут је споменик Вуку Караџићу поводом обележавања сто
педесет година од његовог рођења: Аноним (07. 11. 1937.) Данас се от
крива споменик Вуку, Време, 4; Аноним (08. 11. 1937) Јуче је у Београду
откривен споменик Вуку Стефановићу Караџићу, Време, 1,5; Аноним
(08. 11. 1937) Јуче је на свечан начин у Београду откривен споменик који
је Вуку подигао српски народ, Политика, стр. 5.
72 Документација Завода за заштиту споменика културе Београда, досије
зграде хотела Метропол.
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монументализму и соцреализму којем се тежило у архитек
тонском изразу одмах по завршетку рата.
Првим Петогодишњим планом развоја Београда (1947-1951)
била је предвиђена реконструкција и доградња простора
Универзитетског центра употпуњена „новом” идејом која
датира још из Шамбоновог пројекта о формирању админи
стративно-културног центра на простору Ташмајдана.73
Идејни пројекат регулационог плана под руководством ар
хитекте Николе Добровића, подразумевао је велику изгра
ђеност предметног простора слободностојећим високим
објектима који би негирали постојећа здања Универзитет
ског центра. Пре завршетка израде и усвајања Генералног
регулационог плана, пропагирањем брзог развоја и напретка
1948. године, отпочела је израда пројекта Дома Централног
комитета Народне омладине Југославије на локацији малог
Ташмајдана и расписан је ужи конкурс за зграду Уметнич
ког музеја на великом Ташмајдану. Иако је окосница кри
тике новог државног руководства била непланска предрат
на изградња, у годинама послератне обнове Тркалиште је
доживело исту судбину парцијално изведених решења само
оденутих у другу обликовну и идеолошку структуру.
Зграда Дома централног комитета Народне омладине Ју
гославије требало је да буде визуелна доминанта читавог
простора, како својом позициом на осовини правца цркве
Светог Марка и Државног архива,74 тако и висином од осам
спратова. У складу са идејним решењем регулационог пла
на, архитекта Ђорђе Ристић у средишту блока пројектује
Дом ЦКНОЈ-а као групацију две зграде позициониране на
спрам Државног архива. Зграда се по намени условно укла
пала у постојећи Универзитетски центар доносећи јасну
поруку новог државног устројства. Волуметријски је доми
нирала простором, а новопланирани пешачки продори из
правца Ташмајдана и Булевара Краља Александра (тада Цр
вене армије) су у потпуности мењали урбани карактер овог
градског потеза укидањем уличне регулације и градских
блокова. Међутим доста радикални Добровићев Идејни ре
гулациони план Београда је претрпео оштре критике, тако
је усвојени Генерални план из 1950. године, донео знатно
помирљивија решења у односу на постојећи грађевински
фонд.
73 Музеј науке и технике, ТД Уметнички музеј ф 293; Павловић, М. (2016)
Први петогодишњи план развоја Београда 1947-1951, три нереализова
на пројекта у Булевару Краља Александра, Наслеђе бр. XVII, Београд:
Завод за заштиту споменика културе града Београда, стр. 125-138.
74 Исто; Историјски архив Београда, ТД 3-14-950.
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Слика 7 Две варијанте ситуационог решења аутора Миладина
Прљевића (извор: МНТ, ТД Уметнички Музеј ф 293)

На основу сачуваних ситуац
 ионих планова архитекте Ми
ладина Прљевића, из 1949. године, израђених за потребе
пројектовања Уметничког музеја евидентна су суштинска
колебања у даљем урбаном планирању простора Универзи
тетског центра.75 (слика 7) Први план представља разрађен
предлог службе Главног градског архитекте, односно реду
ковано конкурсно решење архитекте Добровића за Умет
нички музеј, које је у том сажимању изграђених структура
изгубило основну идеју и концепт, остављајући простор као
скуп разједињених објеката без осмишљених доминанти,
визура и амбијената са једином идејом негирања постоје
ћег фонда. Други Прљевићев предлог настао је на основу
опсежних студија спроведених поводом израде пројекта
Уметничког Музеја и представља осавремењену варијанту
предратне идеје са доследно обликованим просторима, ко
ји формирају целовиту и јединствену слику читавог потеза.
Уједно на оба плана је приказана промена позиције зграде
Дома ЦКНОЈ-а, која је позиционирана дуж уличног фрон
та Булевара, између Правног факултета и Универзитетске
библиотеке. Планирана монументална здања соцреализма,
нису изведена услед спољно политичког заокрета земље и
економске кризе која је уследила,76 тако да је делимично
75 Музеј науке и технике, ТД Уметнички музеј ф 293.
76 Идеја о груписању образовних и културних садржаја на овом просто
ру наставља се пројектом Концертне дворане на Булевару насупрот
Универзитетске библиотеке. Пројекат М. Крстић и Б. Бон из 1950; Исто
ријски архив Београда, ТД 26-VIII-1950; Павловић, М. нав. дело.
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изграђени Дом ЦКНОЈ-а адаптиран 1954-1958. године по
пројекту Драгише Брашована у хотел Метропол, један од
најексклузивнијих хотела у Београду.77 Хотел је био репре
зент новог животног стила, а његова изградња на том месту
је трајно нарушила концепцију универзитетског центра.
Убрзани пораст броја студената као и интензивни развој
индустрије условили су изградњу техничких факултета, и
поред економске кризе, тако да 1950-1952. године архитек
та Григорије Самојлов са архитектом Михајлом Радовано
вићем ради идејни пројекат ситуац
 ионог уређења и изград
ње Машинског и Технолошког факултета, ослањајући се на
идејну скицу из канцеларије Главног градског архитекте.
Иако аутори на други начин интерпретирају простор они се
везују за предратну концепцију посматрајући цео блок као
јединствену целину.78 На основу идејног нацрта велики по
духват је реализован током низа година. Све објекте је про
јектовао Самојлов углавном у тиму са Радовановићем. Прво
је пројектован и подигнут Машински факултет који се фи
зички надовезао на предратну зграду Лабораторије. Како су
то већ биле године раскида са совјетским моделима и окре
тања ка савременим стремљењима западно европске архи
тектуре, Самојлов и Радовановић реализују модерно конци
пиран објекат капацитета за 7000 студената у духу касне мо
дерне. Примењујући нова технолошка достигнућа остварују
функционалност зграде, која је конципирана као подужни
тракт дуж улице Краљице Марије са попречним крилима на
правилним размацима у форми чешља, завршен попречним
кубусом Технолошког факултета. Међу последњим пројек
тима фазне изградње комплекса Машинског и Технолошког
факултета је зграда Лабораторије технолошког факултета из
1957. године. Сарадник Самојлову на овом пројекту био је  
М. Јелинек.79 Врло инвентивна зграда са заталасаном кров
ном конструкцијом, позиционирана поред Државног архи
ва у Карнегијевој улици, пасарелом је повезана са главним
објектом остварујући непрекинуту комуникацију у нивоу
терена. Чак и ово сасвим модерно решење комплекса оста
вило је могућност формирања зелене парковске површине
унутар блока, која би се повезала са једне стране са пар
ком Ћирила и Методија а са друге са малим Ташмајданом.
77 Историјски архив Београда, ТД 3-14-1950; Подаци добијени од потома
ка архитекте Ђорђа Ристића: проф. арх. Милорада Ристића и Анђелке
Симић; Павловић, М. нав. дело.
78 Самојлов у Техничком опису наводи се да се при пројектовању зграда
пошло од гледишта да целокупан блок техничких факултета треба реша
вати као једну урбану целину; Историјски архив Београда, ТД 26-1-957  
79 Постојао је старији пројекат који је замењен новим: Историјски архив
Београда, ТД 5- II-1960
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Накнадна изградња унутар блока, иако планирана Самој
ловим идејним пројектом, изведена је са изменама у сми
слу повећавања габарита објеката и без формирања зелених
површина. Уништавањем концепције уређења унутрашњо
сти центра трајно је изгубљена могућност остваривања и
повезивања парковских зелених површина и формирања
употребљивог, пријатног јавног простора.80
Последњом великом интервенцијом, изградњом подзем
не железничке станице Вуков споменик 1989-1995. године,
додатно је у урбанистичком смислу деградиран и разбијен
простор Универзитетског центра. Политички мотивисан и
промовисан пројекат архитекте Мирјане Лукић81 пример је
неуспеле репрезентације монументалности и раскоши ре
шењем ентеријера подземне станице и партерним уређе
њем улица изнад. Надземно уређење простора између парка
Ћирила и Методија и Техничких факултета у потпуности
је анулирало логичну и историјску везу ова два просто
ра, нефункционалним и неосмишљеним решењем, које је
визуелно и физички прекинуло целину.

***
Најзначајнији ствараоци Београдске архитектуре двадесе
тог века оставили су свој печат на простору Универзитет
ског центра, међутим константна неопредељеност за један
концепт и један план под образложењем тражења бољег
решења, условила је неостваривање ниједне идеје, чиме је
умањен општи квалитет архитектонских дела на посматра
ном простору. Универзитетски центар, иако је једна од мо
жда најуспелијих целина изведених у Београду током више
деценија, не препознаје се у визуелној перцепцији града
управо услед недостатка једног разрађеног урбанистичког
концепта, те се топоними везују само за појединачна здања
или споменике у оквиру ове целине. Неприхватање урбани
стичког плана као законског акта који трајно одређује и ар
тикулише простор је основна карактериситика друштвеног
и стручног односа у Београду и Србији и имало је и има

80 Током седамдесетих година двадесетог века  иза Универзитетске библи
отеке и Државног архива изграђен је солитер за потребе ЕДб-а, где су
смештене канцеларије јавног осветљења.
81 По пројекту архитекте Лукића. Саобраћајни институт ЦИП је израдио
главни пројекат а изградњу је водио „Енерго пројект”. Монументална
станица свечано је симболично отворена 7. jула 1995. године. Предвиђа
ња да ће помпезно најављивана станица колосалних димензија пројек
тована да опслужује 15.000 путника на сат ни до данас није остварена:
20 godina stanice Vukov spomenik, 23. 10. 2015., http://beobuild.rs/20-godi
na-stanice-vukov-spomenik-p1863.html.
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далекосежне последице у формирању градских целина, које
остају просторно и визуелно недовршене и недоречене.
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Belgrade

THE NEW UNIVERSITY CENTRE OF THE 
INTERWAR BELGRADE
Abstract
From the end of the nineteenth century, the urban development of
Belgrade tended to communicate political and national ideas through
articulation of public spaces. However, the state monopoly caused an
excessive subordination to political events and bureaucratic mechanisms,
so that the execution of urban plans was usually incomplete, due to
changes of power or competences of various administrative institutions.
One of the few most complete urban areas, which has retained the same
purpose until this day, is the University Centre along the Boulevard
of King Alexander in Belgrade. The history of this location began in
the second half of the 19th century, when Prince Mihailo Obrenović
organized the first gallop races in Belgrade on that site. Towards the
outbreak of the First World War, the Belgrade University was given
this area for the location of a new University Centre. Development of
the complex began during the interwar period, with edifices designed
by eminent Belgrade architects, but based on two different urban
concepts and plans: one was legal and valid but the other was actually
implemented in practice. In spite of being harshly criticized by socialist
authorities, the same principle persisted after the Second World War.
Although it was perhaps one of the most successful complexes built in
Belgrade over several decades, the University Centre is not recognized
as such in the visual perception of citizens, mostly because of the lack
of blending or a high-quality urban concept. The transformation of this
area reflects all the phenomena that dominated over urban development
of Belgrade in the last 150 years, and illustrates refraction of different
professional premises and political attitudes and desires.
Key words: urbanism, University Centre, interwar Belgrade Racing
Track, Faculty of Engineering

133

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА
Универзитет у Београду, Филозофски факултет –
Одељење за историју уметности, Београд
DOI 10.5937/kultura1754134P
УДК 725.84(497.11)”19”
796/799:061.2(497.11)”19”
оригиналан научни рад

СПОРТ У ЈАВНОМ
ПРОСТОРУ: ГЕНЕЗА
БЕОГРАДСКИХ СОКОЛСКИХ
ДОМОВА И СТАДИОНА
Сажетак: Соколски домови представљају прве спортске објек
те подигнуте у Београду и као такви заузимају значајно место
у урбанистичком развоју града током периода између два свет
ска рата. Питање изградње соколског дома није се тицало само
соколског друштва, већ и грађанства. На основу расположивих
архивских докумената и периодике, познато је да су Београђани
активно учествовали у подизању соколских домова и стадиона.
Отуд је истраживање соколске архитектуре значајно не само за
историју архитектонског и урбанистичког развоја међуратног
Београда, већ и за друштвену историју. Осим соколских домова,
истакнуту улогу у преиначавању јавног простора Београда чини
ли су соколски стадиони односно слетишта. Кроз анализу архи
тектонских остварења насталих под окриљем београдских сокол
ских друштава, покушаћемо да установимо њихову улогу и значај
у архитектонском и урбанистичком развоју града, али исто тако
да утврдимо на који начин су ови јавни простори учествовали у
спровођењу југословенске идеологије, као и неизоставне соколске
културно-просветне мисије у циљу еманципације и модернизације
друштва.
Кључне речи: Београд, јавни простор, соколски дом, соколски
стадион, Соколи, архитектура
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Развој Соколског покрета на
територији Београда1
Соколски покрет настао је 1862. године у Прагу као вид буђе
ња чешке националне свести кроз спорт. Његови оснивачи,
Мирослав Тирш (Miroslav Tyrš), Јиндрих Фигнер (Jindřich
Fügner) са Емануел ом Тонером (Emanuel Tonner) тежили су
да кроз организацију овог типа раде на уједињењу Чеха и
очувању националног идентитета и традиције у германи
зованој култури Хабзбуршке монархије.2 Веома брзо су и
други словенски народи усвојили концепт Соколства, па су
током друге половине деветнаестог века основана бројна со
колска друштва широм Аустроугарске, али и других држава
попут Краљевине Србије.3
Историјат Соколског покрета не може се изложити, а да се
притом не узме у обзир развој спорта на територији Србије
током друге половине деветнаестог и почетком двадесетог
века. У Београду је 1852. године сликар Стеван Тодоровић
основао прво српско гимнастичарско друштво.4 Прво бео
градско друштво за гимнастику и борење основано је 1881.
године у Београду, да би десет година касније променило
назив у Београдско гимнастичко друштво Соко.5
Београд је после Првог светског постао престоница новоо
сноване Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, што је про
узроковало нагли пораст броја становника и урбанистичку
експанзију. Чињеница да су по оснивању Краљевине СХС
Соколи били слободна организација која није била у кон
фликту са државном политиком утицала је на пораст члан
ства и број соколских друштава како у Београду, тако и у
читавој Краљевини. Соколска делатност се током година
ширила, па је у међуратном Београду постојало једанаест
соколских друштава. Соколско друштво Београд „Матица”
1 Рад представља резултат истраживања на пројекту Министарства про
свете, науке и технолошког развоја бр. 177013 („Српска уметност 20.
века: национално и Европа”)
2 Dolansky, J. (1973) Sto deset let Sokola 1862‒1972, Praha: Olympia, str.
7‒12; Жутић, Н. (1991) Соколи: идеологија у физичкој култури Краљеви
не Југославије 1929‒1941, Београд: Ангротраде, стр. 5‒6.
3 Путник, В. (2015) Архитектура соколских домова у Краљевини Срба,
Хрвата и Словенаца и Краљевини Југославији, Београд: Филозофски
факултет у Београду, стр. 19‒41.
4 Недељковић, С. (2012) Повест савеза витешких друштава „Душан Сил
ни”, Зборник Матице српске за друштвене науке бр. 138, Нови Сад:
Матица српска, стр. 103.
5 Кастратовић Ристић, В. Соколи Југославије, организација и делатност,
у: Ко је соко - тај је Југословен, уредила Кнежевић, Н. (2016), Београд:
Музеј историје Југославије, стр. 13‒14.
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је до изградње сопственог дома вежбало у просторијама
Основне школе „Јован Јовановић Змај” у Босанској улици
32.6 У Основној школи „Краљ Петар” окупљало се и вежба
ло соколско друштво Београд II, док је Основна школа у
Улици Ватрослава Јагића била место где је деловало сокол
ско друштво Беог рад III. За разлику од претходних примера,
соколско друштво Београд IV је изнајмљивало просторије
локалне кафане на Чукарици за вежбање. С друге стране,
соколско друштво Београд V је вежбало у оквиру Дома кул
туре на Сењаку. У оквиру Основне школе „Престолонаслед
ник Петар” у Шуматовачкој улици соколско друштво Бео
град VI је подигло сопствену соколану 1932. године.7 Сокол
ско друштво Беог рад VII је имало своје просторије у оквиру
Дома привредника у Улици Крунској 5.8 Соколско друштво
Београд VIII основано је у фебруар у 1933. године и обухва
тало је територију Белих вода и Жаркова, као и соколску
чету у Железнику.9
По увођењу шестојануарске диктатуре 1929. године спрове
ден је закон о оснивању Сокола Краљевине Југославије као
државне установе. Том приликом седиште Савеза Сокола
Краљевине Југославије је премештено из Љубљане у Бео
град као престоницу Краљевине, чиме је дат посебан значај
беог радском Соколству. Две године касније оформљено је
Министарство физичког васпитања народа Краљевине Југо
славије са циљем да помаже развој спорта у држави, а наро
чито да пружа подршку Соколима. До 1933. године на челу
Министарства углавном су били представници Соколског
савеза, па је самим тим већина средстава бивала преусмере
на на изградњу соколских домова и набавку опреме.10

6 АЈ, Фонд МП, ф–66–1266–1514, Соколско друштво „Матица” Београд –
писмо Министру просвете, 21. март 1927.
7 Павловић, Д. (1932) Подизање соколских домова на селу, Соколски гла
сник бр. 11, Београд: Савез Сокола Краљевине Југославије, стр. 3.
8 Аноним (1933) Скупштина беог радских Сокола, Београдске општинске
новине бр. 1, Београд: Општина града Београда, стр. 61; АЈ, Фонд МП,
ф–66–1266–1514, Соколско друштво Београд VII – писмо Министру
просвете, 31. X 1934.
9 АЈ, Фонд МП, ф–66–2289–2154, Писмо соколског друштва Београд VIII
Министарству просвете, 11. април 1933; Јовановић, М. (2005) Жене у
соколском покрету на Чукарици између два рата, Годишњак Факултета
спорта и физичког васпитања бр. 13, Београд: Факултет за спорт и фи
зичко васпитање, стр. 26.
10 АЈ, Фонд МФВ, ф–71–15–40, Извештај односа Министарства за физич
ко васпитање и Сокола, 1940.
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Архитектура соколских
домова и стадиона у Београду
У једном чланку из „Соколског гласника” се наводи: „Пре
поручљиво је почети са подизањем дома у већим, насеље
нијим местима, где је већи саобраћај и промет те да про
лазници могу видети наше домове. На тај начин они су и
једна врста пропаганде наше идеје.”11 Оваква изјава говори
о значају који су соколски домови имали у идеолошком про
граму Соколства. Соколски домови су били места окупља
ња и дистрибуције соколске идеје и филозофије, па самим
тим и најважнији пунктови ширења Соколства, али и југо
словенства.12 Отуд је њихов положај у урбаној топографији
међуратног Београда био изузетно значајан.
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.
Закон о подизању домова умногоме је побољшао ситуац
 и
ју, такође дефинишући параметере за изградњу соколских
домова. Закон је такође прописивао да Министарство про
свете, односно Министарство физичког васпитања народа
од 1929. године мора одобрити пројекат и земљиште на ко
јем ће се соколски дом градити.14 Изградња соколских до
мова није се тицала искључиво соколских друштава, већ
су у том подухвату учествовали грађани, општина и друга
културно-просветна друштва путем донација, организаци
је догађаја за прикупљање новчаних средстава или помоћи
при грађевинским радовима.15
Већина соколских домова у Краљевини Југославији пројек
тована је у различитим стиловима, сходно укусу средине
или афинитету самог архитекте. Ретка су била соколска дру
штва која су наметала пројектанту захтеве, као што је случај
био при изградњи државних институција или пак приват
них инвеститора. Соколска архитектура отуд веома добро
одражава стилске тенденције југословенских архитеката.16
11 Аноним (1934) Питање подизања домова наших Соколских чета, Сокол
ски гласник бр. 50, Београд: Савез Сокола Краљевине Југославије, стр. 3.
12 Ignjatović, A. (2007) Jugoslovenstvo u arhitekturi 1904-1941, Beograd: Gra
đevinska knjiga, str. 281‒288.
13 Аноним (1926) Нова соколана у Београду, Соко Душана Силног бр. 2,
Београд: Соколска жупа „Душан Силни”, стр. 56.
14 Аноним (1932) Закон о подизању домова, Соколски гласник бр. 21, Бео
град: Савез Сокола Краљевине Југославије, стр. 4.
15 Путник, В. (2015) нав. дело, стр. 159.
16 Путник, В. Соколски домови у контексту развоја југословенске архитек
тонске сцене (1918-1941), у: Уметност и њена улога у историји: између

137

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА
И поред чињенице да је у периоду диктатуре краља Алек
сандра Соколство било у фокусу државе, уживајући финан
сијску подршку поводом изградње соколских домова, то
најчешће није било довољно за реализацију често амбици
озних планова реномираних беог радских архитеката попут
Момира Коруновића и Бранислава Којића. Соколски домови
су због тога далеко скромније изведени него што је била пр
вобитна замисао.

Соколска друштва Београд I
Иако је соколско друштво „Душан Силни” са Друштвом за
улепшавање Врачара 1910. године покренуло иницијативу
да се подигне прва соколска вежбаоница, Београд је и поред
спортске традиције прву спортску салу добио тек у међу
ратном периоду. Први соколски објекат подигнут на терито
рији Београда била је соколана друштва Београд I у склопу
Друге гимназије.17 Соколану је архитекта Момир Коруновић
пројектовао 1924. године. Била је то уједно и прва спортска
и соколска грађевина за коју је Коруновић израдио нацрт.
Соколана је завршена и свечано освећена 1926. године.18
Прочеље ове подужне грађевине је било наглашено трифо
рама, окулусима и забатима, карактеристичним за Коруно
вићево стваралаштво. На основу пројекта се може уочити да
је на балустради био превиђен и низ од десет скулптура со
колара и копљаника,19 али нису изведени услед недостатка
средстава.
Диспозиција прве беог радске соколане у склопу једне обра
зовне институције каква је била Друга гимназија сведочи о
тесној повезаности Сокола са образовним системом. Осим
увођења физичког васпитања у школски програм, културнопросветна делатност Соколског покрета је такође имала
удела у ваншколским активностима омладине. Попут овог
примера, на територији општине Београд јавиле су се слич
не иницијативе. Град је соколском друштву Београд II 1931.
године уступио плац на углу Вишњићеве улице и Краљевог
трга са идејом да се на том месту подигне женска гимназија

трајности и пролазних -изама, приредили Јовановић, З. М., Тошковић,
О., Петровић, Ј. и Виријевић, В. (2014), Косовска Митровица: Филозоф
ски факултет у Приштини, стр. 587.
17 Путник, В. (2013) Соколски домови и стадиони у Београду, Наслеђе бр.
14, Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда, стр.
72, 74.
18 АЈ, Фонд МП, ф–66–1266–1514, Соколско друштво Београд I – писмо
Министру просвете, 6. XI 1925.
19 Кадијевић, А. (1996) Момир Коруновић, Београд: Републички завод за
заштиту споменика културе, стр. 50-52.
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у чијем склопу би се налазила и соколана,20 али та замисао
никада није спроведена у дело. Соколско друштво Београд
VII је покренуло иницијативу да подигне своју соколану у
дворишту Треће гимназије у Његошевој улици. Министар
ству просвете је чак послат и предлог пројекта (слика 1),21
али до реализације такође није дошло. Једина соколана по
дигнута у склопу беог радске гимназије је погођена запаљи
вом бомбом у бомбардовању 6. априла 1941. године,22 а за
тим и срушена како би се 1965. године подигла нова зграда
Политике.

Слика 1 Ситуациони план подизања соколске вежбаонице у
дворишту III мушке гимназије, 1934. година 
(извор: АЈ, ф–66–1266–1514)

Соколски дом Београд III
Први соколски дом у Београду подигло је соколско друштво
Београд III, које је у том периоду имало највише чланова на
територији града.23 Општина је друштву уступила парцелу
од 4.000 м² у Војвођанској улици, одмах иза основне школе
у којој су се Соколи окупљали. Архитекта Бранислав Којић
ангажован је да изради пројекат. Свечано освећење сокол
ског дома одржано је 7. новембра 1932. године. У церемо
нији освећења учествовали су рабин, имам, православни и
старокатолички свештеник. Том приликом је соколски дом
био окићен државним заставама.24
20 АЈ, Фонд МП, ф–66–1266–1514, Соколско друштво Београд II – писмо
Министру просвете, 24. XI 1932.
21 АЈ, Фонд МП, ф–66–1266–1514, Соколско друштво Београд VII – писмо
Министру просвете, 31. X 1934.
22 Кадијевић, А. (1996) Момир Коруновић, Београд: Републички завод за
заштиту споменика културе, стр. 50-52.
23 Сведочење Петра Врачарића, члана соколског друштва Београд III (26.
III 2016)
24 Аноним (1932) Свечано освећење новог дома Соколског друштва Бео
град III, Београдске општинске новине бр. 11, Београд: Општина града
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Архитекта Бранислав Којић25 се приликом пројектовања
свог јединог соколског дома определио за модерни архитек
тонски речник (слика 2). Као један од оснивача Групе ар
хитеката модерног правца,26 Којић је већ почетком четврте
деценије двадесетог века почео да се удаљава од фолкло
ризма27 и да пројектује готово искључиво у модерном духу.
Пројекат је иницијално замишљен амбициозно, са модерни
стичким третманом фасадног платна у виду тракастог низа
прозора и кубичном структуром, али и са монументалним
улазним порталом. До издигнутог портала се долази широ
ким степеницама са надстрешницом коју је према пројекту
требало да подуп
 иру скулптуре Сокола у пуној величини,
али су услед недостатка средстава уместо њих изведена два
ступца од опеке.28

Слика 2 Бранислав Којић, Соколски дом Београд III, 1932. година
(извор: колекција М. Јуришића)

Соколски дом Београд III је у тренутку његове изградње
представљао архитектонски репер у простору тадашњег
подручја око Смедеревског Ђерма. Подигнут у широј зони
града која још увек није могла да се подичи репрезентатив
ним објектима, соколски дом Београд III је својом модер
ношћу и структуром обележио урбанистички развој града,
поставши спортски и културни центар ка коме је гравити
рао велики број грађана. Његова силует а је дуго доминирала
Београда, стр. 736‒737; Аноним (7. XI 1932) Свечано отварање сокол
ског дома у Београду, Политика, стр. 8.
25 O Браниславу Којићу у: Тошева, С. (1998) Бранислав Којић, Београд:
Републички завод за заштиту споменика културе.
26 Камилић, В. (2008-2009) Осврт на делатност Групе архитеката модер
ног правца, Годишњак града Београда бр. 55-56, Београд: Музеј града
Београда, стр. 239‒264.
27 Путник, В. (2011) Фолклоризам у архитектури Београда (1918‒1950),
Годишњак града Београда бр. 57, Београд: Музеј града Београда,
стр. 175‒210.
28 Путник, В. нав. дело, стр. 74-75.
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ширим подручјем Смедеревског Ђерма и Црвеног крста, по
стављајући спорт и Соколство у сам центар друштвеног жи
вота.29

Соколски дом Београд IV
Убрзо по изградњи првог соколског дома у Београду, со
колско друштво Београд IV покренуло је иницијативу за из
градњу сопственог објекта где би се окупљали и вежбали.
Пројекат је израдио архитекта Момир Коруновић.30 У пи
тању је била подужна грађевина скромних димензија, више
соколана него соколски дом, са низом полукружних прозора
и бочно постављеним улазом. По својој структури била је
умногоме слична Коруновићевој соколани за друштво Бе
оград I. Објекат је подигнут у Љешкој улици на земљишту
које је друштву поклонио Митар Јовановић.31 Соколана је
завршена и свечано отворена 14. маја 1933. године.32
Мале димензије објекта брзо су престале да задовољавају
потребе једног растућег соколског друштва, па је 1936. годи
не донесена одлука о проширењу соколане у дом. Међутим,
на израду пројекта и изградњу се чекало услед недостатка
средстава. Године 1938. архитекта Иван Грбац33 је ангажо
ван да изради пројекат проширења. Том приликом додате су
позорница, мушка и женска свлачионица и још једна мања
дворана (слика 3). Пројекат проширења финансијски је по
могло Министарство физичког васпитања народа.34  Уместо
национално оријентисане архитектуре Момира Корунови
ћа, Иван Грбац се определио за модернизацију соколског
дома, додајући му јарбол, окулусе и натписе попут познатог
соколског мотоа „Ни користи, ни славе.” који је при оснива
њу Сокола у Прагу изговорио Јиндрих Фигнер.35 Целокупан
пројекат проширења је лишен било какве декорације, осим
елемената који дефинишу модерну архитектуру и једног

29 Сведочење Петра Врачарића, члана соколског друштва Београд III (26.
III 2016.)
30 Кадијевић, А. нав. дело, стр. 122.
31 Цветковић, Д. (2007) Соколи и соколски слетови 1862–1941–Соколане–
Соколски домови–Соколске разгледнице, Београд: Мирослав, стр. 132.
32 Аноним (1933) Освећење соколског дома на Чукарици, Београдске
општинске новине бр. 5, Београд: Општина града Београда, стр. 370.
33 Иван М. Грбац, архитекта, рођен је 7. октобра 1893. године у Великом
Долу, димпломирао у фебруар у 1930. године на Техничком факултету
Универзитета у Београду, у: Imenik diplomiranih inžinjera i arhitekata na
Tehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1919‒1938, (1939) Beograd.
34 АЈ, Фонд МФВ, ф–71–16–46, Соколско друштво Београд IV моли новча
ну помоћ, 1938.
35 ИАБ, ф‒XX‒13‒1932.
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рељефа сокола који држи тегове и венац (слика 4).36 Југо
источна страна објекта водила је ка летњем вежбалишту.
На основу сачуваних фотографија у фонду Музеја спорта
и олимпизма може се видети да су чукарички Соколи изво
дили своје свечане академије и на том летњем вежбалишту
у присуству бројне публике.37 После Другог светског рата,
соколски дом је прешао у власништво културно-уметнич
ког друштва „Стеван Бракус”, а и данас функционише као
спортски центар.38

Слика 3 Иван Грбац, Соколски дом Београд IV, основа приземља,
1938. година (извор: ИАБ, ф‒XX‒13‒1932)

Слика 4 Иван Грбац, Соколски дом Београд IV, нацрт фасаде,
1938. година (извор: ИАБ, ф‒XX‒13‒1932)

Соколски дом Београд – Матица
Иницијатива да се подигне дом соколског друштва „Бео
град‒Матица” потиче још од 1921. године. За један пројекат
који је био од изузетне важности за беог радско Соколство
какав је био соколски дом „Београд‒Матица” ангажован је
36 ИАБ, ф‒XX‒13‒1932.
37 Фототека Музеја спорта и олимпизма.
38 Путник, В. нав. дело, стр. 75-77.
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најистакнутији архитекта Соко ‒ Момир Коруновић. Током
неколико фаза кроз које је пролазило соколско друштво „Бе
оград Матица” поводом изградње сопственог дома, Коруно
вић је имао прилике да изради неколико репрезентативних
нацрта. Пројекат који датира из 1928. године имплицира ве
лике амбиције које је соколско друштво „Београд Матица”
имало. Обиље фасадне декорације огледало се пре свега у
пуној фасадној скулптури, попут сокола у гнезду, евидент
но намењеном да указује на соколски дом као „гнездо” дру
штва, али и читавог југословенског Соколства. Коруновић
је такође уврстио и скулптуре соколара, као и рељеф Светог
Ђорђа који убија аждају. Оваква иконографија је јасно ука
зивала на војни карактер Сокола, пошто је Свети Ђорђе био
војник и Соколи су га одабрали за свог свеца заштитника
обележавајући Ђурђевдан као празник.

Слика 5 Момир Коруновић, Соколски дом Београд – Матица,
нацрт прочеља, 1933. година (извор: ИАБ, ф‒И‒2а‒1946)

Међутим, финансијска ситуац
 ија приморала је Соколе да од
Коуновића поруче скромнију верзију соколског дома. Нацрт
из 1933. године показује далеко сведеније решење, лишено
декоративних трака и комплексне експресионистичке струк
туре првобитног пројекта (слика 5). Па ипак је Коруновић и
на овом пројекту нашао простора за соколску иконографи
ју, поставивши у витраж последње зоне соколе у лету, као
и скулптуре сокола са грбовима.39 Изведено решење је, на
жалост, претрпело додатне интервенције, па је сва фасадна
скулптура и декорација уклоњена. Изведено је само решење
улазног портала које је накнадно изменио архитекта Николај
Краснов 1934. године (слика 6).40 Изградња дома је започета
39 ИАБ, ф‒I‒2a‒1946.
40 Кадијевић, А. (1994) Прилог проучавању дела архитекте Николе Кра
снова у Југославији (1922–1939), Саопштења РЗЗЗСК бр. 26, Београд:
Републички завод за заштиту споменика културе, стр. 190; Исто (1997)
Рад Николаја Краснова у Министарству грађевина Краљевине СХС/Ју
гославије у Београду од 1922. до 1939. године, Годишњак града Београ
да бр. 44, Београд: Музеј града Београда, стр. 247.
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1929. године, када је краљ Александар I Карађорђевић дони
рао 100.000 динара соколском друштву „Београд Матица” за
почетак радова. Проглашавањем шестојануарске диктатуре
Соколи су доспели у жижу политичке стратегије као отело
творење југословенства и од тог тренутка Краљевина запо
чиње са активном материјалном и логистичком подршком.
Краљ Александар је био додатно мотивисан да помогне из
градњу соколског дома „Београд Матица”, зато што је исте
године укинут Југословенски Соколски Савез са седиштем у
Љубљани и формиран Савез Сокола Краљевине Југославије
са седиштем у Београду којем је била потребна репрезента
тивна грађевина.41 Освећење темеља је одржано 6. октобра
1929. године, када је Друштво за улепшавање Врачара тако
ђе донирало 100.000 динара како би се дом завршио.42 На
редне године је и Министарство просвете одредило 50.000
динара за завршетак изградње соколског дома,43 што говори
о значају овог пројекта за културну политику Краљевине Ју
гославије. Године 1934. на комеморацији краљу Александру
соколско друштво „Београд Матица” је одлучило да дом на
зове по преминулом краљу,44 што је након њиховог приме
ра постала уобичајена пракса током друге половине четврте
деценије двадесетог века.45 Изградња соколског дома „Бео
град Матица” је завршена крајем 1935. године, а свечаност
освећења је одржана 1. марта 1936. године.46
Упркос очитој сведености реализованог остварења, Момир
Коруновић је на соколском дому „Београд Матица” успео
да манифестује постулате за које се залагао. Осим технички
задовољеног стандарда, грађевина на пољу архитектонског
израза представља један од најрепрезентативнијих приме
ра националног стила у Београду. Сведена форма фасаде
истакла је складну структуру компонованих маса и мону
менталност објекта, који се простире на 1.650 м², чинећи га
у том тренутку највећим соколским објектом у Краљевини
Југославији.

41 АЈ, Фонд МП, ф–66–1266–1514, Соколско друштво „Матица” Београд –
апел Министру просвете, 8. V 1928.
42 Аноним (7. X 1929) Свечано освећење камена темељца Соколског Дома
у Београду, Политика, стр. 3.
43 АЈ, Фонд МП, ф–66–1266–1514, Одлука о исплати 50.000 динара Одбо
ру за подизање соколског дома у Београду, 16. III 1930.
44 Кадијевић, А. нав. дело, стр. 85.
45 Путник, В. нав. дело, стр. 160.
46 АЈ, Фонд МП, ф–66–1266–1514, Соколско друштво „Матица” Београд
– позивница Министру просвете на свечано освећење соколског дома
„Матица”, 23. II 1936.
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Слика 6 Момир Коруновић, Николај Краснов, Соколски дом
Београд – Матица, улазни портал, 1934. година (извор: В. Путник)

Стадион за свесоколски слет
у Београду 1930. године

Популистички карактер Соколског покрета огледао се и
кроз промоцију аматерског спорта и тимског духа путем
масовног учествовања на слетовима. Осим изградње сокол
ских домова као значајних пунктова у јавном простору ме
ђуратног Београда, изградња монтажног стадиона, односно
„слетишта” за потребе Свесоколског слета одржаног у Бео
граду 1930. године представља изузетно значајан догађај у
развоју југословенске архитектуре, али и „освајања” јавног
простора од стране Сокола Краљевине Југославије.
Првобитна жељена локација за подизање привременог ста
диона за Свесоколски слет била је Доњи град Калемегдана.
На том простору Соко Краљевине Југославије предвидео је
капацитет од 5.000 вежбача и 100.000 гледалаца. Међутим,
тај предлог је одбацио сам краљ Александар I Карађорђе
вић због великих трошкова нивелације терена и изградње
насипа. Такође одбацивши предлог изградње стадиона на
Бањичком пољу, краљ се услед веома повољне локације и
близине центру града сложио са предложеном локацијом
иза зграде Техничког факултета, оивиченом Гробљанском
(данас Рузвелтова улица), Ратарском (данас Улица краљице
Марије) и Карнегијевом улицом.47

47 Караулић, Ј. Соколски слетови у Краљевини Југославији на примеру
Свесоколског слета у Београду 1930. године, у: Ко је соко – тај је Југо
словен, уредила Кнежевић, Н. (2016), Београд: Музеј историје Југосла
вије, стр. 84.
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За израду пројекта стадиона био је задужен архитекта Мо
мир Коруновић, уједно и председник грађевинске секције
слетског одбора. Коруновић је израдио пројекат за стади
он површине 12.560 м². За изградњу овог монтажног здања
употребљено је 51.000 м³ дрвне грађе. Сама изградња ста
диона трајала је око два месеца, а на градилишту је било
450 радника. Пробно оптерећење трибина извршило је 6.000
војника.48 Када је завршен, беог радски соколски стадион био
је највећа дрвена конструкција у централној Европи (слика
7). Стадион је имао капацитет за 42.000 гледалаца49 и 3.500
вежбача. Постојала су четири улаза за публику, које је Мо
мир Коруновић дизајнирао у складу са сопственим идејама
националног стила. За учеснике слета су до свлачионица во
дила три засебна улаза. Осим свечаних ложа пројектован је
и музички павиљон где је био смештен оркестар који је био
озвучен. Коруновић је у оквиру пројекта предвидео водовод,
електрично осветљење, пошту, собу за новинаре, телефон
ске кабине. Изнад ложа налазиле су се куле које су служиле
за ватрогасну стражу.50

Слика 7 Момир Коруновић, Соколско слетиште, 1930. година
(извор: колекција М. Јуришића)

Пренос слета извршила је Дирекција беог радске радиостанице у сарадњи са фирмама Телефункен (Telefunken) и
Филипс (Philips) на четрдесет локација широм земље.51 Све
чану поворку од 20.000 Сокола последњег дана слета прати
ло је око 200.000 грађана. Слет је такође снимљен камерама,

48 Исто, стр. 86.
49 29.300 места за седење, 8.500 места за стајање, 1.170 места за седење у
ложама; у: Караулић, Ј. нав. дело,  стр. 85.
50 Исто, стр. 85.
51 Исто, стр. 88.
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па је премијерна пројекција документарног филма одржана
у сали хотела „Касина” у фебруар у 1931. године.52

Нереализовани пројекти за други
соколски стадион у Београду
Пошто је Коруновићево слетиште било размонтирано од
мах по завршетку слета, већ 1931. године почињу припреме
за изградњу трајног стадиона за следећи свесоколски слет
у Београду који је планиран да буде одржан 1935. године.
Том приликом је израђен пројекат за ново слетиште на ло
кацији близу пиваре Ђорђа Вајферта. Амбициозна замисао
поразумевала је стадион који би овог пута примио чак 6.500
вежбача, што би га чинило другим у Европи по величини,
после Страховски стадиона у Прагу. Поред великог стадио
на у плану је било подизање једног мањег са капацитетом од
2.000 вежбача.53 Овај пројекат је остао нереализован услед
до сада недовољно расветљених околности, већ је после не
колико година за подизање соколског слетишта изабрана но
ва локација у подручју Доњег града Калемегдана.
Стадион је требало да буде завршен до маја 1935. године
како би се слет одржао 1936. године. Елаборат за соколски
стадион трајног карактера у зони Доњег града израдио је
инжењер Коста Петровић. Допринос Косте Петровића ар
хитектури спортских објеката најпре се огледа у прируч
нику о пројектовању народних и соколских домова, као и
соколских и школских вежбалишта из 1940. године.54 Из
градња стадиона је константно одлагана, па је на седници
Извршног одбора ССКЈ 1937. године прихваћен предлог Ко
сте Петровића да се трајни стадион подигне за Свесоколски
слет који би се одржао 1941. године.55 Том приликом је још
једном вођена полемика око локације за стадион, јер су осим
Доњег града Калемегдана предложени Ушће и Велико ратно
острво.56 Коста Петровић је приликом израде нацрта зами
слио веома амбициозан пројекат који би у потпуности ре
презентовао значај Соколства у јавном простору престонице
Краљевине Југославије. Стадион је требало да прими 20.000
52 Аноним (9. II 1931) Свечано приказивање свесоколског слета, Полити
ка, стр. 6.
53 Аноним (21. V 1931) Соколски стадион Краља Александра I, Политика,
стр. 6.
54 Petrović, K. (1940) Narodni domovi i školska vežbališta: norme i uputstva za
projektovanja i građenja, Beograd: Savez sokola Kraljevine Jugoslavije.
55 Аноним (13. I 1938) И Соколи хоће да подижу свој стадион у Доњем
Граду, Политика, стр. 13.
56 Аноним (1937) Где у Београду треба да се подигне Народни парк са
стадионом?, Соколски гласник бр. 7, Београд: Савез Сокола Краљевине
Југославије, стр. 1.
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вежбача и 60.000 гледалаца. Поред стадиона је предвиђено
да се уреди и Југословенски народни парк, такође називан
и Соколски парк. У склопу комплекса је такође требало да
буде подигнута и Висока школа за телесно васпитање.57 По
дизање једног амбициозног и репрезентативног комплекса у
склопу историјске целине Београда говорила је о несумњи
вим тежњама Сокола за „освајањем” урбаног простора гра
да и самопозиционирањем у његовој урбаној топографији.
Међутим, промена политичке климе током друге половине
четврте деценије довела је Соколе у мање повољан положај
него што је био случај током шестојануарске диктатуре.
Већ наредне године идеја о соколском стадиону претвара се
у идеју о олимпијском стадиону.58 Пројекат инжењера Пе
тровића бива занемарен и уместо његовог решења за израду
новог пројекта позван је немачки архитекта Вернер Марх
(Werner March), професор Универзитета у Берлину специ
јализован за пројектовање спортских објеката.59 Марх је та
кође израдио пројекат за стадион и Академију за физичко
васпитање за исти простор, с тим што је капацитет стадиона
био нешто скромнији – за 30 до 40.000 гледалаца.60 Ангажо
вање Вернера Марха за израду пројекта изазвало је бурне
реакције домаће стручне јавности,61 чини се више због чи
њенице што је у питању страни архитекта него због земље
из које долази. Исти случај се одиграо 1937. године када је
влада Милана Стојадиновића одлучила да за пројектовање
спортских објеката позове италијанског архитекту Паола
Виет ија-Виолија (Paolo Vietti-Violi), такође специјализова
ног за ову врсту пројектантске делатности.62

57 АЈ, Фонд МФВ, ф–71–15–42, Соколски стадион у Београду
58 Исто.
59 Марх је у Немачкој радио у Министарству спорта на предмету Наука о
грађењу спортских игралишта, а као професор исти предмет је преда
вао и на Државној академији за физичко васпитање у Берлину; Марко
вић, И. Р. (2013) Провокација нове естетике: два пројекта архитекте Вер
нера Марха у Београду, Зборник Матице Српске за ликовне уметности
бр. 41, Нови Сад: Матица српска, стр. 122; АЈ, Фонд МФВ, ф–71–15–42,
Planung: Stadion und sportanlagen für Belgrad, 1938.
60 АЈ, Фонд МФВ, ф–71–15–42, Реферат Министра физичког васпитања
народа са Конференције поводом изградње спортског стадиона у Бео
граду, 14. VI 1938.
61 Марковић, И. Р. нав. дело, стр. 177.
62 Аноним (1937) Крај одличних домаћих стручњака нама нису потребни
страни архитекти за грађевине за телесно васпитање, Соколски гласник
бр. 14, Београд: Савез Сокола Краљевине Југославије, стр. 2.
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Закључак
Политички ритуали које су Соколи спроводили на бројним
ефемерним спектаклима, почевши од церемонија осве
ћења и свечаних отварања, преко соколских академија, па
све до соколских слетова рефлектује значај који су имали
у јавном простору града, као и у колективној свести наро
да. По изградњи, соколски домови су представљали центре
културно-просветне делатности и значајне пунктове у исто
рији развоја спорта, али и еманципације и модернизације.
Богат садржај који су соколски домови нудили, почевши
од неговања физичке културе, преко глумачких и музич
ких секција, па до курсева „модерних игара”, биоскопских
пројекција и библиотеке чинило их је једним од центра
лих пунктова културног живота престонице. Соколи су на
овај начин привлачили грађанство, а посебно омладину, и
ширили своју идеју, промовисали националну историју и
културу.63 Соколи су својом пропагандом у великој мери
допринели конструисању југословенског идентитета у Кра
љевини, па су тако и политички догађаји неминовно утица
ли на развој соколске архитектуре и њено позиционирање
у урбаној топографији града, као и на касније неостварене
пројекте. Изградња соколских домова као и јединог реали
зованог стадиона у Београду сведочи о активном учешћу
грађана у процесу реализације, почевши од различитих
стратегија прикупљања средстава, па до помоћи у грађе
винским радовима. Осим грађана, свој допринос су дала и
нека од удружења, попут Друштва за улепшавање Врачара,
али и Министарство просвете, затим Министарство физич
ког васпитања и на крају сам краљ Александар I Карађорђе
вић. Утицај државне политике одразио се у извесној мери
на визуелну културу Сокола у престоници, па самим тим
и на соколску архитектуру. Примери који у највећој мери
одражавају уплив југословенске идеологије јесу они где је
држава у највећој мери финансијски учествовала у њиховој
реализацији – слетиште за Свесоколски слет и соколски дом
„Београд Матица”. Па ипак, показало сe да су амбициозни
пројекти архитеката за Соколе често бивали одбачени или
скромније изведени услед хроничног недостатка средстава
за њихову реализацију.

63 Богдановић, Д. (1934) Мисија соколства на изградњи национално и со
цијално снажних генерација, Београдске општинске новине бр. 5, Бео
град: Општина града Београда, стр. 335‒336.
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SPORTS IN PUBLIC SPACES: A GENESIS OF THE
BELGRADE SOKOL GYMS AND STADIUMS
Abstract
As the first sports premises built in Belgrade, the Sokol gym halls have
a significant place in the urbanistic development of the city in between
the two world wars. The question of building a Sokol gym hall was not
only relevant to the Sokol gym society, but also to the population at
large. Thanks to available archive documents and periodical magazines,
we now know that the people of Belgrade took active part in building
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 the Sokol gym
halls, a significant role in transformation of the public Belgrade spaces
belongs to their stadiums i.e. exercising fields. Through an analysis
of architectural projects realized under the auspices of Belgrade
Sokol gym societies and clubs, we will try to determine their role and
significance for the architecture and urban planning of the city, and also
determine the manners in which these public spaces contributed to the
spread of Yugoslav ideology, as part of a compulsory gymnastic culture
and mission aiming at emancipation and modernization of society.
Key words: Belgrade, public space, Sokol Hall, Sokol stadium, archi
tecture
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БЕОГРАДСКИ ПАСАЖИ
XX ВЕКА
АНАЛИЗА ТИПА И КРИТИЧКО
ИСПИТИВАЊЕ ПРОСТОРНОГ
ПОТЕНЦИЈАЛА
Сажетак: Као полазна основа истраживања, у овом раду, поста
вљен је просторни феномен XIX века – пасаж (passagen, нем.) – од
носно, наткривени (заштићени) пролаз између две улице, уметнут
у градски блок, који је, према опсервацијама Валтера Бењамина
(Walter Benjamin), представљао један од суштинских израза мо
дерности у времену свог настанка. Упоређивањем и испитивањем
пролаза/пасажа у урбаној историји Београда током XX века, рад
анализира транспозицију овог типа у контексту производње про
стора у различитим друштвеним оквирима, и проблематизује је
кроз актуелна питања савремене девастације и редукције јавног
домена и јавне сфере на глобалном нивоу. Овим радом настављају
се и продубљују претходно започета научна испитивања аутор
ки, кроз нову предметну грађу, проблемске оквире и истраживач
ка питања проверена у редефинисаној критичкој перспективи,
која се баве еманципаторским потенцијалом простора посебних
типологија, изван уобичајених дефиниција и интерпретација.
Кључне речи: архитектонскo пројектовање, градски пасаж,
еманципаторски потенцијал простора, Београд
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Уводне напомене1
Пажња која се данас поклања јавном градском простору и
његовом капацитету да омогући и подстиче јавни живот, без
обзира на све изазове савремених трансформација глобал
ног друштва, у контексту испитивања просторног капаци
тета градских пасажа, омогућава да се боље разуме физичка
форма ових простора, функције које обезбеђују и однос пре
ма осталим елементима изграђене средине. Уколико усво
јимо став да је тип идеја о моделу или принцип који слу
жи као водиља за стварање одређене форме, али и да тип
грађевина или простора одређујемо према начину живота
и култури,2 следи да интенција о истраживању просторног
и друштвеног потенцијала урбаних пасажа одражава намеру
да се испитају значења транспоновања овог архитектонскоурбанистичког облика из европског културног миљеа у но
ву средину, али исто тако и транспоновања овог типа кроз
различите друштвене дискурсе током XX века у Београду.
Прошли век је у архитектонској историји, према тумачењу
теоретичара архитектуре Жан-Луј Коен
 а (Jean-Louis Cohen),
обележен као век који су у највећој мери карактерисале ус
постављене релације између различитих концепата, њихова
трансгресија у различитим културним миљеима, али такође
и континуитет метаморфозе архитектонских типова.3
Прва од две премисе овог истраживања, заснива се на чиње
ници на коју указује историја генезе и трансформације град
ских пасажа: да су то простори хибридне, дуалне типоло
гије – између улице и куће – и да имају витални потенцијал
којим може да се превазиђе урушавање квалитета, односно
девастирање јавног простора у савременим градовима. Ети
мологија речи која означава овај појам, али и историја раз
воја типологије самог простора, указују на његов иманент
ни двоструки карактер.4 Појам пасажа, према француском
1 Овај рад је реализован у оквиру пројекта „Истраживање климатских
промена и утицај на животну средину: праћење утицаја, адаптација и
ублажавање” (43007) који финансира Министарство за просвету, науку
и технолошки развој Републике Србије у оквиру програма Интегриса
них и интердисциплинарних истраживања за период 2011-2017. годи
не.
2 Sandalack, B. A. and Uribe, F. A. (2010) Open Space Typology as a Frame
work for the Public Realm, The Faces of Urbanized Space, Berełkowski, R.
ed., Architectural Volumes 1, Poznan: Exemplum, pp. 47-86.
3 Cohen, J.-L. (2012) The Future of Architecture Since 1889, London / New
York: Phaid on, pp. 14-15.
4 Ćorović, D. and Milinković, M. Beyond the passage: Analytical probe into
the emancipatory potential of space, in: Proceedings of the 10th EAAE/ARCC
International Conference, Lisbon, Portugal, 15-18 June 2016: Architectural
Research Addressing Societal Challenges, Volume 1, Couceiro da Costa, M.,
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оригиналу, који води порекло из латинског језика /passūs/:
passage, означава простор галерија који је настао у Францу
ској крајем XVIII века, односно, засвођен и покривен про
лаз, у којем су занатске и трговачке радње биле смештене са
обе стране подужне осе пролаза. Више од 150 оваквих га
лерија саграђено је само у Паризу, у првим деценијама XIX
века, али касније и у многим градовима Европе и Северне
Америке.5
Друга поставка истраживања проистиче из читања и са
временог разумевања семиналног дела Валтера Бењамина
(Walter Benjamin), Das Passagen-Werk, односно The Arcades
Project.6 У раду полазимо од претпоставке да истраживање
културних стремљења једног друштва, која су оличена у од
ређеним визуелним и функционалним квалитетима посто
јећег или пројектованог простора, доприноси разумевању
еманципаторског потенцијала једне заједнице. Кроз архи
тектонска истраживања просторног потенцијала градских
пасажа у XX веку у Београду, у овом раду се критички испи
тује савремени друштвени оквир јавних градских простора,
али и савремени капацитет просторне, а тиме и суштинске
регенерације јавне сфере, као и то колики је данас степен
критичког отклона од еманципаторских идеала претходних
културолошких нивоа и стремљења једног друштва.

Први београдски пасаж: Гранд пасаж
архитекте Николе Несторовића,
1910-1912. године
Испитивање архитектонског типа пролаза или пасажа поче
ло је од посматрања и читања фотографијa Гранд пасажа у
Кнез Михаиловој улици бр. 19 у Београду, које се налазе у
Архиву Српске академије наука и уметности, које су сними
ли Живковић и Антонијевић, тек неку годину пред почетак
Првог светског рата, када је простор и саграђен. На једној од
фотографија (слика 1) види се ентеријер пролаза са стакле
ним кровом и низом новоотворених трговачких и занатских
радњи, као и неколико особа у њему, које подстичу интере
совање за одговоре на питања: у каквом је односу био нови
просторни оквир са корисницима простора? на који је на
чин први беог радски пасаж отворио могућности за одвијање
Roseta, F., Pestana Lages, J. and Couceiro da Costa, S., eds. (2017) Boca
Raton, FL: CRC Press / Taylor & Francis Group, pp. 231-238.
5 Исто.
6 Benjamin, W. (2002) The Arcades Project, Eiland, H. and McLaughlin, K.,
trans., Cambridge, Mass. / London, England: The Belknap Press of Harvard
University Press.
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активности које претходно нису постојале у јавном и/или
приватном простору града? које су просторне и програм
ске карактеристике Гранд пасажа постале елементи ти
полошког кода и основа за будуће просторно-временске
транспозиције?

Слика 1 Никола Несторовић, Пасаж Николе Спасића или Гранд
пасаж, Кнез Михаилова бр. 19, Београд, 1910-12, снимљено око
1912; фотографија: Живковић и Антонијевић. Извор: Архив
САНУ (Српске академије наука и уметности); сигнатура: 
14410 I B 1352.

У претходно наведеним предметним, проблемским и тео
ријским оквирима, ова студија полази од испитивања случа
ја Гранд пасажа у Кнез Михаиловој бр. 19, касније познатог
и као Спасићев пасаж. На овој адреси је крајем XIX века
био плац са једноспратницом изграђеном 1875, по пројек
ту архитекте Александра Бугарског, и великим двориштем
оријентисаним ка улици Обилићев венац.7 На истом месту је
1912. године изведен двоспратни, једнотрактни објекат, који
је пројектовао архитекта Никола Несторовић8 за велетргов
ца Николу Спасића, који је купио имање 1910. године. Тада
је у средишњем делу плаца формирано и покривено уну
трашње двориште, простор с новоотвореним трговинским
и занатским радњама, односно пролаз, којим је било могуће
из трговачке Кнез Михаилове улице доспети у улицу Оби
лићев венац, која је у то време водила ка још увек старом,
оријенталном Београду.9 Корисници занатских радњи у овом
7 Аноним (1931) Споменица Николе Спасића, Београд: Задужбина Нико
ле Спасића.
8 Павловић, М. (2014) Живот и дело архитекте Николе Несторовића
(1868-1957), докторска дисертација, Филозофски факултет, Универзи
тет у Београду, Београд.
9 Аноним (1931) нав. дело; Борић, Т. (2002) Задужбине Николе Спасића
и његовог фонда у Кнез-Михаиловој улици, Архитектура и урбанизам,
10, Београд: Институт за архитектуру и урбанизам Србије, стр. 66-81;
Павловић, М. нав. дело; Ćorović, D. and Milinković, M. нав. дело.
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пасажу, уколико би остварили пазар од 20,0 тадашњих дина
ра добијали су бесплатну карту за биоскоп који се такође
налазио у Гранд пасажу.10

Слика 2 Никола Несторовић, Објекат у Улици Обилићев венац
17, 1910-12, снимљено око 1912; фотографија: Живковић и
Антонијевић. Извор: Архив САНУ (Српске академије наука и
уметности), сигнатура: 14410 I B 1350.

Поливалентност оваквог јавног градског простора, првог
те врсте у Београду, указује на његове вишеструке намене
које се међусобно преклапају и преплићу: то је било исто
времено место за размену и трговину, за занатске радње и
биоскоп, то је био и коридор и заштићени градски пролаз,
покривено склониште, место за сусрете, за забаву, за зајед
ничка искуства која производи и промовише модерна култу
ра града. Организација простора и његова материјализација
одговарале су париским пасажима из XIX века.11 Метална
конструкција крова, са стакленим окнима, налазила се у
висини првог спрата. Сви архитектонски елементи који су
рашчлањавали овај простор, истовремено су га, ритмичним
распоредом излога, прозора, пиластера, визуелно уједиња
вали, док га је отвореним и прозрачним чинила дневна све
тлост коју је пропуштао застакљени кров.12 Чињеница да је
у питању покривен, али не и затворен простор, чији су обод
ни зидови истовремено унутрашњи, по својој диспозицији,
и спољашњи, по својој материјализацији, говори управо о
амбиваленцији и двоструком карактеру ове архитектонске,
односно урбане типологије. Београдски пасаж је предста
вљао готов архитектонски и урбанистички производ, који је
10 Аноним (5. јун 1912) Новоотворена обућарска радња у Гранд Пасажу,
Политика, стр. 4.
11 Gallica, Reconstituer le Paris du XIXe siècle en photographies, 01. 04. 2017,
http://gallica.bnf.fr/blog/03022016/reconstituer-le-paris-du-xixe-siecle-enphotographies
12 Павловић, М. нав. дело, стр. 250-255.
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преузет из технолошки развијеније традиције и уметнут у
постојеће градско ткиво и културолошки миље, у којима је
добио нове функције и нова симболичка значења.13
Никола Спасић, занатлија и трговац, доброчинитељ и пред
узетник, у градској историји је запамћен по беспрекорној
пословној етици и хуманитарном раду.14 Овај способни по
јединац, члан једног друштва на почетку модернизацијских
процеса, бирао је исто тако способне стручњаке, најбоље
архитекте за пројектанте својих објеката у којима су кори
шћени најквалитетнији материјали градње, савремени тех
нички уређаји и најмодернији инвентар. Спасићев пасаж је,
као производ приватне иницијативе, врхунског архитектон
ског знања и напредне технологије, био и артикулација – ка
ко пише Бењамин – колективног сна о томе шта би једно
друштво требало или могло да буде.15
Објекат Гранд пасажа према Кнез Михаиловој улици сру
шен је 1939, а у периоду 1940-1941, према пројекту архитек
те Владислава Д. Владисављевића подигнут је вишеспратни
стамбени објекат који се састојао из бочних крила и попреч
ног тракта, као чеоног „зида” ка Кнез Михаиловој.16 Том
приликом је уклоњен двоводни стаклени кров, али је про
стор задржао своју функцију пролаза између улица до да
нас. У седамдесетим годинама је, у духу „малог урбанизма”
и у процесима заштите и конзервације овог објекта, био
актуел ан пројекат архитекте Светислава Личине, за ревита
лизацију пасажа. Заједно са конзервацијом и рестаурацијом
овог простора у 2012, било је најављено стварање простора
за уметничке перформансе, галерије и радионице старих за
ната,17 али се то није догодило.

Прва транспозиција: конкурсни пројекат за
Теразијску терасу архитекте Николе Добровића,
1929-1930. године
За разлику од неких других европских престоница, као што
је, на пример, Истанбул, концепт наткривених пролаза на
сталих по угледу на париске пасаже XIX века није се даље
13 Ćorović, D. and Milinković, M. нав. дело.
14 Аноним (1931) нав. дело; Софронијевић, М. (1995) Даривали су своме
отечеству, Београд: Библиотека града Београда / DBR International
Publishing.
15 Benjamin, W. нав. дело.
16 Борић, Т. нав. дело.
17 Milosavljević, M. (3. februar 2012) Restauracija Spasićevog pasaža, Ve
černje novosti online, 22. 03. 2017, http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.
html:364909-Restauracija-Spasicevog-pasaza
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развијао у условима беог радске урбане средине.18 У периоду
између два светска рата, међутим, овај типолошки концепт
је на јединствен начин транспонован и, у модернистичком
идиому, проналазимо га у неколико неизведених пројека
та архитектe Николе Добровића. Као и претходно анали
зиран пример, он је такође заснован на конструктивним
инвенцијама и технолошком напретку који је донела нова
епоха.

Слика 3 Теразијска падина, Београд, око 1930. Извор:
Фотодокументација Новинско-издавачког предузећа Борба.

Наиме, у богатом опусу једног од најзначајнијих „побор
ника” модерне архитектуре у Југославији, аутора бројних
пројеката и изведених објеката у Прагу, Дубровнику, Бео
граду, Херцег Новом, Игалу, као и важних текстова, уџбе
ника и теоријских радова, проналазимо низ пројеката у ко
јима типолошки модел којим се бавимо добија нове појавне
облике и програмске концепције. Кључни пројекат, у овом
смислу, јесте конкурсни рад за Теразијску терасу у Београду
из 1929-1930. године.19 Овај рад представља критичну тач
ку у Добровићевој каријери, али и један од најзначајнијих
догађаја у урбаној историји Београда. Међу 28 радова, на
18 Павловић, М., нав. дело.
19 Од посебног значаја за историју и теорију модерне архитектуре су ар
хитектонски објекти Николе Добровића настали су у региону Дубров
ника, у периоду 1934-1941. Поред Хотела Гранд, на острву Лопуд, низ
модерних вила, затим Дом феријалног савеза, надоградња виле Волф, и
реконструкција ренесансне палате Спонза у дубровачком Старом гра
ду, заједно говоре о једном изузетном модернистичком пројектантском
опусу, који, данас је то сасвим евидентно, далеко превазилази грани
це локалног и нацоналног, у историји архитектонског модернизма на
тлу Југославије. Милинковић, М. (2007) Критичка пракса архитекта
Николе Добровића: Дубровачки период, 1934–1943, магистарска теза,
Архитектонски факултет, Универзитет у Београду, Београд; Blagojević,
Lj. (2015) Itinereri: moderna i Mediteran. Tragovima arhitekata Nikole Do
brovića i Milana Zlokovića, Beograd: JP „Službeni glasnik” / Univerzitet u
Beogradu ‒ Arhitektonski fakultet.

159

МАРИЈА МИЛИНКОВИЋ и ДРАГАНА ЋОРОВИЋ
међународном такмичењу, Добровићев пројекат под геслом
Урбанизмус освојио је прву награду. Да бисмо разумели ви
зионарски концепт Николе Добровића, потребно је да има
мо у виду географске карактеристике овог места и историј
ски контекст у коме је настао. Наиме, поред простора Бео
градске тврђаве и Калемегдана, трг Теразије је био једини
отворени јавни простор у граду са кога је било могуће сагле
дати и осетити јединствен спектакл топографије и урбаног
пејзажа Београда.
Овај пројекат је за Београд 1930. године, како пише Љиља
на Благојевић, био радикалан као и Ле Корбизијеов (Char
les-Édouard Jeanneret, Le Corbusier) план Воаз ен (Vois in) за
Париз 1925. године. Ово је било први пут у европској исто
рији да је један модерни пројекат прихваћен и награђен на
конкурсу за реконструкцију историјског центра града.20 Ар
хитектонска структура конкурсног решења произашла је из
размишљања о ширем урбаном контексту, о могућностима
повезивања са луком, железничком станицом, и шетали
штем на обали реке: отуда и строга аксијална симетрија
архитектонског комплекса, и једноставност хоризонталног
плана приземне етаже овог објекта. Празнина у средишњем
простору терасе дефинисана је двема подужним зградама,
са кулама висине десет спратова, које наглашавају улаз у
комплекс. Како би савладао велику висинску разлику изме
ђу ободних улица, Добровић је организовао широк, отворен
јавни простор – терасу, на нивоу Теразијског трга, и ком
плексну структуру подземних пролаза са комерцијалним са
држајима у сутерену. У чланку објављеном у љубљанском
часопису Архитектура јануара 1932. године, Добровић
пише: да поред комерцијалних садржаја и трговине у суте
рену, и кафеа и ресторана који заузимају простор по ободу
терасе, на вишим етажама концентрисан је духовни живот
становника, који служи „за рекреац
 ију физички и психички
изнуреног престоничког становништва”.21 О јасно израже
ној свести о добробити целокупног становништва, говоре
и цртежи планираних подземних пролаза испод Теразијске
терасе, са стакленим излозима и латералним осветљењем.
Они индиректно реферирају на историјске преседане, али за
разлику од унутрашње фасаде Спасићевог пасажа, на којој
се смењују елементи неокласицизма и сецесије, Добровиће
ви пролази су огољене просторне кулисе, ослобођени орна
мената. Сведени на једноставне просторне структуре чија је
20 Blagojević, Lj. (2003) Modernism in Serbia: The elusive margins of Belgra
de architecture, 1919-1941, Cambridge, MA: MIT Press.
21 Dobrović, N. (1932) Uređenje „Terase” na Terazijama u Beogradu, Arhi
tektura, 4, Ljubljana, str. 116.
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једина декорација зеленило у јавном простору, отворени су
за најразличитије садржаје и све потенцијалне кориснике.

Слика 4 Никола Добровић, конкурсни пројекат за Теразијску
терасу, 1929-30. Извор: Dobrović, N. (1932) Uređenje „Terase” na
Terazijama u Beogradu, Arhitektura, 4, Ljubljana, str. 117.

У детаљном опису пројекта, један од најзначајнијих аргу
мената односи се на економску ефикасност и исплативост
овог грађевинског подухвата, и овај аспект временом поста
је све значајнији, како аутор увиђа да се могућности за реа
лизацију пројекта сужавају. Крајем фебруар а 1932. године,
Добровић објављује нови чланак у дневном листу Време, у
коме презентује процену трошкова изградње грађевине и
очекиваних прихода у њеном коришћењу, указује на зајед
нички интерес државе, града и грађана Београда, локалних
и међународних трговачких предузећа и предвиђа да би се
изградња исплатила за само 5 година. Међутим, овај апел
упућен грађанима, стручњацима и градским властима није
наишао на очекивани одзив, пажња јавности је убрзо про
менила свој фокус, и, до почетка Другог светског рата, До
бровић је једино успео да интегрише концепт Терасе у нови
Регулациони план града који је усвојен 1938. године.
Пасажи, аркаде и наткривени пролази, као што смо претход
но устврдили представљају значајне просторне елементе у
низу Добровићевих пројеката. Поред Теразијске терасе, по
менућемо само неколико најзначајнијих. О намени, значају
и различитим начинима организације пасажа и наткривених
пролаза највише сазнајемо у Техничком опису неизведеног
пројекта за Дом Матице српске у Новом Саду, који је на
стао непосредно пре почетка Другог светског рата у Југо
славији. У овом пројекту, изградња низа аркада дуж уличног
фронта била је предвиђена урбанистичким условима, али је
унутрашњи, стаклом наткривени пролаз, био пројектован
у свакој од три понуђене просторно-програмске схеме. Не
што другачије концептуалне претпоставке, које се односе на
ове просторне елементе, налазимо и у конкурсном пројекту
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за Палату ПРИЗАД у Београду, из 1937, у коме наткривени
простори означени као „аркаде”, отварају и штите приступ
стамбеним јединицама смештеним у сутерену Палате.22 Иа
ко битно различити по својој величини, структури и намени,
„аркаде” и „пасaжи” у сва три конкурсна рада укључују бри
гу о добробити становништва.
Промена друштвено-политичког система у послератном пе
риоду, отворила је наизглед нове могућности за реализацију
Добровићевог конкурсног пројекта за Теразијску терасу. Са
позиције Главног архитекте града Београда, Добровић по
ново посматра проблем Теразија у ширем контексту обнове
и реконсктрукције порушеног града. Цртеж из 1946. године,
приказује Теразијску терасу као нулту тачку у процесу пла
нирања и изградње нове метрополе на обе обале реке Саве.
Исте године, Добровић почиње процес реализације планова
за Теразијску терасу систематском регулацијом саобраћаја
у центру града. Декоративне елементе урбаног мобилија
ра, укључујући и велику фонтану у средишту трга, замени
ле су широке градске улице и подземни пролази за пешаке.
Изнова, ови припремни радови су били све што је Никола
Добровић успео да реализује. Међутим, послератна архи
тектонска и урбанистичка пракса у Социјалистичкој Феде
ративној Републици Југославији, постепено је успоставила
нове стандарде формирања јавних градских простора у но
вим друштвеним условима. У овом смислу, свакако један од
најрепрезентативнијих примера нове типолошке трнспози
ције налазио се са друге стране трга на Теразијама.

Друга транспозиција: Безистан,
архитекта Владета Максимовић, 1953. година
Као и у случају Спасићевог пасажа, пролаз Безистан,23 који
је половином прошлог века пројектовао архитекта Владета
Максимовић,24 такође је повезивао два важна градска јавна
простора: сада већ старог градског трга на Теразијама, и но
вог, манифестационог Трга Маркса и Енгелса, предвиђеног
за масовне друштвене скупове. У истом периоду, архитек
та Максимовић је са Видом Врбанићем урадио неизведени
пројекат за уређење Теразијске терасе (1950), а нешто ка
сније, такође на Теразијама, изведени су његови пројекти за
Инвестициону банку (1958) и зграду Југословенске књиге
22 Милинковић, М. нав. дело.
23 Реч безистан /bezistãn/ је персијског порекла и означава тржиште, по
кривену чаршију, део трга под кровом; Вујаклија, М. (1988), Лексикон
страних речи и израза, Београд: Просвета, стр. 107.
24 Stojanović, B. i Martinović, U. (1978) Beograd: 1945-1975: urbanizam:
arhitektura, Beograd: Tehnička knjiga, str. 124.
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(1949-52).25 Иновације које су уведене пројектом Безистана
у функционалном, технолошком, обликовном и симболич
ком смислу, биле су израз велике промене друштвеног си
стема после Другог светског рата, и огледале су се, поред
осталог, у успостављеном новом односу између комерцијал
ног, културног и услужног сектора, у употреби савремених
конструкција и материјала, и успостављању нових стандар
да за јавне градске просторе. Условљена овим променама,
примена нових визуелних и естетских просторних кодова,
значила је конструкцију отворене бетонске надстрешни
це са куполом изнад фонтане и новом врстом алегоријске
скулптуре: Жена са шкољком, Александра Зарина из 1959.
године.

Слика 5 Владета Максимовић, Пролаз Безистан, Теразије,
Београд, 1953, разгледница. Извор: Приватна колекција 
Марије Милинковић.

Прве слике из живота пролаза Безистан, засноване су на
пројекцији идеје о новом друштву, односно на колективном
сну о епохи која долази. Најзначајнији еманципаторски по
тенцијал у проучавању архитектонске типологије пасажа,
налазимо управо у одвајању од снова прошлости и у анти
ципацији будућности. Архитектонско истраживање може да
допринесе подизању свести стручне јавности о могућности
и начинима организовања алтернативног, „трећег просто
ра”. Вредности које постоје у амбивалентним просторима
пасажа налазе се у искуству њиховог живота у времену,
свих активности и актера који су га чинили и који помажу
размишљању о новим транспозицијама и стварању квали
тетних јавних градских простора.
Увид у богату фотодокументацију листа Борба и фотогра
фије на којима је приказан простор Безистана у различи
тим периодима осме и девете деценије XX века говори о
25 Исто, стр. 125.
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флексибилности овог простора и креативности у његовом
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 свакодневног живота у који
ма препознајемо и остварење Добровићеве замисли о про
лазима испод Теразијске терасе, односно инклузији свих
потенцијалних корисника.

Слика 6 Владета Максимовић, Пролаз Безистан, Теразије,
Београд, 1953: Концерт у Безистану, снимљено 28. јула 1987.
Извор: Фотодокументација Новинско-издавачког 
предузећа Борба.

У општој друштвеној, социјалној, вредносној и економској
деградацији у последњој деценији XX века на простору
бивше СФРЈ, уследили су дубински поремећаји у свим сфе
рама јавног живота. И јавни простор Безистана је постепено
губио елементе своје првобитне функције, у највећој мери
због корените трансформације и транзиције ободних садр
жаја, у којој је дотадашња вредност оличена у неочекиваној
виталности простора пасажа – сасвим угушена. Вероватно
је најдрастичнија илустрација ових процеса пример некада
чувеног биоскопа „Козара”, садржаја који је уносио нарочи
ту динамику у свакодневни живот у пасажу Безистан, а који
је у међувремену прошао процес приватизације и тешко је
оштећен током пожара, 2012. године. Без обзира на покуша
је да се овај простор у претходном периоду делимично или
у потпуности ревитализује, ипак, и даље остаје девастиран
у постојећем друштвеном и политичком контексту.
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Слика 7 Владета Максимовић, Пролаз Безистан, Теразије,
Београд, 1953; Реконструкција Безистана крајем осамдесетих
година XX века. Извор: Фотодокументација 
Новинско-издавачког предузећа Борба.

Закључак
Еманципаторски потенцијал специфичне архитектонске ти
пологије пасажа откривамо кроз два, међусобно повезана
аспекта. Пролази или пасажи су места транзиције, уметну
та у урбано ткиво, чије су просторне и програмске карак
теристике основа за успостављање нових корелација изме
ђу приватног и јавног домена. Ово истраживање је вођено
идејом да специфичан карактер пасажа, ако су осмишљени
као отворени и двоструко-кодирани простори који имају
јасно дефинисану структуру, али истовремено и зависе од
случајности и непредвиђених околности – може да допри
несе стварању нових облика јавног живота. Истовремено,
истраживање ове специфичне архитектонске типологије,
односи се и на актуелне дебате о урушавању, пропадању и
нестајању јавних простора данас, на глобалном нивоу,26 под
теретом бројних супротстављених друштвених, политич
ких, културних и економских интереса. Истраживање исто
ријске перспективе различитих архитектонских алата, уре
ђаја, концепата, различитих пројектантских стратегија које
доприносе стварању простора амбивалентног карактера,
као и њихова јукстапозиција, омогућавају архитекти да се
26 Springer, S. (2011) Public Space as Emancipation: Meditations on Anar
chism, Radical Democracy, Neoliberalism and Violence, Antipode, 43 (2),
Oxford: Blackwell Publishing Ltd., pp. 525-562.
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ослободи претходне парадигме, односно допуштају, како
пише Валтер Бењамин, то је „право ослобођење од епохе,
које има природу буђења”.27
Архитектонска анализа три типа пасажа у Београду, од
којих Добровићев није изведен, а остала два су временом
физички просторно и културолошки урушена, успоставља
релације које иначе не постоје. Наиме, ниједан од ових па
сажа, врло је вероватно, није настао у директној релацији
са хронолошким претходником. Међутим, паралелно са
времено сагледавање ових простора с њима припадајућим
друштвеним контекстима, затим истраживање, испитивање
и разматрање њиховог опстајања у различитим културоло
шким ситуац
 ијама, као и разматрање еволуције саме идеје
о прелазним или пролазним просторима, омогућавају јасни
ји увид у то какви могу њихови еманципаторски квалитети
да буду. Тиме се враћамо на питање постављено на почетку
овог есеја, о томе где је место корисника пасажа, свих дру
штвених чинилаца, а наравно и стручњака, архитекте у ста
варању јавног градског простора? Девастацију и урушавање
свих објеката Николе Спасића на подручју Кнез Михаилове
улице, Тијана Борић види у индиферентном односу нових
корисника према њиховој културној и историјској вредно
сти, у процесима рушења и уништавања градских амби
јената, као и у нерегулисаном статусу споменика културе
код нас. Када је у питању пасаж Николе Спасића, додатни
аспект сагледавања проблема, преноси тежиште проучав
ња на сам јавни простор који се на овом месту формирао
и трансформисао. У Гранд пасажу су архитектонска екс
пертиза и приватно предузетништво иницијално створили
хибридни простор улице и куће, у којем, баш као и на ве
роватно првој забележеној фотографији из периода (слика
1) прилика становника града и корисника простора изгледа
као етерична, снолика, и не сасвим дефинисана појава. До
бровићеви пасажи нас информишу о архитекти демијургу
који заједници доноси прометејски квалитет уређених про
сторних и економских односа. Пролаз Безистан, са својим
идеолошким и симболичким вредностима, својим централ
ним положајем, величином и значајем, највише говори о
визуелном, али и суштинском, значењском преиначавању
беог радских јавних простора у XX веку. Оно што, за ширу
јавност анонимни, архитекта ствара за колектив, испоља
ва се у моменту настанка Безистана као сан о новој епохи,
довољно флексибилан да реалност свих каснијих друштве
них транзиција јасно рефлектује у овом простору, током
различитих фаза његових трансформација. Прометејски
27 Benjamin, W. нав. дело, стр. 883-884.
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квалитет, како у овом пресеку истраживања закључујемо,
не доносе ни архитекта, ни корисник простора, већ тежња
свих актера у преиначавању јавних градских простора, ка
стварању знања о томе да снолики прикази колективног
несвесног претходне епохе нису путоказ за будућност, већ
тачке на којима се у садашњости проверава еманципаторски
капацитет самог друштва.
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THE 20th CENTURY BELGRADE PASSAGES:
A TYPOLOGICAL ANALYSIS AND CRITICAL
EXAMINATION OF THE POTENTIALS OF SPACE
Abstract
As noted by Walter Benjamin, the spatial phenomenon of a covered
glass-roofed 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
probe that examines the historical conditions of a particular enterprise.
When the Passage of Nikola Spasić was constructed in the main
pedestrian and shopping street of Belgrade in 1912, the époque of
Parisian-style arcades had already passed. Observed in this broader
perspective, the construction of the Passage, according to the project
of Nikola Nestorović, one of the most prominent Serbian architects of
the period, was only a late echo of the Parisian 18th century invention.
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
idea of space with emancipative potential, correspondingly point out
the protean capacity and open up new alternatives in the context of
contemporary production of space, particularly important in the light of
a changing global culture.
Kеy words: architectural project, city passage, emancipatory potential
of space, Belgrade
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Републички завод за заштиту споменика културе, Беог рад
DOI 10.5937/kultura1754169C
УДК 711.61(497.11)”1976”
316.75:72(497.11”19”
оригиналан научни рад

АНКЕТНИ КОНКУРС ЗА
УРЕЂЕЊЕ ТРГА МАРКСА И
ЕНГЕЛСА У БЕОГРАДУ
1976. ГОДИНЕ
ИЗМЕЂУ КУЛТУРЕ КРИТИКЕ И
КУЛТУРЕ ГУБЉЕЊА СИНТЕЗЕ
Сaжетак: Након краткотрајног поратног периода марксистич
ког радикализма, у Србији је током педесетих и шездесетих го
дина ХХ века извршена корекција антибуржоаске маркистичке
револуције спровођењем беспоштедне критике свега постојећег,
да би концем шездесетих и током седамдесетих година таква
политичка стратегија била трансформисана у својеврсни гра
ђанско-демократски модел критике друштва против државе. У
архитектонској области током седамдесетих година, однос пре
ма традицији праксе стварања и традицијској слици затеченог
наслеђа носио је својеврсни грађански модел критике која се, на
основу схватања националне традиције засноване на интерним
дифузијама емотивног, идеолошко-политичког, историјског и
интересног код стваралаца простора, може груписати на ради
калну, конзервативну и либералну. Анкетни позивни урбанистички
конурс за уређење трга Маркса и Енгелса у Београду, спроведен од
месеца јуна до 15. новембра 1976. године, заузима време преласка
са друштвено-планског радикализма на либерално-тржишне ево
луционистичке перспективе развоја града. Успостављањем спро
ведбене планско-стратешке документације за изградњу и уређе
ње градског простора концем шездесетих година ХХ века, чиме
се редефинише интуитивно деловањe архитектонских актера на
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градску слику, овакав еволуционистички перспективизам је кон
традикторно оваплотио волунтаризам и културу губљења архи
тектонске синтезе града. Пред перспективом дезоријентисаног,
дуготрајног и делимичног еволуционизма, виђенији актери архи
тектонског стваралаштва, решења су тражили у новом аутори
таризму, у крупнијим уређајним потезима и снажнијим акценти
ма, који се у односу на старији модел планирања простора разли
кује заменом класно-револуционарне за државно-револуционарну
митологију.
Кључне речи: архитектонска теорија, архитектонска критика,
урбанизам, заштита наслеђа, социјалистички реализам

Уз нужна поједностављивања, као и у другим друштвенохуманистичким областима, архитектонска критика се може
груписати како према својим нормативним исходиштима та
ко и према различитим трансцендентним или иманентним
формама основних типова нововековног мишљења – ра
дикализма, либерализма и конзервативизма. Унутар сваког
теоријског разликовања постоји извесни степен неодр еђе
ности као и мноштво варијација које се могу условно ту
мачити – на једној страни се препознаје њихова критичка
функција у односу на степен јавне видљивости односно на
учешће у политичком систему, а сa друге стране, препозна
ју се политички идеали који су својствени свакоме од њих,
упркос углавном замагљеним интимним диференцирањи
ма или идеолошкој оријентацији аутора. Учешће српског
архитектонског стваралаштва у програмским ,,процесима
цивилизовања друштва кроз афирмативне осећаје” односно
културним феноменима у оквиру којих се „национални
корпус уграђује у централне институционалне и вредно
сне системе”1, опширније су расправљени у нашој недавно
публикованој грађи.2
1 Shils, E. A. (1986) Centre and Periphery, in: The Constitution of Society, ch.
II The Sacred in Society, Routledge & Kegan Paul: The Heritage of Socio
logy, рр. 93-109.
2 Игњатовић, А. Транзиција и реформе: Архитектура у Србији 1952-1980,
Тежње ка високом модернизму, у: Istorija umetnosti u Srbiji XX vek. Re
alizmi i modernizmi oko Hladnog rata, eds. Šuvaković, М. et al. (2012),
Београд: Orion Art, стр. 689-726; Игњатовић, А. Порицање и обнова:
Архитектура постмодернизма 1980-1991, Плурализам и фикција: Пост
модерна, u: Istorija umetnosti u Srbiji XX vek, eds. Šuvaković, M. et al.
(2010), Београд: Orion Art i Katedra za muzikologiju Fakulteta Muzičke
umetnosti Univetziteta umetnosti u Beogradu, стр. 663-698; Игњатовић, А.
(2012) Мит о Тројанском коњу: Београдска школа архитектуре, Соција
листички модернизам током хладног рата, у: Istorija umetnosti u Srbiji
XX vek. Realizmi i modernizmi oko Hladnog rata, eds. Šuvaković, М. et al.
(2012), Београд: Orion Art, стр. 421-498; Игњатовић, A. и Манојловић
Пинтар, О., (2012) Преображаји трга Славија у Београду: историја, се
ћање и конструкција идентитета, у: Memory of the City / Sećanje grada,
ed.  Simu, M. (2012), Београд: Kulturklammer, стр. 121-154.; Kadijević, A.
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Уз сасвим ретке изузетке,3 не може се рећи да су поратни
српски архитекти тада такозване средње генерације, зау
зимали фигуру релевантног ,,критичког интелектуалца” у
специфичним облицима јавног критичког ангажмана, као
релевантних субјеката мање озваничене социјалистичке де
мократије а више запажених учесника у процесима „оштрог
оповргавања па и касније ауторевизије”, како у критици ин
телектуалне инертности архитеката запажа критичар архи
тектуре Миодраг Јефтић.4
Од важности за аналитичко уоквиравање ангажмана архи
теката и њихових критичких рефлексија углавном чине дру
штвене околности у којима се дограђује и заокружује њихов
стваралачки опус. Величина оствареног опуса примарно је
зависила од друштвених и економских могућности али и од
друштвених феномена као надвладавајућих културолошких
феномена дугог трајања.5 Због тога су предлози о одређеним
(2010) Ideologije i arhitektura u kontekstu duha vremena, u: Ideologije i ide
ali – Prilozi istraživanju arhitekture 20. veka u Vojvodini, Muzej savremene
umetnosti Vojvodine, str. 5-11; Кадијевић, А. (2010) Архитектура и дух
времена, Београд: Грађевинска књига; Кадијевић, А. (2009) О соцреа
лизму у беог радској архитектури и његовим опречним тумачењима, На
слеђе IX, Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда,
стр. 75-88; Кадијевић, А. (2007) Улога идеологије у новијој архитектури
и њена схватања у историографији, Наслеђе VIII, Београд: Завод за за
штиту споменика културе града Београда, стр. 225-237; Кадијевић, А.
(2003) Поглед на протекли век српске архитектуре (Приказ књиге: Ми
лош Перовић, Историја српске архитектуре XX века. Од историцизма до
другог модернизма, Наслеђе VI, Београд: Завод за заштиту споем
 еника
културе града Београда, стр. 265-269; Денегри, Ј. (2013) Корпус: Српска
уметност 1950-2000., Београд: Орион арт доо; Денегри, Ј. (2016) После
ратни модернизам/Неоавангарде/постмодернизам – Огледи о југосло
венском уметничком простору 1950-1990, Уметност и култура, Београд:
Службени гласник.
3 Страјнић, К. (1931) Савремена архитектура Југословена, Љубљана: Ар
хитектура 4, стр. 108-113; Добровић, Н. (1931) Уређење Терасе на Тера
зијама у Београду, Љубљана: Архитектура 4, стр. 114-118; Добровић, Н.
(1965) Осврт на тему амбијент, Загреб: Архитектура 90, стр. 7; Кулић,
В. (01 – 31. мај 2010)  Простор у кретању: Архитектура и политика чи
тања: Случај Генералштаба у Београду – Простор у кретању, Београд:
Република бр. (XXII), стр. 476-477, Матејић, М. (2012) Прилог проу
чавању зграде Генералштаба архитекте Николе Добровића: Концепт и
искуство простора, Наслеђе XII, Београд: Завод за заштиту споменика
културе града Београда, стр. 167-183; O Николи Добровићу: Јефтић, М.
(октобар 1976) Записи о беог радској архитектури на средини осме де
ценије - Београдски круг лењиром, Поглед бр. 21, Београд: ИТ Новине
(бр. 712)  
4 Јефтић, М. нав. дело.
5 Стојановић, Д. (2012) Асфалт и калдрма, Београд: Удружење за дру
штвену историју; Куљић, Т. (2006) Култура сећања, Београд: Чигоја;
Манојловић Пинтар, О. (2014) Археологија сећања – Споменици и иден
титети у Србији 1918-1989, Београд: Уружење за друштвену историју,
Чигоја и др.
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политичким детерминантама неопходни за разматрање
оквира оваквих процеса и у архитектонској науци. У том
смислу се и доминантни процес антибуржоас ке друштвене
револуције до коминформовске 1948. године, одвијао кроз
модел неомарксистичке радикалне критичке интерпрета
ције, који је носио облик филозофско-интерпретативног
спора о „правом значењу” марксистичке мисли, да би по
том, у процесима корекције спољнополитичке повезаности
према политичком Западу и економског прилагођавања по
четком педесетих година ХХ века афирмацијом грађанскодемократског модела критике, добио смисао делегитима
ције сопственог облика као мере „етатизма”, „бирократске
деформације” и „протосоцијализма”. Крајем шесдесетих и
током седамдесетих година XX века модели критике усва
јају грађанско-демократска полазишта универзалних вред
ности који су кодификовани у листи „грађанских и цивил
них права”. Након пораза чехословачког пројекта и нешто
касније проведене „брежњевизације” југословенског самоу
прављачког пројекта, појављују се различите формације со
цијално-политичког активизма (одбори, петиције, апели...)
чији је друштвени смисао ангажмана представљала одбрана
грађанских права и реконструкција „цивилног друштва” у
самоуправном социјализму као новоозваниченој уставној и
идеолошко-политичкој форми.
У раздобљу самоуправљања шездесетих година ХХ века,
идеја посебности народа или народности у односу на дру
ге присутне федеративне ентитете као основне и несводиве
заједнице у континууму југословенске историје, и поред за
говараног колективизма и јединства, постојала је на начин
којим није доводила у питање њихов појединачни историј
ски субјективитет и индивидуалитет. Међутим, одређени
историјски стереотипи претили су табуизацијом одређених
идеолошких стереотипа – на пример, вредновање реалсоци
јализма као грешке, „празног времена” и тренутком „скре
тања” од обавезујућег комунистичког идеала произилазило
је из дискурзивне критике сувише „изворних” образаца на
ционалног идентитета, националне традиције и аутохтоне
протокултуре па тиме и погрешног неконститутивног мо
дела за будуће време „напретка и социјализма са људским
ликом”, нарочито у контексту српског федералног ентитета.
Чини се да је из тог разлога у архитектонској области, као и
у другим друштвено-хуманистичким и уметничко-сценским
пољима, прихваћена „могућност заблуде” на линији конти
нуитета са социјалистичким реализмом и негативне марги
нализације новог социјалистичког друштва над којим су се,
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
епохе и стваралачких хтења нове државне заједнице запажа
Лидија Мереник: „модерни традиционализам је логична и
очекивана реакција на социјалистички реализам, чак и као
облик грађанског супротстављања он је под етикетом озва
ничене либерализације уметности нудио један старински
модел „компромисног модернизма” драгог српској култур
ној и грађанској сцени тридесетих година, одакле уистину и
потиче (...) Упркос томе што је у једном тренутку ослобађа
ња од репресије социјалистичког реализма одиграо драгоце
ну улогу сучељавања са наслеђем међуратног периода, овај
„модернистички традиционализам” доцније је однегован
као својеврсна ретро појава у оквиру свеукупног модерни
стичког продора друге половине педесетих година и касни
је”.6 Чини се да је на пољу архитектонског и урбанистичког
уобличавања града а нарочито уметничког стваралаштва с
почетка педесетих година XX века, међутим, учинак после
ратне неомарксистичке комунистичке радикалне критике
сам по себи делегитимациони – одричући сопствену извор
но марксистичку легитимацију, социјалистички реализам је
као модел идеолошке критике спровео самооспоравање и
поништавање идеолошког саморазумевања које је постоја
ло у темељима његовог легитимационог механизма. Другим
речима, оспоравајући „изворно социјалистички” карактер
неомарксистичког реалног социјализма, субверзивна само
критика је снажно утицала на соствени систем да трага за
новим легитимационим обрасцима. Овако отворена могућ
ност самокритике у Југославији, продубила је и разрадила
грађанско-демократске варијетете јавне друштвене критике
стварајући претпоставке не само за „светоназорску” опо
зицију већ и за политичку опозицију – стварањем „острва
слободе” у сфери индивидуализма, неформалним групама,
изненађујуће густим интелектуалним мрежама „цивилних
иницијатива”, покретима и петицијама.
Након превладавања радикалног неомарксистичког моде
ла друштва, као доминантне критичке опције непосредно
након Другог светског рата, нови дискурс грађанско-демо
кратске формације полази од потенцијала предграђанске
природе социјализма и из тога изводи захтев за његову гра
ђанску и цивилну трансформацију, док централну тачку ове
трансформације дефинише у ограничавању моћи државе
6 Мереник, Л. (2010) Уметност и власт. Српско сликарство 1945-1968,
Београд: Фонд Вујичић колекција, стр. 68.
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односно партије на начин који би се могао разумети захте
вом за новим „друштвеним уговором”. Паралелизам реалсо
цијалистичке стварности са епохом просвећеног европског
апсолутизма током које се догодило „буђење народа“, од
сликава реторичку и теоријску ренесансу социјалног либе
рализма у „комунистичком делу” Европе за шта је полазна
претпоставка била у преласку реалног социјализма из тота
литарног система у систем ауторитарног типа.
Поред тога што се архитектонски и урбанистички конкурси
из шездесетих и седамдесетих година XX века могу посма
трати у визури модела „утопијског реализма”7, они су били,
међутим, оперативни удео либерализације система који је
остваривао грађанско-друштвену плурализацију у области
освајања слободе критике али и до успостављања рела
тивно конкурентских и тржишних механизама послератнe
економијe. Механизми овакве плурализације у стручној јав
ности функционисали су независно од спољних механизама
које је политички омогућавала држава.8 Изградње капитал
них урбанистичких комплекса – на исти начин како се могу
„тумачити као одлучан и успешан покушај да се југословен
ска (доцније тумачена готово искључиво као српска) архи
тектура ’уведе у породицу светских великана’ уз нескриве
ну подршку највиших државних кругова”9 – тако су постали
и део политичког идеала који је уз грађански модел критике
уобличавао слику потпуно развијене западноев ропске демо
кратије и њој коресподентног културног капитала и тржи
шне конкурентне економије. У погледу таквих друштвених
аспирација, архитектонски критичар Миодраг Јефтић, из
ракурса сопствене струке, прагматично запажа детаљније
разлоге опструкције таквих могућности:
„Наша [архитектонска, прим. аут.] аверзија према пи
саној речи простире своје злосрећно дејство и на одре
ђивање нашег положаја у интернационалној неимарској
констелацији. Иако се неизражена национална особе
ност може, с пуним разлогом, означити главним кривцем
за нашу незапажену међународну улогу, сматрамо ипак,
7 Игњатовић, А. (2012) Транзиција и реформе: Архитектура у Србији
1952-1980, Тежње ка високом модернизму, у: Istorija umetnosti u Srbiji
XX vek. Realizmi i modernizmi oko Hladnog rata, eds. Šuvaković, М. et al.
(2012), Београд: Orion Art, стр. 689-726
8 Од значаја за тренутак спровођења анкетног конкурса, тада је могла би
ти већ ратификована Ванкуверска декларација о правима и потребама
човека у оквирима своје урбане средине која се развила у оквиру кон
ференције Међународне уније о људским насељима 1978. године, али
она се не помиње у документационим актима. О значају Ванкуверске
декларације, у: Архитектура и урбанизам бр. 86-87, Београд, 1981.   
9 Игњатовић, А. (2012) нав. дело, стр. 696.
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да и овако, са низом ваљаних објеката опште савремене
усмерености, наша архитектура заслужује макар средњу
европску репутацију.”10
Дозревање критичке мисли о ширем целинском прегледу
урбанистичког развоја Београда и осветљивања процеса ва
жнијих урбанистичких подухвата и покрета и њихове улоге
у развоју друштвеног и културног живота Београда, већ је
била утемељена радовима Бранка Максимовића.11 Преточе
на из планског синтезног пројектовања и „отклона сваког
субјективитета” на начин како је то још од пре рата захте
вао Никола Добровић12, у аутохтоно ауторство и самостал
ност стваралаштва, архитектонска делатност је опстајавала
у тези о антидогматизму као структури дугог трајања.13  
Уз повремене амбиваленције савезне власти у односу на
утопијски неомарксистички радикализам, према политичкој
потреби у одређеном тренутку14, доминантни критички дис
курс грађанско-демократског модела јавне критике носио је
манихејски дух упрошћених дуалистичких принципа Добра
и Зла који се оваплоћују у слике Државе и Грађана. Између
озваничења самоуправљања 1963. године и амандманских
реформи почетком седамдесетих година закључно до новог
уставног решења 1974. године, „критички интелектуалац”
епохе неомарксистичког социјалистичког реализма и пото
ње грађанско-демократске политичке корекције, сасвим је
уступио место фигурама политичара и друштвеног теорети
чара – фигурама које су биле недиференциране у његовом
претходном друштвеном ангажману.15
10 Јефтић, М. нав. дело.
11 Максимовић, Б. (1983) Идеје и стварност урбанизма Београда 18301941, Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда,
стр. 25.
12 Позивно писмо Николе Добровића у својству директора Урбанистичког
института од 3. XII 1945. године за запослење архитеката, арх. Станку
Мандићу, предато од аутора Музеју науке и технике.
13 Игњатовић, А. нав. дело, стр. 697.
14 У вези збуњујућих амбивалентности и флексибилности према западној
култури током периода политике засноване на научном социјализму,
„идејним разноврсностима”, критици апстракције и сл. више у: Мере
ник, Л. нав. дело, стр. 65. и 71; Денегри, Ј. (2016) Политички напад на
апстрактну уметност почетком ’60-их година, Службени гласник, стр.
16-17.
15 Анализом постављења на јавне и државне функције, може се закљу
чити однос политике према водећим актерима културе: чланови пред
ратне беог радске групе надреалиста (Марко Ристић, Александар Вучо,
Константин Коча Поповић); Васко Попа (Нолит); Милорад Панић Су
реп (Републички завод за заштиту споменика културе а потом Народна
библиотека Србије); Миодраг Б. Протић (Музеј савремене уметности);
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
механизмом коегзистенције грађанско-демократске критике
и идеолошког еволуционизма, а потом и његовом заменом
за еволуционистичку перспективу друштва. Темељи ова
квог еволуционизма налазе се у стварању социјалних прет
поставки за раздвајање теоријског и практичног јавног де
ловања које су омогућиле професионализацију „критичког
интелектуалца”. Тако професионализовани критички инте
лектуалац потом је претворен у „научника” односно заго
ворника науке ослобођене временских судова – али и у „по
литичара“ као спроводоца политике, у обрнутом предзнаку
од времена након свеопште политизације културе (продора
идеологије у науку, филозофију и уметност), када се догодио
релаксирајући постмодерни трансфер у супротном смеру.16   
Простор Трга Маркса и Енгелса претрпео је кључну архи
тектонско-урбанистичку и визуелну трансформацију 1956.
године, када су последњи старији објекти овог централног
градског простора уклоњени – Кафана Топола која се нала
зила на експонираном угаоном венцу улице Краља Алексан
дра и зграда Првостепеног окружног суда са VII окружном
пуковском командом, са почетака стваралаштва архитекте
Драгутина Ђорђевића (1866-1933).17 Трг Маркса и Енгелса
је постигао своју ликовно-регулациону кохерентност при
друживањем зграде Дома синдиката Југославије архитекте
Бранка Петричића, довршене у класичној стилској реторици
1955. године, раније подигнутим зградама Палате пензионог
фонда чиновника и служитеља Народне банке Краљевине
Југославије архитекте Григорија Самојлова, довршене 1938.
године18 и зградом Привилеговане Аграрне банке архитека
та Петра и Бранка Крстића која је грађевински довршена

(Урбанистички завод града Београда); Леон Кабиљо (Секретаријат за
урбанизам и заштиту животне средине) и др.  
16 Више о питањима међуповезаности кадровског дефицита, оцене струч
ности и подобности, у: Мереник, Л. нав. дело, стр. 35, према: Куљић,
Т. (1989) Бирократија и кадровска управа, Београд: Научна књига, стр.
89 и даље; Ђорђевић, Д. (1969) Социјалистички реализам 1945-1950, у:
Надреализам и социјална уметност, Београд: МСУ, стр. 68-81.
17 Поповић, М. (2001) Окружни суд и VII пуковска окружна касарна у Бе
ограду, Наслеђе бр. III, Београд: Завод за заштиту споменика културе
града Београда, стр. 193-198.
18 Просен, М. (мај 2006) Архитекта Григорије Самојлов, Београд: Музеј
науке и технике и Галерија науке и технике САНУ, стр. 35; Просен, М.
(2007) О соцреализму и архитектури и његовој појави у Србији, Наслеђе
VIII, Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда, стр.
95-118.
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до 1934. године.19 Поред поменуте апсолутне ликовно-про
сторне синтезе теразијског блока зградом Дома синдиката,
декоративном и регулационом синтезном моделистиком,
изграђено је 1949. године и крило са леве стране палате
Време, потоњег седишта листа Борба, којим је тежишно и
волуменски ремоделована предратна новинско-информа
тивна палата архитекте Бранислава Којића.20 Синтезни по
стулати премошћавања ликовних и просторно-регулацио
них аранжмана од Палате привилеговане Аграрне банке у
стилизацији ар декоом аутора архитеката браће Крстић до
соцреалистичке естетике новоизграђеног Дома синдиката,
шестоспратном трактном екстезијом палате Време и интер
полираним изградњама у низу са леве стране трга до улице
Николе Пашића, оцртавали су послератну трансформацију
средишњег урбанистичког простора Београда кроз прилаго
дљиву критичку и сукцесивну стваралачку културу аутора.
У погледу потребе подстицања таквог урбанистичког и ар
хитектонског феномена, средином седамдесетих година XX
века окупиће се архитекте у оквиру мултидисциплинарног
симпозијума о општем дијалектичком феномену синтезе21.
Анкетни конкурс за решење централног јавног градског
подручја испред Дома синдиката, спроведен је као прва
отворена јавна трибина која је била резултат протестне пе
тиције око стоседамдесет истакнутих културних, научних и
јавних радника поводом одлуке градских власти о изградњи
историјског забавног парка у Топчидеру.22 Историографски
19 Просен, М. (2014) Палата привилеговане Аграрне банке у Београду, На
слеђе XV, Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда,
стр. 63-76.
20 Марковић, И. Р. (2011) Дом синдиката и Београду – ескпликација архи
тектуре социјалистичког реализма, Зборник Матице српске за ликовне
уметности бр. 39, Нови Сад, стр. 271-283; Тошева, С. (1998) Бранислав
Којић, Београд: Републички завод за заштиту споменика културе Бео
град.
21 У Врњачкој Бањи је у времену од 25. до 28. октобра 1973. године Кул
турно пропагандни центар Врњачке Бање организовао симпозијум под
називом „Облик и простор” у широком кругу утицајних стваралаца из
области српске и југословенске архитектуре и урбанизма, ликовне умет
ности, примењене уметности, заштите културог наслеђа, социологије и
других области, више у: I књига о синтези, Издавач: Замак културе, Вр
њачка Бања: Зборник реферата и дискусија о синтези са прилогом, 1975;
II књига о синтези, cit. оpus, 1978.
22 Конкурс за забавни парк посвећен општем прегледу националне исто
рије југословенских народа спроведен је 1974. године, а првонаграђени
рад је изложен на изложби А-70 у оквиру Галерије Студентског културог
центра у Београду (аутори А. Ђокић и С. Илић, каталог архиве СКЦ бр.
1974); Више у: Јефтић, М. (од 7. јануара 1977) Нови дух у београдском
урбанизму – Анкете, Поглед бр. 26 Београд: ИТ Новине – (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
тралног беог радског градског подручја, али нема сумње да
се градска упава послужила неутрализацијом насталог дру
штвеног проблема бирократски веома пажљивим ограђива
њем и функционалним изоловањем – политичком идеали
зацијом и контролисаном репрезентацијом слободе критике
путем институција. Заправо се чини да је анкетни конкурс
представљао акт измештања сасвим конкретног критичког
ангажмана са одређеним поводом на начин којим се удово
љавало критици тиме што је расправа премештена у другу
проблемску средину и одабрани репрезентативни оквир.

Слика 1 Рад Богдана Богдановића и Симе Миљковића,
1976. година (каталог радова, 1976)

Слика 2 Рад Милице Штерић (каталог радова, 1976)

Образложења укупно осам позваних анкетираних архитека
та за конкурс за уређење трга Маркса и Енгелса у Београду
(данашњи трг Николе Пашића) од јуна до 15. новембра 1976.
године, представљао је типично место на коме се догађало
разгранавање грађанско-демократског критичког потенци
јала у етичке варијетете либералне, радикалне и конзерва
тивне критике о стању града и друштва у целини. Изузев
образложења Милице Штерић, сваки од преосталих модела
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критике равноправно су пренебрегавали полазне претпо
ставке неомарксистичког соцреалистичког имагинаријума
који су раније обележавали овај градски простор.23 За либе
ралне критичаре развоја и будућег уређења овог простора,
чији је једини експонент на конкурсу био Богдан Богдано
вић са сарадником Симом Миљковићем, питање градског
трга на овом месту прерасло је у повод иронији и опсесив
ној самоисторизацији која више наводи на трагање по ан
тикваријату заблуда и погрешака у оквиру универзитетског
гета (слика 1). За неке ауторе као што је Милица Штерић,
овај простор је и надаље носио ознаке „жаришта маркси
зма” који је ваљало архитектонизовати цветном буктињом у  
оквиру које би се налазио музеј марксизма и научног соција
лизма, али не и лењинизма (слика 2). Тржишна либералност
њеног решења налазила се у плану опште реконструкције и
адаптације већине приземних партија објеката у простору и
повезивањем пешачког простора у променадним пасарела
ма проширеног базара.24 Градски информативни центар са
галеријом Станка Мандића представљао је такође и омаж
Стојановићевом обелиску који је уклоњен 1961. године не
посредно пред Прву конференцију Покрета несврстаних
у Београду. Пројектно решење Станка Мандића, као једи
ног аутора који се вратио Лековом разумевању рационало
сти овог простора25, али изван духа онога што Зите увиђа у
„коничним просторима као више уметничким целинама од
конкавних”26, представљало је промишљање о политичким
и идеолошким механизмима постојања друштва и са њима
у сагласности самоизолованости критичког мишљења и без
интересне лепоте објекта естетике (слика 3).
Иницијално подстакнут грађанском протестном интерпела
цијом виђенијих јавних друштвених актера, позивни анкет
ни конкурс за преуређење Трга Маркса и Енгелса претворен
је у позив за разумевање слободе појединца, али не као су
протности успостављеном политичком идеалу, већ као дру
гој страни успостављеног идеолошког идеала. Радило се ту
23 Ђорђевић, А. (1963) Проблем реконструкције централних делова Бео
града, Архитектура и урбанизам бр. 21, Београд, стр. 46-50; Минић, О.
(1960) Трансформације центра Београда, Архитектура и урбанизам 1
Београд, стр. 19
24 Анкета о уређењу Трга Маркса и Енгелса, недатирано; Рукопис из обра
зложења аутора, арх. јед. Станко Мандић, Музеј науке и технике.
25 Леко, Д. (јун 1955-1956) Осврт на нови Трг Маркса и Енгелса и могу
ћа места за нову градску кућу у Београду, Преглед архитектуре, Весник
Друштва архитеката Србије 4-5, Београд: Друштво архитеката Србије,
стр. 142-144; Јефтић, М. нав. дело.
26 Zite, K. (1967) Umetničko oblikovanje gradova, Beograd: IP Građevinska
knjiga, str. 126
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и о афирмацији демократског ауторитета државе и власти
као корена политичког пројекта и друштвеног уговора ко
ји је у области архитектонске делатности остао непрекидно
амбивалентан између раније самосталног, персоналистич
ког субјективитета аутора и њиховог касније колективизи
раног деловања из јавних служби и посебних организација
удруженог рада. Анкетни позив архитектима-индивидуал
цима потврдио је да се урбанистичка слика града може схва
тити као скуп формално променљивих вредности, као кон
тинуитет традиције кроз преношење таквих вредности из
конфликтних резултата прошлости у засигурно исту такву
будућност, у чему ће се увек проналазити релевантно обра
зложење за дијахронијски успостављану традицију, пре
ћутна уверења и настале обичаје. У том смислу, код аутора
већ реализованог трга Хранислава Стојановића и једном од
позваних актера овог конкурса, није се радило ни о каквом
проблематичном решењу трга које би требало преиспитати,
већ о потреби даље урбанистичке операције и то у подруч
ју раскрснице Кнез Милошеве и Таковске улице са тунел
ском денивелацијом код локације познатије као „Лондон”
у циљу визуелног и функционалног опоравка тог простора
(слика 4).27

Слика 3 Рад Станка Мандића (каталог радова, 1976)

Архитект Бранислав Јовин је одбио учествовање у анкетном
конкурсу, сматрајући да као пројектант метроа не може при
хватити позив јер у том простору расписивач конкурса пред
виђа излаз из метроа (слика 5).28 Teхнолошким програмом
27 Образложења, Музеј науке и технике – Одсек архитектуре и градитељ
ства.
28 Записник са састанка одржаног 29. јуна 1976. године у Секретaријату за
урбанизам и заштиту животне средине.
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четвороколосечне линије на линији М1 – М2, чији је нацрт
израђен 1974. године, са средишњим перонима који допу
штају директно прелажење и преседање путника, предви
ђено је да на овој станици буде смештен главни управљачки
центар за цео беог радски метро систем као и елементи ба
зне метро-опреме (исправљачка подстаница, ТС и резервни
агрегати).29 Главни приступ метроу пројектован је из базар
ског подземног нивоа (коте 112.00 – 113.00) који се изду
женим перонима у правцу Теразија и трга повезује са пе
ронима, укључујући и разрађене силазе за паркинг простор
капацитета око 700 паркинг места колико је било планирано
планским документом усвојеним на бази оваквог саобраћај
ног решења, за ову централну градску зону.

Слика 4 Рад Хранислава Стојановића (каталог радова, 1976)

Слика 5 Основа пешачког и партерног решења са
ифраструктурним коридором метроа, рад Баранислава Јовина
1977, (цртеж дигитализован 2015, Синиша Темерински)

Од коришћења слике до реалности производње, целокуп
на урбанистичка идеја „социјалног потенцијала” анкетног
29 Разговор са ауторима архитекатама Браниславом Јовином и Синишом
Темеринским, дана 01. 11. 2016. године.
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конкурса код већине аутора је имплицитно добила карактер
најекстремније разраде утопијског модела футуристичке хи
перструктуре. Изразиту формацију мрежне хиперструктуре
галеријског типа понудила су три аутора: Угљеша Богуно
вић, у архитектури висећих тргова – платформи вертикал
но повезаних лифтовима и степеништима којима се идејно
и ликовно приближио мрежним структурама Кандилиса и
Јосића (слика 6); Владимир Ивковић који је понудио ши
роке подземне пешачке пасареле денивелисане у односу
на вишеколосечне саобраћајне магистрале (слика 7); Урош
Мартиновић, који је понудио решење мрежно повезаних
мегаструктура са солитерским акцентима (слика 8). Слобо
дан Милићевић је понудио такође решење које носи одлике
структурне технолошке разраде са тачкастим инфраструк
турним коридорима по вертикали, с тим што је за разлику
од Богуновићевог и Мартиновићевог решења позиционирао
саобраћај испод целокупне површине трга са дефинисаним
подземним улазима из улице Влајковићеве, Булевара Рево
луције (Краља Александра) и из правца Теразија (слика 9).

Слика 6 Рад Угљеше Богуновића (каталог радова, 1976)

Мартиновићеви пословни небодери у овом простору давна
шње баталијске пијаце, понуђени су у јеку фељтонске деба
те о високим стамбеним зградама у листу Политика током
1976. године. Ови полемички фељтони, покренути поводом
једног од два ауторска текста Михаила Митровића током
исте године, довели су исте године и до студије о недозво
љавању изградње високих стамбених зграда у Београду као
и до градске одлуке о овом питању.30 Иако је Мартиновићево
30 Фељтони: Поповић, Б. (8. јануар 1976) Изазов грађевинарима, Политика,
стр. 7; Кубуровић, М. (19. јануар 1976) Проширује се Ташмајдански
парк – интервју са арх. Мирјаном Лукић, Политика, стр. 14; Кубуровић,
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решење, достављено под шифром „МММ” добило коначну
препоруку жирија, у финалу грађевинске интерпретације
простора пројектована је а потом и реализована 1982. годи
не по иницијативи новинара Ђока Вјештице. Интерполира
на сценографија трга и парка са визуелним референцама на
Богдановићево решење31, у оквиру бироа ЈП Зеленило Бео
град (слика 10) реализована је садњом 52 стабла платана и
планирањем високе озелењене ронделе са местом за споме
ник у тежишту трга који у том тренутку нису реализовани.
Простор је коначни регулациони облик, колорит и функци
оналну опремљеност фонтаном добио реконструкцијом из
1986. године, према пројекту Олге Милићевић Николић.32

Слика 7 Рад Владислава Ивковића (каталог радова, 1976)

Иако је Богдан Богдановић дао најдуховитији одговор на
историјско порекло овог некадашњег баталијског пазаришта,
и није препоручен жирирањем, каснијим прилагођавањем
идеје о пројектовању брда са одликама тумулуса на углу две
улице, настао је потом трг у нејасној синтези са парковским
ликовним и функционалним изразом према пројекту који је
израђен у оквиру Зеленила Београд. Овај својеврсни јавноМ. (24. јануар 1976 ) Да кућа буде висока као дрво – интервју са др Радо
мир Мишићем поводом награде за конкурсни рад за Блок 19А у Новом
Београду, Политика, стр. 17; Ђурић, Р. (31. јануар 1976) Допринос и
надградња достигнутих вредности, Политика, стр. 16; Кубуровић, М.
(8. фебруар 1976) Каква ће бити Славија?, Политика, стр. 19; Р. Б. (16.
новембар 1976) Планови за велики град – најава седнице Извршног са
вета градске скупштине – извештај о концепцији друштвено-економског
развоја и програму развоја и изградње Београда од 1976-1985. године, и
коначно: Друштвени план развоја града Београда до 1980. године, По
литика, стр. 20; Аноним (20. новембар 1976) Социјалнистички самоу
правни интерес у стамбеној и комуналној политици у изградњи града
Београда, Политика, посебни додатак броју; Такође у: Јефтић, М. (1977)
Београдска архитектура у 1978. години – Поглед изблиза, ИТ новине бр.
734, Поглед бр. 32.
31 Извештај жирија у оквиру заоставштине арх. Станка Мандића, Музеј
науке и технике – Одсек архитектуре и градитељства.
32	 Богуновић, С. (2005) Трг Николе Пашића, у: Архитектонска енциклопе
дија Београда XIX и XX века, Београд: Београдска књига, стр. 100.  
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анкетни експеримент представљао је и показатељ одбијања
сваке могућности конзервативног социјалистичког плана –
циљ је био да се у потпуности реше заблуде и контрадиктор
ности градског центра и подстакне његова трансформација
у организовану машину ексклузивног тржишта и либерал
ног капитала, без архаичних облика историцистичког от
пада и несигурних вредносних модела за тековине будућ
ности. Позивни конкурс за реконструкцију Трга Маркса и
Енгелса представљао је акт убеђивања јавности у то да су
личне интелектуалне и друштвене контрадикције, неравно
теже и планерски хаос типичног савременог града какав је и
савремени Београд неизбежни – да такав хаос, заправо, у се
би носи неистражено богатство, неограничене могућности
у слојевитости које се у одређеном тренутку могу претво
рити у објашњење и светле вредности које припадају слоју
новог како социјалног тако и социјалистичког фетиша.

Слика 8 Рад Уроша Мартиновића (каталог радова, 1976)

Слика 9 Рад Слободана Милићевића (каталог радова, 1976)

У перспективама дезоријентисаног, дуготрајног и делимич
ног еволуционизма, виђенији актери беог радског архитек
тонског стваралаштва, решења су тражили у новом ауто
ритаризму, у крупнијим уређајним потезима и снажнијим
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акцентима, који се у односу на старији модел планирања про
стора разликује заменом превазиђене ускогрудости класно-
револуционарне за богатство државно-револуционарне ми
тологије. У том смислу, уместо минималних интервенција
којима би се заменили објекти лошег бонитета или пре
правки које би синтезно подржале затечену естетику здања,
промовисане су предимензиониране грађевинске структу
ре, мрежасти урбанистичко-технолошки коридори, техно
лошки компликоване и једино доказиве у миту напретка
савременог футуристичког града.

Слика 10 Идејни пројекат реконструкције ради инсталације
фонтане 1987, ЈП Зеленило Београд 1982 (Комуникације ЦЕП)

Понуђена решења позивног конкурса за уређење централ
ног београдског подручја Трга Маркса и Енгелса приказу
је све аспекте контрадикторности преузимања модерности
западноев ропског метрополског града – недостатак кон
зервативне регулационо-нивелационе структуре, неверо
ватност, полифункционалност и аналитичко-технолошку
многострукост, остајући изван формалне рационализације
и меморијализације простора којима тежи централноев роп
ска грађанска архитектура. У светлу таквог професионалног
експанзионизма, значај анкетних решења постаје јаснији: са
предметом урбанистичке реорганизације центра града тре
бало је да постане реорганизована јавност, позвана и на
прављена критичким учесницима у својој замишљеној кре
ативној и демократској полемичкој улози. Кроз теоријску
хомогеност функција, авангардну индустрију идеја и „вла
сти”, ово је био не само први покушај јавне партиципације
у којој је требало да заинтересовани корисници града буду
укључени у плаховитост „уздизања” континуираног развоја
и трансформације већ и опредмећеном референдумском
либерализацијом јавне управе.33
33 Виђенији дискутанти у оквиру две организоване трибине били су Иси
дор Папо, Пеђа Милосављевић, Ерих Кош, Бранко Пешић, Милан Ђо
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Историографска позиција ове архитектонске анкете сасвим
се уклапа у ток архитектонске беог радске праксе који ка
рактеристично функционише у матрици наизменичних ге
нерацијских прескока, постављајући учеснике планерских
дешавања у наизменичну комбинаторику историзацијског
позиционирања и периодичног вредносног ре-процесуира
ња. Искуство јавног анкетног конкурса за трансформацију
градског центра Београда, опцртава деловање српских ар
хитектонских и урбанистичких актера у релативно кратком
периоду које је коинцидентно формирало мноштво наратива
и паралелних рангирања, генеришући изразиту сложеност
достигнутог политичког искуства и идеолошке зрелости,
али необезбеђујући могућност конзистентног афирмативно-
позитивног критичког односа према наслеђу сопственог
временског суседства односно професионалној следствено
сти у односу на сопствене претходнике, услед чега „многи
предлози никада нису могли бити остварени”.34
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PUBLIC CALL FOR ARRANGEMENT OF MARX AND
ENGELS SQUARE IN BELGRADE, 1976: BETWEEN
CULTURAL CRITIQUE AND THE CULTURE OF LOSING
SYNTHESIS
Abstract
After a short afterwar period of the Marxist radicalism, in the 1950s
and the 1960s, a correction of antibourgeois Marxist revolution
occurred in Serbia by practicing a “relentless critique of everything that
exists”. At the end of the 1960s and in the 1970s, this political strategy
was transposed into a specific civil-democratic model of critique
involving “society versus state”. In the architecture of the 1970s, the
understanding of the traditional creative practices and the traditional
images of heritage was marked by a certain civic model of critique
which, based on the understanding of national tradition founded on
internal emotional, ideological-political, historical and interest-driven
diffusions, can be grouped into radical, conservative or liberal. The
open call for an urbanistic arrangement of the Marx and Engel’s Square
(Trg Marksa i Engelsa) in Belgrade, was open from June to November
15, 1975. It coincided with the transition from “a social-planning
radicalism” to “the evolutionist perspectives” in the development of the
city. With adoption of an enforcable planning-strategic documentation
for the development and arrangement of city spaces, at the end of
the 1960s which redefined an intuitive influence of architects on the
city image, this evolutionary perspectivism, however, gave birth to
a contradictory voluntarism and a culture of losing the architectural
synthesis of the city. Faced with the perspective of a disoriented, long
lasting and partial evolutionism, the eminent actors in the field of
architecture searched for solutions in a new authoritarianism, in broad
arrangement strokes and robust accentuations which departed from the
old model of spatial planning by switching from a class-revolutionary
to a state-revolutionary mythology.
Kеy words: architectural theory, architectural critique, urbanism, pro
tection of heritage, socialist realism
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УЛОГА, ОБЛИКОВАЊЕ И
ПРЕОБРАЖАЈ СПОРТСКИХ
ОБЈЕКАТА У БЕОГРАДУ У XIX
И XX ВЕКУ У ОДНОСУ НА
ПОТРЕБЕ ГРАДА
Сажетак: Сваки град је огледало друштва и друштвених актив
ности које су се одвијале кроз његову историју. Београд је у својој
прошлости био испуњен крупним променама, које су га за неколи
ко деценија у XIX веку, од неуређене вароши претвориле у српску
престоницу. Са развојем државе, расте и тежња да се иде у ко
рак са светом, где су се од давнина неговале спортске дисципли
не. Спортска архитектура Београда почела је да се развија сре
дином XIX века – oд првих јавних купалишта на Сави, стрелишта
на Топчидеру, фудбалских терена на Тркалишту, прешла је велики
развојни пут, мењајући свој облик и намену у односу на потребе.
У првим деценијама XX века граде се тенис терени, клизалишта,
базени и велики стадиони, док је каснији развој пратила изград
ња модерних спортских хала. Кроз развој архитектуре спортских
објеката, можемо пратити низ промена и преображаја, где се
губе једни, а добијају нови архитектонски облици, док историја
наставља да иде својим неумитним током.
Кључне речи: спортски објекти, игралишта, јавна купатила,
терени, стадиони, спортско рекреативни центри, хале
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Увод
Сваки град је огледало друштва и друштвених активности
које су се одвијале кроз његову историју. Београд је у својој
бурној прошлости био испуњен крупним променама, које су
га за само неколико деценија у XIX веку, од неуређене ва
роши претвориле у престоницу српске државе. Са развојем
младе државе, расте и тежња да се иде у корак са развијеним
светом, где су се од давнина неговали спорт и спортске ди
сциплине. Мења се свест људи, долазе са запада архитекте,
студенти који доносе новине, па и спорт.
Први облик физичког васпитања у Београду појавио се
1808. године у оквиру предвојничке обуке, и то у Великој
школи. У аналима је записано да се ту предавао егзерцир и
фехтовање (мачевање), односно борење сабљом.1 Мачевање
је први савремени спорт, који се после Првог српског устан
ка појавио у Србији. Предавао га је коњички капетан Петар
Ђурковић.2 Поновним падом Србије под Турску власт 1813.
престала је са радом Велика школа, а самим тим и свака
спортска активност.
Мачевање се поново помиње 1843. године, када је беог рад
ски чиновник Јован Нинић унајмио учитеља мачевања да
обучава беог радску омладину, тако да се ова школа може
сматрати првом спортском школом у Београду. Прва обја
вљена спортска вест, односила се управо на ову школу, ко
ја се налазила на месту зграде САНУ у Кнез Михаиловој
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) Велика
школа 1808–1813, Београд: Завод за заштиту споменика културе града
Београда; Опис прве српске високошколске установе даје нам и Ненад
Макуљевић у: Макуљевић, Н. (2014) Османско – српски Београд: визу
елност и креирање градског идентитета (1815–1878), Београд: Topy,
стр. 202; Пауновић, М. (1971) Београд кроз векове, Београд: Светозар
Марковић, стр. 1219; Група аутора, (2004) Модерна српска држава 1804
– 2004, Хронологија, Београд: Историјски архив Београда, стр. 26; Сто
јановић, Д. (2008) Калдрма и асфалт, Урбанизација и европеизација Бе
ограда 1890–1914, Београд: Удружење за друштвену историју, стр. 328.
2 Група аутора, нав. дело, стр. 26; Radan, Ž. (1977) Pregled historije tje
lesnog vježbanja i sporta, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u
Zagrebu, str. 101.
3 Чубриловић, В. (ур) (1974) Историја Београда 2, Београд: Просвета,
стр. 805; Тодоровић, Ч. С. (2009) Спорт у старом Беог раду (XIX век),
Београд: Zepter Book World, стр. 22.
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западноевропском узору. Организовао их је енглески конзул
Џорџ Лојд Хоџис (George Lloyd Hodges) у част султановог
изасланика Сакиб – ефендије.4 Занимљиво је да је коњички
спорт у оно време у Београду имао назив „енглески коњо
трк”. Претпоставља се да су одржане иза садашње главне
железничке станице, у Бари Венецији.5 Међутим, није по
знато да ли је земљана стаза на којој се одржавало такмиче
ње имала некакав архитектонски оквир. Физичко васпита
ње уводи се факултативно 1844. године, школским законом,
за ученике гимназије. Нажалост, због недостатка стручних
кадрова, али и материјалних средстава, настава се тешко
спроводила. Тек је „Закон о устројству основних школа” из
1863. увео гимнастику у све школе у Кнежевини. Држава
је одобрила новчана средства за набавку потребних гимна
стичких справа и за плаћање учитеља гимнастике, што је
представљало прекретницу. Ангажован је стални учитељ
гимнастике Асканиус Седлмајер из Немачке, који је од 1863.
године, у наредних десет година предавао у већини школа у
Београду.6

Архитектура у служби спорта
Познато је да се много истакнутих личности у XIX веку ба
вило бригом за физичку активност, због чега се све више
размишљало о изградњи спортских објеката. Архитектура
спортских објеката у Београду почела је да се развија среди
ном XIX века, а са развојем и ширењем спортских активно
сти добија све већи значај, због чега се јавила потреба да се
одреде конкретни архитектонски оквири, односно простори
за редовно функционисање спортиста. На својим почецима,
иницијатива је потицала од приватних лица, тако да су већ
четрдесетих година XIX века, подигнути први објекти за
физичку културу, јавна купатила, која су отварана дуж десне
обале Саве.

Београдска јавна купалишта
Прво јавно купатило у Београду на Сави отворили су 1843.
године Коста Лапојевић и Димитрије Данић.7 Купатило је
4 Оснивање коњичког друштва, податак преузет из књиге: Radovanović, B.
(1991) Staništa, Beograd, str. 23, 22. 01. 2010. http://www.zastava-info.co.
yu/kultura/monografija/osnivanje_konjickog_drustva.html; Цвејић, Б. Дуга
историја коњичких трка, 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. На простору некадашње Баре Вене
ција од 2016. године се гради комплекс „Београд на води”.
6 Група аутора, нав. дело, стр. 103; Radan, Ž. нав. дело, стр. 102.
7 Код Симе Ћирковића наилазимо на податак да је ово купатило отворено
годину дана раније. Погледати у: Ћирковић, Ц. С. (2014) Калемегданске
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имало уграђен базен за децу и кабине за одрасле,8 а анга
жован је и учитељ пливања. Након четири године, 25. ма
ја 1847. Драгутин Карловански, „београдски фабрикант”
отворио је „Прво српско купалиште и пливалиште” и такође
ангажовао наставника пливања.9 Забележено је да је плива
лиште „преко 14 хвати дугачко и 4 хвата широко и ограђено
обезбедителном мрежом.”10 Учитељ пливања је био Итали
јан Алберто Драгонер.11 Карловански се помиње и као Кар
ло „први у Србији сирћетни фабрикант”, предузимљиви
Немац, чије је пливалиште прво у Србији бележило мете
оролошка посматрања, односно пратило топлоту воде и ва
здуха. Купалиште, нажалост, није дуго трајало, а Карлован
ски је отворио бакалницу и наставио да се бави трговачким
послом у Београду.12
Године 1854. капетан Миша Анастасијевић је на Сави код
пристаништа, у Карађорђевој улици близу садашњег моста,
изградио купатило са 12 „собица за купање”. Две године
касније, у пролеће 1856. на месту тог купатила Београдска
општина гради веће купатило за своје становнике.13 Године
1865. на Сави „испред куће Настаса Захе”, код моста у Кара
ђорђевој улици, је изграђено купатило Милоша Димитрије
вића, које је названо и „Фризерово” купатило, на основу ње
говог занимања. Имао је два базена и већи број кабина за ку
пање у хладној води. Шест година касније га је преуредио,
а наследили су га синови који су га још дуго држали.14 Иза
„Фризеровог” или тзв. „Зеленог”, постојало је и „Плаво”
сенке, Београд: Дерета, стр. 235.
8 Тодоровић Ч. С. нав. дело, стр. 22; Пауновић, М. нав. дело, стр. 1219.
Живорад Јовановић наводи да је ово купатило отворено 1853. године;
Видети у: Јовановић, П. Ж. (1964) Из старог Београда, Београд: Тури
стичка штампа, стр. 67.  
9 Пауновић, М. нав. дело, стр. 1219; Чубриловић В. (ур), нав. дело, стр.
813: Сима Ћирковић наводи годину 1845. као годину у којој је отворено
„Прво српско пливалиште”, у: Ћирковић, Ц. С. нав. дело, стр. 237.
10 Radan, Ž. нав. дело, стр. 103.
11 Тодоровић Ч. С. нав. дело, стр. 25; О молби учитеља пливања Алберта
Драгонера управи града Београда у: Група аутора, (2005) Живети у Бе
ограду 1842–1850, Документи управе града Београда, Београд: Историј
ски архив Београда, стр. 510–511.
12 Јовановић, П. Ж. нав. дело, стр. 67.  
13 Тодоровић, Ч. С. (2009) Спорт у старом Београду (XIX век), Београд:
Zepter Book World, стр. 30–32; Јовановић, П. Ж. нав. дело, стр. 67.
14 Тодоровић, Ч. С. нав. дело, стр. 47; У документима управе града Бео
града су сачувани дописи, где Милош Димитријевић моли за дозволу за
градњу купатила још 1862. године. Тада је одбијен јер је био аустријски
поданик. Касније му је одобрена градња. Више о томе у: Група аутора,
(2005) Живети у Београду 1851–1867, Документи управе града Београ
да, Београд: Историјски архив Београда, стр. 521–524.
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купатило, односно „Оријент”, инжењера Јефтимијадиса, ко
је је било направљено од дрвених платформи на бурићима.
Иза ова два је било још једно, војно купатило на понтони
ма.15 Занимљиво је да је 1867. године и Стева Тодоровић др
жао купатило на Сави, код Бранковог моста у Карађорђевој
улици, али није познато шта се касније десило са њим.16
На простору данашњег Спортског центра „Милан Гале Му
шкатировић”, након Првог светског рата, изграђен је први
спортски центар у Београду „Ђачко купатило”. Основано
је 1919. на иницијативу директора Друге мушке гимназије
Мирка Поповића и подршку директора Реалке, Илије Ђука
новића. Већ следеће године, почело је са радом, а како није
било свлачионица, посетиоци су се пресвлачили на обли
жњем укотвљеном шлепу. До купатила се долазило подно
Калемегдана, са простора где је сада Зоолошки врт, преко
железничке пруге, кроз дрворед јабланова и топола. На ула
зу у купатило је стајала дрвена кућица, где је био контролор
за карте. На кућици је постојала и мала остава за ствари од
вредности, а изнад је стајала табла на којој је кредом био на
писан датум и температура воде. 17
После две, три године, изграђена је зграда на стубовима, где
се у левом крилу налазила свлачионица за ученице, стан за
чувара и одељење за чување весала и свега неопходног за
одржавање купатила. У десном крилу се налазила гардеро
ба за ученике, а у средњем за родитеље, професоре и дру
ге госте. Са спољне стране су се такође налазиле кабине за
родитеље и професоре. На самој реци су биле постављене
две платформе од дасака са мостићима на бурадима, који су
заграђивали простор одређен за купање у реци. Тај простор
је био ограђен дебелим балванима везаним жицом, који су
били подељени у две зоне, за непливаче у плићем делу и
пливаче у дубљем. Ту су касније постављене и трамболине
на платформама.18
На обали се налазила плажа насута песком, а за улазак у
воду су послужиле две стазе са каменим плочама, које су не
када поплочавале Кнез Михаилову улицу. Ка кули Небојша
су направљени терени за одбојку, лакоатлетска стаза, место
15 Дероко, А. Београд на сусрету два века, у: Београд у сећањима
1900–1918, приредио Васић, П. (1977) Београд: Српска књижевна за
друга, стр. 29–30.
16 Тодоровић, Ч. С. нав. дело, стр. 51.
17 Лимић, Д. В. Ђачко купатило на Дунаву, у: Београд у сећањима
1919–1929, приредио Ђоковић, М. (1980) Београд: Српска књижевна за
друга, стр. 279–280.
18 Исто, стр. 280.
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за скок у вис и даљ, као и куглана, затим су ту постављене
и справе за вежбе, кругови, вратило. Преко пута, на борчан
ској страни, су се тада налазиле простране пешчане плаже,
које су због своје лепоте назване плаже „Кефалоније”. Даље,
према електричној централи, налазило се купалиште војске,
затим купатило „Мон плезир”, где су се купали Дорћолци и
потом, јеврејско купатило.19
У раздобљу између два рата, на десној обали Саве је било 18
купалишта на дрвеним сплавовима, а међу њима су посебно
били популарни, „Лепа Нивернеза”, „Смиљево”, „Трнинић”
и највеће, „Народно купатило Општине града Београда”.20
Старо општинско купатило са својих 80 кабина није било
довољно за потребе све већег града. Због тога је направљено
ново, далеко веће (слика 1), према пројекту архитекте Ђорђа
Лукића. Купатило се састојало из десет делова, повезаних
гвозденим сајлама. Имало је површину 2 500 м2, а пловило
је на 2 000 празних дрвених буради, спојених конструкцијом
од три реда греда. Изградња је започета 18. маја 1933. годи
не, а отворено је 29. јула исте године. Већ на самом почетку,
због све већег броја купача, наметало се питање проширења
купатила, пред следеће сезоне.21
Након Другог светског рата, са развојем урбанистичког пла
на Београда, на том потезу је направљено шеталиште, а ка
сније и бициклистичка стаза. Уместо купалишта, на месту
„Ђачког купатила” је саграђен спортски центар „25. мај”
са неопходним спортским теренима, а плаже су заменили
сплавови, доневши нови урбани идентитет Београда.

Слика 1 Народно купатило Општине града Београда
(између два рата); Извор: приватна збирка Милоша
Јуришића.
19 Исто, стр. 279–281.
20 Bogunović, G. S. (2005) Arhitektonska enciklopedija Beograda XIX i XX ve
ka, arhitektura, (I), arhitekti, pojmovi, Beograd: Beogradska knjiga, str. 36.
21 Аноним, (1934) Народна купатила О.г. Б, БОН бр. 1–3, Београд.
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Прво српско друштво за гимнастику и борење
Као почетни оквир за развој гимнастике у Београду, може
се узети година 1857. Наиме, познати српски сликар Сте
ван Тодоровић (1832-1925), по повратку са школовања из
иностранства 1857. године, у Београду оснива „Уметничку
школу”, која је уз сликарство неговала и певање, свирање,
мачевање, телесно васпитање и приређивање позоришних
представа. Исте године је, на иницијативу својих ученика,
основао „Прво српско друштво за гимнастику и борење”.22
Школа се налазила на Косанчићевом венцу бр. 2 у кући
сликара Милије Марковића – Распопа, где је касније била
Народна библиот ека, која је изгорела у бомбардовању 1941.
године.23
Пошто је кнез Михаило био одушевљен идејом да се омла
дина телесно развија и јача и високо је ценио рад Тодоро
вића, одредио је да се земљиште на месту садашње Српске
академије наука и уметности, огради и користи у те сврхе.
Године 1861. изградио је о свом трошку, код Калемегдана, на
месту где је касније подигнут хотел „Српски краљ”, дворану
за вежбање и опремио је савременим справама.24 Након пи
онирских покушаја да се простори магаза и гимназија, као
и пољане, ставе у функцији вежбања, ова дворана је грађена
искључиво за телесно вежбање.

Изградња Тркалишта
Кнез Михаило је 1862. године у Београду изградио Тркали
ште. Забележено је да су 14. априла 1863. године он и српска
Влада организовали у Београду прве галопске трке, а хро
ничар је био новинар Живојин Јовановић, који је записао:
„Прво београдско тркалиште било је уређено на месту иза
гробља, поред Цариградског друма, где су тада приређивани
вашари. То је простор на коме се данас налазе: део Булева
ра краља Александра, Правни факултет, хотел „Метропол”,
Технички факултет и низ зграда у Улици 27. марта. Тркачка
стаза била је у облику елипсе, дугачке 700 хвати (око 1 350
метара). Линија старта и циља је била на Цариградском дру
му, у висини Кнежевог „чадора” (почасне трибине) поред
кога је била трибина за гледаоце. Коњи су кретали у правцу
Вуковог споменика, а затим скретали према улици 27. марта.
22 Тодоровић, Ч. С. нав. дело, стр. 33; Недељковић, С. (2003) Соколи пре
гаоци, Добровољачки гласник бр. 21, Београд: Удружење ратних добро
вољаца 1912–1918, стр. 241; Маринко Пауновић, нав. дело, стр. 1221.
23 Stanković, A. (2003) Viteško, dvorsko i građansko mačevanje u Beogradu,
Beograd: Signature, str. 106.
24 Цветковић, Д. (1998) Соколи и соколски слетови, Беог рад: Мирослав,
стр.16.
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Потом би обишли круг, поново избили на Цариградски друм
и стигли до трибине.”25 Из датог описа стазе, може се закљу
чити, да је овај први Хиподром задовољавао све услове који
су били потребни за одржавање трка, а престоница Србије је
добила своју прву тркачку стазу.
Веома је интересантно да је прва правила за коњске трке
приредио лично кнез Михаило по угледу на правила бечког
хиподрома. Његовим убиством 1868. године, трке су пре
стале да се одржавају у наредних 20 година.26 Када се у Бе
ограду 1890. године основало Дунавско коло јахача „Кнез
Михаило”, тркалиште је пребачено у Бару Венецију, која
се налазила на месту данашње железничке станице, али се
због непогодног терена следеће сезоне сели на Бањицу, где
је 1904. године одржан први српски дерби.27 Ово тркалиште
није било нимало подесно за потребе трка, јер је конфигура
ција теренa била лоша. Због тога се сели на Цареву ћупри
ју, где је остало до данас. Хиподром је свечано отворен на
Видовдан 28. јуна 1914. године, пред Први светски рат.
Занимљиво је напоменути да је Министарство саобраћаја
1935. године известило Коло да је на месту тркалишта пла
ниран железнички чвор, те да би у том циљу требало што
пре наћи ново земљиште. Тако је на левој обали Саве, иза
тадашње земунске железничке станице, општина града Бе
ограда уступила земљиште за изградњу новог тркалишта.28
Ипак, очигледно је да је Други светски рат омео идеју да се
нови хиподром „Дунавско коло јахача” још једном премести.

Соколска архитектура
Соколски покрет је настао у Прагу 1862. године као вид
борбе за слободу и уједињење свих словенских народа. Са
оснивањем све већег броја соколских друштава у Београду
крајем XIX века, јавља се потреба за засебним домовима,
који су били намењени искључиво раду Сокола. Идеја за
соколску грађевину – соколану, која би служила телесном
25 Историјат Тркалишта, Званична веб презентација Београдског хиподро
ма, 23. 12. 2009. http://www.hipodrombeograd.rs/istorijat.php; О месту на
којем се налазило некадашње Тркалиште у: Андрејевић, М. Преобра
жаји амбијента и људи старог Тркалишта, у: Београд у сећањима 1900
– 1918, приредио Васић, П. (1977) Београд: Српска књижевна задруга,
стр. 104.
26 Оснивање коњичког друштва, исто, 22. 01. 2010. http://www.zastava-info.
co.yu/kultura/monografija/osnivanje_konjickog_drustva.html
27 Исто; Историјат, Званична веб презентација Београдског хиподрома, 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
28 Исто, стр. 41–42.
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вежбању, преузета је од старих Грка.29 У периоду идеологи
је југословенства између 1904. и 1941. године, архитектура
је била један од основних чинилаца у стварању представа о
југословенству.30 Соколски домови се не могу посматрати
као засебни чиниоци, изван политичког деловања и идеоло
шких мисли, којим је соколство постало један од најснажни
јих система идеологије југословенства владајућег режима.
За свој први соколски дом, „Матица”, уједно и први про
јектовани дом у Београду, Момир Коруновић је израдио
неколико нацрта. На пројекту из 1928. године, грађевина је
имала кубичне форму са наглашеном централном вертика
лом, са завршним троугаоним забатом на фасади. Фасада је
била богатије декорисана у горњим зонама, док су прва три
спрата имала полукружни портал, са скулптуром сокола у
гнезду, изнад. Сви забати су такође имали скулптуре соко
ла. Освећење темеља одржано је 6. октобра 1929. године.
На пројекту који је урадио 1933. грађевина је имала скр
омније решење и спрат мање, а такође су биле уклоњене и
све скулптуре са бочних фасада.31 Године 1935. завршена је
изградња соколског дома „Матица” у Београду, која свака
ко представља најзначајнији пример националног стила у
архитектури, који је пропагирао Коруновић.
„Матица” је имала површину 1650 квадратних метара, због
чега је у том тренутку била највећи соколски дом у чита
вој Краљевини Југославији. Након Другог светског рата, у
згради „Матице” се оснива Државни институт за фискул
туру (ДИФ) те је 1946. године у сутерену изграђен базен.32
Након премештања Факултета у Кошутњак 1968. године у
најзначајнијој спортској грађевини између два рата и даље
су се одвијале различите спортске активности, али само фа
култативно. Ипак, ово је један од ретких спортских објеката,
који је задржао место, изглед и намену.
Поред друштва „Матица”, постојало је још седам соколских
друштава у Београду. Подигнута су још три соколска дома,
и то дом Друштва Београд III (сада СД „Раднички”), потом
дом Друштва Београд IV (сада СК „Партизан”) и „Народни
дом” Соколског друштва Земун – Матица, који се у међу
29 Švajgar, V. (1924) Sokolski domovi, prvi deo, Jugoslovenski Sokol br. 3, god
I, Ljubljana: Jugoslovenski sokolski savez, str. 37–40.  
30 Ignjatović, A. (2007) Jugoslovenstvo u arhitekturi 1904–1941, Beograd:
Gradjevinska knjiga, str. 11–14.
31 Путник, В. (2015) Архитектура соколских домова у Краљевини СХС
и Краљевини Југославији, Београд: Филозофски факултет, стр. 59–64;
Путник, В. (2013) Соколски домови и стадиони у Београду, Наслеђе
XIV, стр. 70–72.
32	 Исто, стр. 62–64.
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ратно време није налазио на територији Београда, а на чи
јем месту је након рушења подигнута Хала „Пинки”. Остала
друштва су имала своја седишта у адаптираним просторима
прилагођеним вежбачима.33

Слика 2, монтажни стадион који је пројектовао
архитекта Момир Коруновић за свесоколски слет,
одржан у Београду 1930; Извор: приватна збирка
Милоша Јуришића.

Године 1929. Коруновић је пројектовао соколски стадион
(слика 2) на којем се наредне године одржао Свесоколски
слет у Београду.34 Тада највећи дрвени стадион у централној
Европи, изграђен је на Тркалишту, иза зграде Техничког фа
култета. Вежбалиште је примало око 3 500 вежбача, а три
бине 40 000 гледалаца. По завршетку слета стадион је де
монтиран и о његовом изгледу сведоче само сачуване фото
графије и новински чланци. За овај пројекат награђен је др
жавним орденом Св. Саве III реда.35 Стадион је коштао осам
милиона динара, а по завршетку слета, након само петнаест
дана, комплетна грађа слетишта је продата.36 Веза политике
и уметности је постојала одувек. Владари су уметност веома
користили у служби величања сопствене личности или иде
је. Као и његови претходници и краљ Александар I је умет
ност користио у ширењу идеологије југословенства и попу
ларисању своје личности у народу. Своју идеју југословен
ства ширио је преко соколства и јавних свечаности које су
соколи приређивали. Монтажни стадион који је направљен
33 Путник, В. (2013) Соколски домови и стадиони у Београду, Наслеђе
XIV, стр. 79.
34 Караулић, Ј. (2016) Соколски слетови у краљевини Југославији на при
меру свесоколског слета у Београду 1930. године, Ко је Соко тај је Југо
словен, каталог изложбе, Београд: Музеј историје Југославије.
35 Кадијевић, А. (1966) Момир Коруновић, Београд: Републички завод за
заштиту споменика, стр. 70–71.
36 Anonim, (1937) Finansijski odbor izglasao je budžet Ministarstva fizičkog
vaspitanja, Sokolski glasnik br. 3, god. VIII, Beograd: Savez Sokola Kraljevi
ne Jugoslavije, str. 2.
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само за потребе соколског слета, показује ефемерни карак
тер ове свечаности.

Велодроми и клизалишта
Бициклизам спада у један од првих спортова на овим про
сторима. „Прво српско велосипедско друштво”, на иниција
тиву неколико угледних грађана Београда, основано је још
23. децембра 1884. године. Друштво је имало само 20 чла
нова, јер је у то време бицикл (велосипед) био веома скуп.37
Већ 1887. у Београду је изграђен први велодром, који се на
лазио на месту на којем се данас налази Дом војске Србије
на Тргу Републике.38 На поклоњеном плацу Ђорђа Вајферта,
подигнута је зграда за друштвени стан и оставу, као и бетон
ска писта. Следеће године велодром је изгорео, а обнове
љен је 1897. године.39 Александар Дероко је 1905. написао:
„около кружна писта, а у средини зараван која је за мразева
поливана водом и служила као клизалиште.”40
Године 1898. на углу улица Добрињске и Краљице Наталије,
подигнут је велодром Велосипедског друштва „Душан Сил
ни”.41 Оба велодрома су 1900. послужила као клизалишта у
зимском периоду.42 Сведоци времена су често давали разли
чите податке о тачној години изградње одређених објеката.
Тако Бора Јовановић казује да је на углу улица Добрињске и
Краљице Наталије, на месту где се налазио биоскоп Одеон
(затворен деведесетих година XX века), прво било изграђе
но клизалиште Грађанског гимнастичког друштва „Душан
Силни” и то крајем 1902. године, а касније, када је срушена
стара зграда Народне скупштине Србије, око клизалишта је
изграђен велодром. Он је постојао неколико година након
Првог светског рата.43
Колико се у Беог раду брзо развијао спортски живот гово
ри и чињеница да је крајем XIX века постојао велодром, а
37 Традиција дуга 125 година, 21. 04. 2011. http://www.bss.rs/index.php/sa
vez/istorijat.html
38 Чубриловић, В. (ур) (1974) Историја Београда 2, Београд: Просвета,
стр. 810.
39 Тодоровић, Ч. С. (2009) Спорт у старом Београду (XIX век), Београд:
Zepter Book World, стр. 75–76.
40 Дероко, А. Београд на сусрету два века, у: Београд у сећањима
1900–1918, приредио Васић, П. (1977) Београд: Српска књижевна за
друга, стр. 26.
41 Тодоровић, Ч. С. нав. дело, стр. 75–76.
42 Исто, стр. 110–111.
43 Јовановић, Б. Спорт и спортисти, у: Београд у сећањима
1900–1918, приредио Васић, П. (1977) Београд: Српска књижевна задруга,
стр. 129–130.

200

МАРИЈА ПАВЛОВИЋ
после само пар година изграђен је и други. Данас, после ви
ше од једног века, не постоји ниједан. Простори ондашњих
љубитеља бициклизма добили су неки други облик.

Стадиони
Прву лопту у Београд је донео Хуго Були, син угледног бе
оградског трговца јеврејског порекла Едија Булија, када се
вратио са студија из Берлина. Однео је у Београдско гимна
стичко друштво „Соко“, где је 12. маја 1896. године основао
Лоптачку секцију.44 Након седам дана, 19. маја одржана је
прва фудбалска утакмица у Доњем граду код куле Небојша,
о чему су писале „Вечерње новости”.45 Неопходно је иста
ћи да су студенти, који су похађали најбоље универзитете у
иностранству, на прелазу из XIX у XX век, са запада доно
сили нов стил живота, у којем се налазио и спорт. Фудбал је
врло брзо постао најпопуларнији спорт, који је имао бројне
чланове и фанове. О томе сведоче натписи у новинама, фо
тографије, али и споменице клубова, који су основани у оно
време.

Слика 3 Први београдски фудбалери, чланови Лоптачке
секције друштва „Соко”, крај XIX века; 
Извор: Музеј спорта и олимпизма.

Три године након одигране прве беог радске фудбалске утак
мице, чланови Лоптачке секције друштва „Соко” (слика 3)
одлучили су да се издвоје. Идеју је дао Хуго Були, који је
са Андром Николићем, министром просвете и иностраних
послова, одржао Оснивачку скупштину „Првог српског дру
штва за игру лоптом” у „Трговачкој кафани” 1. маја 1899.
Већ у пролеће исте године изграђено је и прво игралиште
у „Хајд парку” на Топчидеру. У оно време, Топчидер је био
44 Ћирковић, Ц. С. нав.дело, стр. 247; Тодић, М. (ур.) (2006) 110 година
фудбала у Србији, Београд: Фудбалски савез Србије, стр. 18–20.
45 Тодић, М. (ур.), нав. дело, стр. 18–20.

201

МАРИЈА ПАВЛОВИЋ
прилично удаљен од центра вароши, тако да је игралиште
брзо напуштено. Већ у лето 1899. направљено је ново, на
тзв. Западном Врачару, на месту где се данас налази згра
да ДИФ-а Момира Коруновића, изграђена као Соколски дом
„Матица”. Игралиште је било ограђено дрвеним тарабама
и представљало је први стадион у Београду. Саградио га је
о свом трошку Хуго Були, а постојао је само један дан. Већ
сутрадан, када су чланови друштва дошли на игралиште, за
текли су терен без ограде. Да би надокнадио штету, Були је
распродао и оно мало дирека што је остало.46

Слика 4 Краљева ложа на стадиону „Соко” у Кошутњаку
(1923); Извор: приватна збирка Милоша Јуришића.

Чланови Гимнастичког друштва „Соко”, основали су истои
мени фудбалски клуб 18. априла 1903. године по старом ка
лендару и то је био први фудбалски клуб у Краљевини Срби
ји, који је био базиран на западњачком моделу. Игралиште,
пољана у Југовићевој улици, замењена је простором у Бари
Венецији, између беог радског сајма и Железничке станице.
Међутим, убрзо је Сава поплавила игралиште, па је 1904.
терен пронађен на Топчидеру, у подножју Кошутњачке шу
ме. Ово игралиште (стадион) је касније добило и атлетску
стазу и мале трибине за стајање. Иако је било доста удаљено
од града, чланови клуба су га лепо уредили и остали на ње
му 27 година, када је држава узела простор за потребе желе
знице.47 Стадион клуба „Соко” је, на основу фотографија и
описа, био први прави стадион у Београду. Овално играли
ште је било прилагођено великим такмичењима, док су три
бине биле облика елипсе, обезбеђујући добру видљивост за
чак преко 3 000 гледалаца. Већ 1923. године, на стадиону
је подигнута мала раскошна ложа за истакнуте посетиоце

46 Исто, стр 26–27; Бора Јовановић нам је оставио податак да се ово фуд
балско игралиште налазило на Губеревцу, код Мостарске петље. Више о
томе у: Јовановић, Б. нав. дело, стр. 130.
47 Тодић, М. (ур.), нав. дело, стр. 41–42.
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и великодостојнике у спомен венчања краља Александра I
Карађорђевића и румунске принцезе Марије (слика 4).48

Стадиони на Тркалишту
У мају 1905. формиран је Лоптачки одсек у мачевалач
ком друштву „Српски мач”, а истоимени фудбалски клуб
је основан 15. марта 1906. Игралиште је изграђено у сада
шњем парку код Вуковог споменика, преко пута Тркали
шта, по угледу на западне клубове за лоптање. Терен није
био прописаних димензија, тако да су се на њему играле
незваничне утакмице.49

Слика 5 Игралиште „БСК”- а на Тркалишту 1912.
године; Извор: http://www.vreme.com/cms/view.
php?id=999472.

Фудбалери клуба „Српски мач” су 1. јула 1911. у кафани „Же
нева”, која се налазила на углу Београдске и Булевара Краља
Александра, основали „БСК” – „Београдски спорт клуб”.50
Чланови управе су обезбедили изградњу игралишта на про
стору на Тркалишту, између, касније подигнутих, Правног
и Техничког факултета. Прва утакмица на овом игралишту
одржана је 21. септембра 1911. године.51 Занимљив је пода
так да су, приликом играња првих утакмица, играчи који су
становали у близини, од куће доносили клупице и столице
за гледаоце. На овом игралишту су подигнути први пропи
сани голови, једино што нису имали мрежу (слика 5). По
ред билетарнице, на главном улазу је била подигнута и ма
ла барака, која је служила као свлачионица. Нешто касније,
48 Zec, N. D. Money, Politics and Sports: Stadium Architecture in Interwar Ser
bia, in: Bogdanović, J. Robinson Filipovitch, L. Marjanović, I. (eds.), (2014)
On the Very Edge, Modernism and Modernity in the Arts and Architecture of
Interwar Serbia (1918–1941), Leuven University press (Belgium), p. 271.
49 Тодић, М. (ур.), нав. дело, стр. 53–54.  
50 Миловановић, М. (2011) Наш плави буквар, Београд: Клуб пријатеља
ОФК Београда, стр. 10.
51 Тодић, М. (ур.), нав. дело, стр. 60–61.
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подигнута је прва скромна покривена трибина, дужине 20
метара, испод које је било изграђено неколико ложа, а поред
и иза њих неколико редова седишта. Цела трибина је укуп
но имала 60 седишта. Стадион је званично отворен на Ускрс
1914. године, на дан објаве рата,52 а записано је да је стадион
био врло модерно уређен, са наткривеном трибином, која је
имала луксузне ложе и седишта за 500 учесника.53
Одмах након рата, управа је са члановима и играчима запо
чела обнову игралишта „БСК”. Простор је ограђен плете
ном мрежом и био је то први ограђени стадион у Београду,
а направљена је и барака за свлачионицу. Убрзо је због из
градње Државног архива, терен морао да се ротира за 90
степени, тако да је председник клуба Андра Јовић, са Бо
шком Симоновићем, који је тада студирао архитектуру, на
правио план за преуређење игралишта. Тако су 1921. године
подигнуте покривене дрвене трибине, дужине 120 метара,
са око 2 000 седишта и централном ложом. На овом терену
одиграна је прва међународна утакмица, против Румуније,
1922. године, а утакмици је присуствовао и краљевски пар,
краљ Александар и краљица Марија.54
Изградња Техничког факултета, Универзитетске библиоте
ке и Архива Србије, била је повод за премештање играли
шта „БСК” 1927. године, на нову локацију на Топчидерском
брду. Стадион је био дрвене грађе, са атлетском стазом и
капацитетом за преко 25 000 гледалаца, а отворен је 5. маја
1929. године.55 Угледни београђани финансирали су „БСК“,
па је изграђен нов модеран стадион. Након рата, на њего
вом месту гради се Стадион „ЈНА”, који се сматра првим
кораком у успешној архитектури стадиона у Београду и
тадашњој Југославији. Пројектанти овог стадиона, који се
градио од марта 1948. до краја 1951. били су архитекте Ми
хаило Јанковић и Коста Поповић.56 Након готово четири

52 Андрејевић, М. (1989) Дуго путовање кроз фудбал и медицину, Горњи
Милановац: Дечје новине, стр. 27–29.
53 Zec, N. D. нав. дело, стр. 272–273.
54 Андрејевић, М. нав. дело, стр. 30; Више о утакмицама које су се одр
жавале након Првог светског рата у: Андрејевић, М. Успон београдског
фудбала после Првог светског рата, у: Београд у сећањима 1919–1929,
приредио Ђоковић, М. (1980), Београд: Српска књижевна задруга,
стр. 203–215.
55 Крстић, М. 12. 09. 2009, Приче из прошлости, http://www.ofkbeograd.net/
index.php?id=185, преузео податке у: Вукадиновић, Љ. (1943) Вечити
ривали, Београд: Књижара Иван Гундулић.
56 Janković, M. i Popović, K. (1962) Stadion i sportski park JNA u Beogradu,
Arhitektura i urbanizam br. 15, Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam
Srbije, str. 12.
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деценије, стадион 1989. године мења име у Стадион ФК
„Партизан”, а 2010. је на захтев УЕФА реновиран.57
На празном простору, преко пута Стадиона „БСК”, на Трка
лишту, на месту садашњег Техничког факултета,58 подигнут
је 1913. године мали стадион спортског клуба „Југославија”.
Да би започели градњу, инжењери су морали прво да ис
копају шанац око терена и ограде га бодљикавом жицом, а
затим да изнивелишу терен. Пошто овај клуб није имао тако
велике амбиције као „БСК”, стадион је био далеко мањи и
мање модеран.59
Нажалост, већ 1914. године, због избијања рата, клуб је пре
стао са радом. Обновљен је 1919. под именом Спортски
клуб „Југославија” и на истом месту је подигнуто ново, леп
ше, игралиште са 2 500 седишта, са трибином испод које је
направљена свлачионица са тушевима, са новом оградом и
главном капијом.60
Игралиште СК „Југославија” је срушено 1925. године, због
изградње Техничког факултета, а следеће 1926. клуб доби
ја терен иза тзв. Топовских шупа, у „непосредној близини
друма који води за Авалу.” У априлу месецу 1927. године
свечано је отворено ново, тада највеће и најлепше играли
ште у Београду, које је касније преуређено у стадион ФК
„Црвена звезда”.61

Боб клуб
Спортски Боб клуб основао је Милован Радојловић са же
љом да се у њему негују зимски спортови, а нарочито „боб
– sleigh”, по којем је клуб добио име. Године 1926. оснива
пливачку секцију и подиже на Сави удобну зграду са свла
чионицама, хангарима за чамце и рестораном, као и плива
лиште од 25 м дужине и 12 м ширине.62 Зграда је подигнута
код ресторана „Шест топола” на десној обали Саве и имала

57 Обнова Партизановог стадиона, 26. 12. 2011. http://www.pressonline.rs/
sr/sport/fudbal/story/.
58 Андрејевић, М. Преображаји амбијента и људи старог Тркалишта, у: Бе
оград у сећањима 1900–1918, приредио Васић, П. (1977) Београд: Срп
ска књижевна задруга, стр. 101.
59 Zec, N. D. p. 273.
60 Стојановић, Д. (1953) Чика Дачине успомене 1903–1953, Београд,
стр. 57–62.
61 Исто, стр. 56-68.
62 Први југословенски спортски алманах, број I, (1930) Београд: Ј. Нико
лић, стр. 63.
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је врло складну архитектуру са терасама, лучним улазом и
дрвеним степеништем.63
Једна од спортских грађевина која је од настанка до данас
задржала функцију је и клупска зграда некадашњег Боб клу
ба, данас КК „Црвена звезда”. Године 1930. клуб подиже на
Калемегдану на својим тенис теренима модерну централну
тенис зграду за своје чланове, коју је пројектовао архитек
та Драган Гудовић,64 као своју прву самосталну грађевину.
Израдио је под утицајем свог ментора у чијем је атељеу ра
дио, Драгише Брашована. Објекат је постављен у угао, ве
роватно некадашњег шанца, да би простор терена био што
боље искоришћен, па су видљиве само две фасаде.65 Након
рата у реновирану зграду је усељен Кошаркашки клуб „Цр
вена звезда”, одмах по оснивању 1945. године. Боб клуб је
расформиран, а некадашњи објекат модерне архитектуре
умногоме је променио свој изглед (слика 6).

Слика 6 Кошаркашки клуб „Црвена звезда” на
Калемегдану (некадашњи Боб клуб, изграђен 1930).
Извор: приватна збирка.

Ташмајдан
Многи историјски догађаји, значајни за Београд, одиграли
су се на простору данашњег Ташмајданског парка. У окви
ру њега подизани су разни спортски објекти, почев од Бе
оградског тенис клуба између два рата, преко стадиона на
његовом месту, који је зими служио као клизалиште, као
63 Bogunović, G. S. (2005) Arhitektonska enciklopedija Beograda XIX i XX ve
ka, arhitektura, (I), arhitekti, pojmovi, Beograd: Beogradska knjiga, str. 35.
Аутор истиче да је архитектура „Боб клуба” на Сави веома подсећала на
архитектуру Момира Коруновића.
64 Више о архитекти Драгану Гудовићу у: Bogunović, G. S. (2005) Arhitek
tonska enciklopedija Beograda XIX i XX veka, arhitektura, (II), arhitekti,
pojmovi, Beograd: Beogradska knjiga, str. 796–797.
65 Килибарда, З. Н. (2010) Преглед делатности и улога Драгана Гудови
ћа у беог радској архитектури, Годишњак LVII, Београд: Музеј града
Београда, стр. 217.
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и базена, изграђених након Другог светског рата. Такође,
у оквиру Спортско рекреац
 ионог центра „Ташмајдан”, ко
ји је основан 1958. године, подигнуте су и Хала „Пионир”
(данас Хала „Александар Николић”) и „Ледена дворана”
(„Пионир 2”).

Стадион
Средином XX века се јавила идеја да се на некадашњим  те
ренима Београдског тениског клуба, у каменолому, изгради
стадион са клизалиштем. Прва макета стадиона архитекте
Михаила Јанковића66 објављена је 1953. године, а допринос
архитекте Угљеше Богуновића уочава се у слободним фор
мама решења партера. Занимљиво је да је објекат првобитно
био замишљен као фабрика леда, која је снабдевала цео Бе
оград.67 Изградња је започета у лето 1951. године. Стадион
својом подужном осом, одступа од правца север-југ, због по
ложаја самог терена. Због тога има тешке и дугачке прилазе,
док је сама шкољка овалног облика и даје могућност сјајне
везе између извођача и гледалаца. Налази се у центру града,
због чега има нарочиту вредност. Аутори пројекта су сма
трали да је спортски објекат подједнако значајан и важан
као и театар, због чега је центар града био идеалан за ме
сто градње. Амфитеатрални облик некадашњег турског ка
менолома помогао је у реализацији обликовања стадиона.68
Изграђен је у духу модерне архитектуре, где се градитељи
нису стилски потчинили диктату времена, већ су користи
ли сопствени израз и уклапали форму у постојећи амбијент,
формирајући на тај начин јединствен облик органске архи
тектуре.69

Хала Александар Николић
(некадашња Хала Пионир)
Хала „Пионир”, је после „Арене” највећи спортски објекат у
Београду. Радове је извео „Енергопројект” из Београда у ро
ку од 11 месеци, а свечано је отворена 24. маја 1973. године.
66 Архитекта Михаило Јанковић 1953. године на Ташмајдану оснива про
јектантски атеље „Стадион” којим руководи све до смрти 1976. године.
Више о томе у: Bogunović, G. S. nav. delo, str. 822.
67 Куртовић – Фолић, Н., Ротер-Благојевић, М., Никезић, А., Јадрешанин
– Милић, Р., Николић, М. и Ћоровић, Д. (2007) Пројекат ревитализације
Ташмајдана, Наслеђе VIII, Београд: Завод за заштиту споменика културе
града Београда, стр. 243–244.
68 Михајлов, С. (2007) Летња позорница у Топчидеру, Наслеђе VIII, Бео
град: Завод за заштиту споменика културе града Београда, стр. 124.
69 Милашиновић Марић, Д. (2011) Развојни токови у српској архитектури
1945-1961, Архитектура и урбанизам бр. 33, Београд: Институт за архи
тектуру и урбанизам Србије, стр. 7; Bogunović, G. S., nav. delo, str.1383.
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Корисна површина дворане износила је 16000 квм, спортска
борилишта су заузимала 2500 квм,70 а капацитет трибина је
био 7000, тада модерних и живо обојених седишта.71
Одлука о изградњи хале „Пионир” донета је у фебруар у
1972. године због потребе Београда за двораном у којој би
се одржало Европско првенство у боксу, заказано за почетак
јуна 1973. године. Градоначелник Бранко Пешић позвао је
седам пројектантских бироа да учествују на конкурсу, а дао
рок од само 9 дана за израду урбанистичког решења за цео
комплекс и прелиминарно идејно решење за спортски обје
кат. Урбанистичко решење је обухватало универзалну, мул
тифункционалну спортску дворану, пливалиште са олимпиј
ским базеном и велодром. Задатак је поверен брачном пару,
архитектама, Драгољубу и Љиљани Бакић, који су победили
на конкурсу. Хала „Пионир” је грађена као монтажни обје
кат, јер је само на тај начин било могуће извођење у року.72
Оно што је у овој хали тако карактеристично, због чега је
навијачи, односно публика воли више од било које друге,
због чега је зову навијачко „гротло”, је нагиб трибина, који
даје веома присну атмосферу. Према речима самих архите
ката, визурне линије са трибина су конструисане према мар
тинели за хокеј, те је добијено веома стрмо гледалиште, које
је у екстремној комуникацији са борилиштем. Хала никада
није послужила за хокеј, јер се касније изградила „Ледена
дворана”, али је тај осећај близине терена, остао привлачан
посетиоцима.73

Београдска Арена
Године 1989. светска кошаркашка организација ФИБА је на
састанку у Минхену, прихватила кандидатуру Београда да
организује Светско првенство у кошарци 1994. године, али
под условом да изгради одговарајућу халу. Тада се присту
пило изради пројекта, на основу скица, које је за ту прилику
израдио архитекта Влада Славица.74 Године 1991. за место
нове дворане одређен је Блок 25 у Новом Београду, а већ сле
деће године је започета изградња. Београдска „Арена” спада
70 ИАБ, СО Палилула (23), 351–491/73; Информације су добијене у разго
вору са брачним паром Бакић; Bakić, Lj. (2012) Anatomija B&B arhitektu
re, Beograd: Ljiljana Bakić, str. 3. Хала Пионир, http://www.tasmajdan.rs/
kom_clanak/prikaz/10/22/172/1/index.html, 10. 02. 2011.
71 Митровић, М. (1975) Новија архитектура Београда, Београд: Југосла
вија Београд, стр. 33.
72 Bakić, Lj. nav. delo, str. 3.
73 Информације су добијене у разговору са брачним паром Бакић.
74 Подаци добијени у разговору са архитектом Владом Славицом. Интер
вју рађен у фебруар у 2010. године.
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у највеће хале у Европи и највећу на Балкану, а њен изглед
и могућности далеко премашују све што је до сада било из
грађено у Београду (слика 7). Због санкција, бомбардовања
и других несрећних околности, градила се далеко дуже него
што је предвиђено. Коначно је завршена после готово две и
по деценије, а у њој се одржавају значајне спортске и кул
турне манифестације Београда. Свечано је отворена тек за
кошаркашки турнир Дијамантска лопта 2004. године, а на
кон тога у њој је одржано Европско првенство у кошарци
2005. Познато је да је „Арена” била веома скупа инвести
ција, за коју је у више фаза изградње, град дао велике суме
новца, због чега су је извесни критичари проглашавали за
непотребну. Данас она испуњава све светске стандарде ве
ликих хала и својом искоришћеношћу успева да одржи ква
литет, који је и био услов за изградњу.

Слика 7, Београдска „Арена”, отворена 2004. године.
Извор: приватна збирка.

Према речима архитекте Владе Славице, овакве дворане у
Европи нису постојале, па се поставило веома значајно пи
тање ко ће да ради технологију „Арене”. Пошто су Амери
канци стручњаци за ове области и имају огромно искуство
у грађењу спортских хала, одлучено је да је ради америчка
фирма ХОК (HOK Architects). Током година изградње Сла
вица је писао дневник, тј. историју градње по етапама, где је
сложио скице од прве до последње, на којима се јасно види
да је у одређеним тренуцима, на лицу места, у ходу, морао
да мења пројекат.75

Закључак
Физичко васпитање у Београду може се пратити од 1808. го
дине, увођењем наставе мачевања, као обавезног предмета
на Великој школи. Ипак, тек средином XIX века почиње раз
вој архитектуре спортских објеката отварањем првих јавних
купалишта на обали Саве. У то време се отвара и прво стре
лиште, које се налазило у Топчидеру. Од изградње првих
75 Исто.
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игралишта долази и до промена у самим спортским клубо
вима тако да играчи и управе оснивају нове клубове и граде
нове терене на празним пољанама Београда.  
Једна од првих спортских целина, на којој су подигнути
први спортски терени, је целина на простору некадашњег
Тркалишта. На том простору се током готово седам деце
нија одвијао спортски живот Београда због чега је његов
значај немерљив. Од коњичких трка, преко првих беог рад
ских стадиона, на које су играчи од куће доносили клупице
за гледаоце, завршен је свесоколским слетом 1930. године.
Након тога, овај спортски простор у потпуности је замењен
универзитеским. Осим четири зграде факултета, на њему су
подигнути и архив и библиотека, који су овом делу града да
ли потпуно нови, али подједнако велики значај.
Постојање два беог радска велодрома пре више од сто го
дина показује висок степен развоја спортске архитектуре
у том тренутку. На њиховим местима су касније подигнуте
грађевине које имају другу   намену, али су се уклопиле у
урбанистички план ужег центра града. Један од ретких обје
ката који је задржао спортску улогу од настанка до данас
је соколски дом „Матица”. Изграђен као највећи соколски
објекат у Београду, до данас је остао препознатљив градски
репер. Првобитну функцију су задржали и соколски дом
Друштва Београд III (данас СД Раднички), као и соколски
дом Друштва Београд IV (данас СК Партизан). Након Дру
гог светског рата, нестала су сва спортска игралишта и по
љане које су красиле градско језгро Београда. У складу са
развојем главног града, донет је и нови концепт у развоју
простора за рекреац
 ију и спорт, који је био прилагођен свим
становницима нових насеља.
Деведесете године XX века обележиле су застој у изград
њи ових грађевина, услед санкција и ратова у бившим ре
публикама Југославије. Тада започета изградња Београдске
„Арене”, која је требало да буде домаћин Светског првен
ства у кошарци 1994. године, прекинута је на неколико го
дина. Након више од двадесет година, отворена је почетком
новог миленијума и представља круну београдске спортске
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
неумитним током.
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THE ROLE, SHAPING AND METAMORPHOSIS 
OF SPORTS FACILITIES IN BELGRADE IN THE 19TH 
AND THE 20TH CENTURY, IN RELATION 
TO THE CITY NEEDS
Abstract
Every city is a mirror of society and societal activities throughout its
history. In its past, Belgrade has witnessed great changes. Over a few
decades in the 19th century, it has been transformed from an unarranged
town into the capital city of Serbia. Together with the development of
the state, inspirations grew to step up with the global developments
which involved nurturing of sports disciplines. The sports architecture
of Belgrade started in mid-19th century and developed from the first
public bathing sites at the Sava river bank, the shooting range at
Topčider and the football fields at the Horse Racing Track, changing the
shapes and purposes to suit the needs of the city. In the first few decades
of the 20th century, tennis court and ice-skating ranks, swimming pools
and big stadiums were built, later to be followed by modern sports halls.
Through development of sports facilities architecture we can follow a
whole series of changes and transformations where some architectural
shapes were lost and some new appeared, all while history unravelled
in its own inevitable pace.
Kеy words: sports facilities, playgrounds, public bathing sites, fields,
stadiums, sports-recreational centres, halls
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МАКЕТА КАО
ЈАВНИ ПРОСТОР
Сажетак: У раду се полази од улоге макете (франц. maquette) у
студијама визуелне културе, а која се манифестује у два вида:
као етапа у реализацији вајарских и архитектонских задатака,
те као елемент музејске документације и изложбених поставки.
Умањена верзија служи испитивању развоја стваралачке идеје,
те као представа постојеће, реалне, тродимензионалне струк
туре. Поред тога што је сразмерно умањена, макета је често и
формално, у смислу употребе детаља, сведена. Ипак сва ова ума
њења (сразмерска и обликовна), заправо отварају простор једном
другом елементу – имагинацији. Макета је визуелни стимуланс на
основу кога се помоћу имагинације (појединца или јавности) до
вршава замисао о ономе што макета представља. Смештена у
јавни простор, макета постаје његов део, задржавајући свој има
гинативни потенцијал. Другим речима, макета у јавни простор
уноси имагинативни садржај и тако постојећи јавни простор
проширује. У том су смислу веома специфичне управо макете које
најављују изградњу јавних простора. Намењена јавности, а наја
вљујући јавни простор, ова врста макета индукује нешто што би
се могло назвати јавна имагинација. Под јавном имагинацијом ов
де подразумевамо обликовање јавног мњења помоћу имагинатив
них стимуланса (пре свега визуелних). Полазећи од наведених ста
вова у овом раду анализираће се макета пројекта Београд на води
управо као генератор јавне имагинације. То значи да ће ова маке
та бити сагледавана не као најава будућег јавног простора, већ
као предметна реалност у јавном простору у коме је изложена, те
као елемент у грађењу проширеног јавног простора заснованог на
имагинацији. Другим речима, то значи да се макета Београда на
води не посматра као знак који представља нешто друго (будући
изглед савског приобаља), већ као визуелна структура која гради
сопствени јавни простор.
Кључне речи: макета, визуелна култура, изложбе, јавни простор,
јавна имагинација, Београд на води
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Увод или Заводљивост макетe
У студијама визуелне културе улога макете (maquette, ума
њени модел) најчешће је истраживана у два случаја: као ета
па у реализацији вајарских и архитектонских задатака, те
као елемент музејске документације и изложбених постав
ки. У том смислу, идеја формирања и улоге модела може се
пратити од Платонових филозофских концепата до савре
мених обликовних решења реализованих помоћу дизајнер
ских алатки заснованих на рачунарској технологији.1 Захва
љујући надахнутости концепта и вештини изведбе, макете
су могле постати готово саморепрезентативни и самостално
препознатљиви елементи визуелне културе (слика 1). Ипак,
без обзира на старину и технологију, за све преображаје ма
кета кроз време, рекло би се да још увек важи готово ви
довити савет проницљивог духа Леона Батисте Албертија
(Leon Battista Alberti): „Осећам потребу да посебно истак
нем следеће: приказивање обојених и допадљивих модела,
заводљивих попут слике, указује не на намеру архитекте да
прикаже реално стање, већ на његову сујету, а у настојању
да привуче и заведе око посматрача, те да скрене пажњу са
правилног испитивања делова које треба размотрити на ди
вљење према себи. Боље је када модели нису прецизно до
вршени, рафинирани и детаљно уређени, већ када су једно
ставни и сведени, тако да приказују надахнутост онога ко
ји је зачео идеју, а не вештину онога ко је израдио модел.”2
Ето употребљивог искуства, старог више од пет и по векова
(слика 2).
Њега препознајемо и у свету музеја (слика 3). Тако је по
водом изложбе Модел и макета, постављене давне 1975.
године у Народном музеју у Ваљеву, Ђорђе Тешић, музеј
ски саветник, сажео тада актуелно музеографско схватање
модела и макете: „Модел је умањени објекат (предмет) који
у свим елементима у највећој мери подржава оригинал. У
1 Za sadržajan pregled ovog razvoja videti: Smith, A. (2004) Architectural Mo
del as Machine: A New View of Models from Antiquity to the Present Day,
Oxford: Oxford Architectural Press.
2 „There is a particularly relevant consideration that I feel should be menti
oned here: the presentation of models that have been colored and lewdly
dressed with the allurement of painting is the mark of no architect intent on
conveyingthe facts; rather it is that of a conceited one, striving to attract and
seduce the eye of the beholder, and to divert his attention from a proper exa
mination of the parts to be considered, toward admiration of himself. Better
then that models are not accurately finished, refined, and highly decorated,
but plain and simple, so that they demonstrate the ingenuity of him who con
ceiv ed the idea, and not the skill of the one who fabricated the model.“ - Al
berti, L. B. (1988) On the Art of Building in Ten Books, (1450), Cambridge:
The MIT Press, p. 34.
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максималној могућој мери он одражава документарност ка
ко у (умањеним димензијама), тако и у материјалу, општој
фактури и у свим визуелним приступима. Макета је ума
њен објекат (предмет) који или нема трајну документарну
вредност или је има само онолико колико јoj реконструкција
дозвољава.”3 Потом, у истом тексту, аутор као да понавља
Албертијев савет: „Свакако да није пожељно ни излагање
предимензионираних модела или макета у скученом про
стору, као ни њихово стављање у застакљене витрине. Овим
начином не само што посетилац губи непосредан контакт са
предметом чији је оригинал предодређен да је у слободном
простору (што посетилац свакако зна), већ се сугестивно
намеће импресија о првокатегорном или уникатном мате
ријалу, што модел или макета свакако нису.”4 Имајући ова
два увида на уму, резимирајмо основна полазишта у вези са
употребом макете/модела.

Слика 1 Владимир Татљин, Споменик Трећој интернационали,
1919-1920. година, дрво, метал, висина 6м; 
Извор: Третјаковска галерија, Москва

Макета или модел као умањене верзије објекта кога пред
стављају служе испитивању развоја стваралачке идеје, те, у
другом случају, као представа постојеће, реалне, тродимен
зионалне структуре. Поред тога што је сразмерно умање
на, макета је често и формално, у смислу употребе детаља,
сведена (као што Алберти саветује). Ипак сва ова умањења
(сразмерска и обликовна), заправо отварају простор једном
другом елементу – имагинацији. Другим речима, макета је
визуелни стимуланс на основу кога се помоћу имагинације
3 Тешић, Ђ. (1976) Модел и макета као изложбени експонат, Гласник Ет
нографског музеја у Београду бр. 39-40, Београд: Етнографски музеј,
стр. 289.
4 Исто, стр. 291.
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(појединца или јавности) довршава замисао о ономе што
макета представља.

Слика 2. Доменико Пасињано, Микеланђело представља модел
цркве Светог Петра папи Пију IV, 1618-1619, уље на платну,
236x141цм, (Извор: Каза Буанароти, Фиренца)

Макета у јавном простору
Смештена у јавни простор, макета постаје његов део, задр
жавајући свој имагинативни потенцијал. Другим речима,
макета у јавни простор уноси имагинативни садржај и тако
постојећи јавни простор проширује. Намењена јавности, ова
врста макета индукује нешто што би се могло назвати „јав
ном имагинацијом”.5 Под јавном имагинацијом овде подра
зумевамо обликовање јавног мњења помоћу имагинативних
стимуланса (пре свега визуелних). Захваљујући савременим
аудио-визуелним технологијама ови стимуланси су веома
присутни у јавном простору и директно утичу на његову ар
тикулацију. Наравно, није реч о феноменима карактеристич
ним само за 21. век. Симболичне 1984. године, Пол Вирилио
(Paul Virilio) је приметио да „ако се архитектура некада при
лагођавала према геологији, према тектоници природног
рељефа, са пирамидама, кулама и другим неоготским три
ковима, данас се прилагођава софистицираним технологи
јама чији нас вртоглав успех тера са земаљског хоризонта”.6
Поново, слично тумачење налазимо и у свету музеја (кога
овде користимо као неку врсту „контролне реалности”): „У
случају када се говори о осавремењавању, о иновацијама у
музеолошком раду, како са аспеката педагошког програма
5 Свакако, извори оваквог становишта налазе се у: Habermas, J. (2012)
Javno mnjenje: istraživanje u oblasti jedne kategorije građanskog društva,
Novi Sad: Mediterran Publishing.
6 Virilio, P. (2011) Kritički prostor, Beograd: Gradac, str. 19.

218

МИЛАН ПОПАДИЋ
тако и са аспекта ентеријерног деловања, обично, чак че
сто, помињемо примену аудио-визуелних средстава. Под
тим подразумевамо примену многих техничких достигну
ћа, које на различите начине и у различитим облицима ко
ристимо да бисмо поставку оживотворили и посетиоцу је
учинили ближом, пријемчивијом и очигледнијом.”7 Будући
да су нам данас, у другој деценији 21. века, џепови пуни ау
дио-визуелних алатки које су до пре неколико деценија била
предмет научно-фанатстичних надања, ово „оживотворење”
жељених садржаја никада није било доступније.

Слика 3. Модел врта, 1981–1975 пре н. е., Египат, Теба, дрво,
бојени бакар, 84,4 x 42,5 х 39,5 цм, (Извор: Метрополитен музеј,
Њујорк)

Како функционишу принципи „оживотворења“ жељене
стварности кроз процесе моделовања? Жан-Мари Шефер
(Jean-Marie Schaeffer), истраживач француског Национал
ног центра за научна истраживања и предавач на Школи за
напредне студије у друштвеним наукама у домену естети
ке и филозофије уметности, у својој студији Зашто фик
ција? о томе каже: „Миметички модел је модел који, кроз
однос сличности, успоставља однос хомологије – који од
говара његовом когнитивном циљу. На пример, архитекти
или поморски инжењери често конструишу макете својих
пројеката да би их подвргли пробним тестовима”8. Полазећи
ових прагматичних разлога, те од става да симулација ни
је илузија већ когнитивни модел који репродукује потребна
структурална својства и принципе остваривања ентитета,
Шефер наставља: „Симулацијом се можемо служити, не са
мо да би конструисали моделе постојећих ентитета у циљу
7 Тешић, нав. дело, стр. 287. За развијено тумачење преоб
 ражаја музејске
стварности у зависности од савремене аудио-визуелне комуникације ви
дети: Šola, T. (2011) Prema totalnom muzeju, Beograd: CMiH.
8 Šefer, Ž. (2001) Zašto fikcija?, Novi Sad: Svetovi, str. 77.
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бољег овладавања тим ентитетима, већ и да би, захваљујући
комбинацији мимема проистеклих из различитих контекста,
створили представе објеката који су чисто виртуални, у сми
слу да пре њих ниједан оригинал није постојао”9. Тако дола
зимо до суштинске инверзије: „Ова проспективна примена
симулација објеката који нису постојали пре моделизације,
укључује обртање односа између модела и стварности ко
ји управља когнитивном симулацијом постојећих ентитета:
док у канонској когнитивној симулацији виртуелно предста
вља стварност, у ономе што би се могло назвати пројектив
ном симулацијом, као што је то запазио Клод Кадоз, ствар
ност представља фиктивно, с обзиром да присуствујемо
обртању узрочног односа између актуалности и виртуал
ности (курзив М. П.).10
Полазећи од наведеног закључка (да „стварност предста
вља фиктивно”, с обзиром на обртање узрочног односа из
међу актуалности и виртуалности), вратимо се сада питању
макете у јавном простору. Рекли смо да смештена у јавни
простор, макета постаје његов део, задржавајући свој има
гинативни потенцијал, те да макета у јавни простор уноси
имагинативни садржај и тако постојећи јавни простор про
ширује. У том су смислу веома специфичне управо макете
које најављују изградњу јавних простора. Њихова специ
фичност је у следећем: јавни простор који макета предста
вља не постоји у реалности; сама макета – иако у основи
имагинативни садржај – јесте једина реалност тог јавног
простора. То је и основна претпоставка овог текста.
Стога ће се, а полазећи од наведених ставова, у овом раду
анализирати макета пројекта „Београд на води” управо као
генератор „јавне имагинације”. То значи да ће ова макета
бити сагледавана не као најава будућег јавног простора, већ
као предметна реалност у јавном простору у коме је изложе
на, те као елемент у грађењу проширеног јавног простора
заснованог на имагинацији. То значи да се макета „Београ
да на води” не посматра као знак који представља нешто
друго (будући изглед савског приобаља), већ као визуелна
структура која гради сопствени јавни простор.

Макета пројекта Београд на води
Пројекат „Београд на води” последња је инкарнација деце
нијске жеље за уређењем такозваног Савског амфитеатра.11
9 Исто, стр. 78.
10 Исто, стр. 79.
11 Упоредити: Perović, M. (1985) Iskustva prošlosti: studija rekonstrukcije
centra Novog Beograda i Savskog amfiteatra, Beograd: Zavod za planiranje
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Јула 2014. године у за ту прилику адаптираној згради Бео
градске задруге у Карђорђевој улици (која је преиначена у
Belgrade Waterfront галерију), представљена је макета про
јекта, који се до тада могао наслутити тек кроз неколико ли
ковних прилога који су се појављивали у медијским изве
штајима (слика 4). Том је приликом актуелни градоначелник
Београда, Синиша Мали, истакао да је разлог представљање
макете то што ће од тог тренутка сваки грађанин Београ
да и Србије моћи у згради Београдске задруге да види ма
кету тог пројекта и да се упозна са детаљима изградње, те
да је: „Ово први видљиви резултат нашег заједничког рада
са Игл хилсом из Уједињених Арапских Емирата и први ко
рак на почетку реализације пројекта Београда на води, који
очекујемо почетком наредне године”. Премијер Републике
Србије, Александар Вучић, који је уз већинског инвестито
ра пројекта из Уједињених Арапских Емирата Мухамед ел
Абара, открио макету, приметио је (како су пренели меди
ји) да: „Ова зграда није само макета, погледајте околину, то
изгледа као музејски експонат (курзив М. П.). Изглед Ка
рађорђеве улице промењен је овом зградом, а наш план је
да променимо овај део града и лице Србије које треба да
изгледа лепо и чисто као ова зграда”.12 Тако је представља
њем макете пројекта, а у згради која је требало да симболи
шее модел обнове запуштеног дела града, започета званична
презентација пројекта широј јавности.

Слика 4 Откривање макете Београда на води; 
Извор: BIZLife, 27/06/2014, http://www.bizlife.rs/biznis/poslovnevesti/70509-predstavljen-master-plan-za-bg-na-vodi-vucic-ovo-nijesamo-maketa/)
razvoja grada Beograda.
12 Prema: R. B. (27. 06. 2014) Otkrivena maketa. Ovo je Beograd na vodi, Blic,
online izdanje: http://www.blic.rs/vesti/beograd/otkrivena-maketa-ovo-je-beo
grad-na-vodi/hc5ny4k (posećeno 15. 6. 2015)
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И заиста, интересовање грађана за пројекат/макету било је
велико.13 Наравно, ако је макета постала доступна оном за
кога осим синтагме „обичан грађанин” немамо бољи назив,
ексклузивност (дакле, нарочита „искључивост”, „недоступ
ност”) пројекта постала је још директнија кроз изложбене
етеријере у згради Београдске задруге. Промотери пројекта
описују га, између осталог, на следећи начин: „Као модеран
и технолошки напредан ’град унутар града’, Belgrade Water
front ће садржати врхунске стамбене просторе и канцеларије,
тржни центар са најпознатијим светским брендовима, хоте
ле високе и средње категорије, образовне установе, модерне
здравствене службе и низ атрактивних забавних садржаја.”14
Обичан грађанин у „Београду на води” моћи ће да буде про
лазник, бициклиста, шетач, у најбољем случају потрошач у
најављеном шопинг центру, али веома тешко власник и ко
рисник некретнина. Ипак, утисак је да су „обични грађани”
они чија лица одају узбуђење и можда наду у бољу будућ
ност док су окупљени око монументалне макете „Београда
на води” (слика 5). Другим речима, ако је сам „Београд на
води”, то јест његов стамбени и пословни простор, наме
њен оној класи која себи може да приушти скупе квадрате,
нашем „обичном грађанину” намењена је – макета.

Слика 5 Грађанин и његова макета (Извор: BIZLife, 15/09/2014,
„‘Zahuktava’ se Beograd na vodi: Još jedan izložbeni prostor”; http://
www.bizlife.rs/biznis/poslovne-vesti/72409-zahuktava-se-beograd-navodi-jos-jedan-izlozbeni-prostor/)
13 Треба напоменути да је ово прва међу представљеним макетама про
јекта. Измењене макете представљене су у Кану (2015. године, на Сај
му некретнина) и у Лондону, а напоменимо да је ону која је јула 2016.
године била изложена у лондонској робној кући Херодс, по медијским
наводима видело 200.000 посетилаца („Београд на води” представљен у
Лондону!, Тањуг, 23. 09. 2016)
14 Према: „Činjenice o projektu”, https://www.belgradewaterfront.com/rs/ve
sti/cinjenice-o-projektu/ (15. мart 2015)
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Макета града и оживотворење Живорада
Није дуго требало, па да се у домену јавног простора који
сада уобичајено називамо „друштвеним мрежама” препозна
природа изворне макете пројекта „Београда на води”. Тако
сатирични портал Njuz.net, специјализован за „вести у огле
далу”, нуди туристичку туру по макети коју сасвим оправда
но идентификује као реални домен, а не као најаву будућег
простора: „Макета Београда на води, лоцирана у згради Гео
завода, крије невероватна, скоро нестварна места која плене
својом лепотом. Раштркана по целој макети, ова места би
свако, ко то може, требало да посети”.15 Но, за нашу тему,
нарочито је вредан помена још један прилог са друштвених
мрежа.
Средином марта 2015. године на YоуТубе каналу са кори
сничким именом dragantrifunovic, појавио се инсерт дома
ћег црно-белог филма у трајању од три минута, са насловом
који је дао корисник – „Београд на води?”16 Реч је о филму
Quo vadis, Живораде, комедији снимљеној 1968. године, у
режији Мила Ђукановића, а по сценарију Бранимира Торија
Јанковића. Укратко садржај филма гласи: „Дебела добричи
на Живорад би до краја живота мирно и задовољно живео на
периферији и маштао о сликарском моделу Дени, да једног
дана није погурао кола свог ујака који је важна и утицајна
личност. Уз ујаков благослов, предузимљиви и амбициозни
Живорад почиње свој нови животни пут, заузимајући важна
места полицијског инспектора, директора истраживачког
института, пословног човека и постижући свуда неуспехе.
Пошто је успео да ‘среди’ полицију, науку и привреду, њего
ви прохтеви поткрепљени утицајем његове сада већ супруге
Дени, постају све незајажљивији, а поступци све апсурдни
ји. И његова жеља да се на крају крунише, најбоље говори о
његовој потпуној срећи и потпуној лудости.”17 Епизода која
се нашла под насловом Београд на води?, управо приказује
један од последњих „апсурдних поступака”.
На врху вишеспратнице, с које се пружа панорамски по
глед на град у подножју, Живорад окружен сарадницима и
15 Anonim, 39 mesta na maketi Beograda na vodi koje morate da posetite pre
nego što umrete, Njuz Net, 17/09/2014, http://www.njuz.net/39-mesta-na
-maketi-beograda-na-vodi-koje-morate-da-posetite-pre-nego-sto-umrete/
(posećeno 20.09.2015).
16 https://www.youtube.com/watch?v=_lqbJY-3jvE (посећено 1. 6. 2015). За
хваљујем се колегиници Александри Илијевски, која ме је упутила на
овај прилог.
17 Кратак садржај филма преузет са: http://www.rts.rs/page/tv/ci/story/17/
РТС+1/17443236/Quo+vadis+Живораде.html (посећено 1. 6. 2015.)
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публиком представља (пошто је „средио полицију, науку и
привреду”) макету новог града који ће наћи на простору ста
рог. Лакомисленост у планирању коју демонстрира Живо
рад подједнако је и асполутна и апсурдна. Он беспоштедно
жонглира зградама и саобраћајним објектима, распоређује
без реда и планира без плана, вођен тек сопственим хтењем
и моћи. У филму је то, свакако, комично.
Но, уместо питања „Куда идеш, Живораде?”, из наслова
филма поставимо можда пре питање „Ко је Живорад?”. Од
говор се, можда, крије у једном занимљивом детаљу. Наиме,
као сарадник на сценарију за овај филм, ангажован је тада
још увек мало познати књижевник, а данас готово култни
писац Борислав Пекић. Неку деценију касније у Пекићевим
Писмима из туђине, насталим у Лондону, у туђини, појав
иће се поново Живорад, носећи са собом исте „личне ка
рактеристике”, и то као пишчев имагинарни саговорник из
„завичаја”. Можда није реч о истом Живораду, у Писмима
нема позивања на филм, али биће да ипак има сличности.
Ко је дакле тај, Пекићев, Живорад? Ево Пекићевих одговора
који се провлаче кроз читав ток Писама: то је „узор-суна
родник”, „полуос трвски узорак расе”18, „вечни реформатор
људске мисли“,„стално у некаквом сомнабулном трансу”.19
Коначно, не значи ли то да је Живорад заправо онај наш
„обични грађанин”, који је код Пекића, ето, добио и име?
У назначеној епизоди филма, постоји један нарочито симп
томатичан део. Незадовољан њиховим понашањем, Живо
рад прво грубо налаже двојици својих сарадника-полтрона
да напусте простор где се представља макета. Потом их ипак
зауставља, а да би – народски добродушно, онако како до
маћин са трепезе узима делове погаче – узео делове макете
и поклонио им. Свој гест прати коментаром: „Ја сам хуман
човек”. Отерани и награђени сарадници одлазе, а Живорад
осталима поручује: „А сад да се бацимо на посао!” Хуман,
праведан, радан, можда би то требало додати на списак епи
тета које је Пекић наменио Живораду. И пре свега – наш.  
И пошто је наш, он може да управља и нашим јавним до
бром. Јер Пекићев Живорад јесте онај „самоуправни” чо
век из доба социјализма. Није битно како (будимо наивни),
али он се успео до нове позиције и, иако самоуправан, више
не управља само собом. Заправо, и Пекићев Живорад јесте
18 Балкански, у односу на острвски/енглески - нап. М. П.
19 Pekić, B. (2015) Pisma iz tuđine, Beograd: Laguna. Писма су изворно
текстови које је Пекић читао средином седамдесетих година 20. века,
у оквиру Би-Би-Сијевог радио програма на српском језику, а кроз које
истражује односе тадашње југословенске и британске, тј. западњачке,
слике света.
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својеврсна „макета”, макета човека у југословенском соци
јализму. Шта се десило након што је реалности те макете не
стало? Можда је довољно да се сетимо да је одговор на пи
тање Quo vadis, Domine?, гласио: Romam eo iterum crucifigi.

Закључак или После макете
Ако смо већ у овом раду музејску реалност користили као
неку врсту контролне реалности – ма како то парадоксално
било – сетимо се и да музеј сам по себи није ништа друго
до „знак који садржи друге знакове”.20 У том „музеалном“
огледању значења, коришћење макете „Београда на води“
имало је своју функцију у јавном простору.21 Након изворне
макете нужно су уследиле и нове макете и извођачки пла
нови. Крајем септембра 2015. године започети су радови
на извођењу пројекта „Београда на води”, чија је изградња
сада планирана током чак три деценије по различитим фа
зама. Први изграђени објекти, чије се довршење очекује до
2019. године, биће две стамбене куле, шопинг мол, хотел и
кула „Београд”. Нови нацрти (као и нове макете), али и први
објекти који су почели да се појављују из темеља јасно пока
зују значајна одступања од оног што је представљено на из
ворној макети.22 То још једном подвлачи тезу да, када је реч
о макети из 2014. године, заправо никада и није било речи
о референтном извођачком моделу, већ о шареноликој про
мотивној активности (слика 6). Но, ако самодовољност ре
алности макете иде у прошлост, шта нас чека у будућности
јавног простора „Београда на води”?

Слика 6 Дуга рука јавне имагинације: Београд на Нишави 
(Извор: S. J, Lj. S. , „Nišlije ne žele da ’slave Beograd’“, 
Južne vesti, 30. 06. 2014)
20 Glusberg, J. (1983) „Hladni” i „vrući” muzeji, Muzeologija 23, Zagreb:
MDC, str. 27.
21 Сетимо се да смо паралелу са музејским простором позајмили, видети
напомену бр. 12.
22 https://www.belgradewaterfront.com/rs/vesti/ (посећено 01. 09. 2016)
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Да ли ћемо сви добити свој део, то јест комад макете, као код
узор-Живорада? Будућност је незахвално предвиђати мада
се са њом мало шта друго може радити, осим што је може
мо прокоцкати. Како год да је замишљамо, сигурно је да ће
нас она демантовати.  Завршимо стога са једним Пекићевим
језгровитим запажањем у којем опет срећемо Живорада, на
шег „узор-сународника”, а које сведочи о чудноватој при
роди наше јавности и њеног односа према заједничком жи
вотном простору. То је запажање можда неронски-претера
но, али се чини да је у нашем случају тиме само подвучена
његова суштина. Оно гласи: „Живорад и ја можемо запалити
целу шуму да на њој испечемо кокошку”.
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A SCALE MODEL AS A PUBLIC SPACE
Abstract
In visual culture studies, a scale model (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
and exhibitions. A scale model serves as a test for the development of
creative ideas, while in the second case, it serves to present an existing,
real, three-dimensional structure. In addition to being proportionately
reduced, a model is often formally condensed, in terms of the use of
details. Yet, all these losses (in scale and design) actually open up
the space to another element – imagination. A model offers a visual
stimulus, which by means of imagination (individual or public)
completes the notion of a signified object. Located in a public space,
a model becomes its part, keeping its imaginative potential. In other
words, a model in a public space brings imaginative content and thus
expands the existing public space. In this sense, a very specific model is
a model which announces the construction of a public space: the public
space represented by a scale model does not exist in reality; a model
itself - though its imaginative content – is the only reality of this public
space. To the public, by announcing a public space, this kind of scale
model induces something that might 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 “Belgrade Waterfront” as a generator of public
imagination. This means that the “Belgrade Waterfront” scale model
will not be viewed simply as an announcement for the public space, but
as an original reality in a public space in which it is exhibited, and as
an element in the construction of the expanded public space based on
imagination. In other words, this means that the “Belgrade Waterfront”
scale model is not examined as a sign that represents something else
(future look of the river Sava waterfront), but as a visual structure that
builds its own public space.
Key words: scale model, visual culture, exhibitions, public space, pub
lic imagination, Belgrade Waterfront
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ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРОСТОР
НАСУПРОТ ТРЖНОМ ЦЕНТРУ
У КОНЗУМЕРИСТИЧКОЈ
КУЛТУРИ
СИМУЛАЦИЈА ГРАДА У ЦИЉУ
ЛЕГИТИМИСАЊА СЕБЕ КАО
УРБАНОГ МЕСТА
Сажетак: У раду се као репрезент савремених потрошачких про
стора разматра тржни центар. Потрошачки простор посма
тран је као место интеракција између окружења и актера, те ак
тера међусобно. Идеја тржног центра је компресовање и интен
зивирање јавног простора смештањем свих потребних садржаја
под један кров. На тај начин, умањује се потреба купца да се вра
ти свакодневном животу, куповина постаје његова рекреативна
активност, а тржни центар сигурно прибежиште.1 Предмет
рада је истраживање ставова корисника према отвореним јав
ним градским просторима и тржним центрима, као и поређење
њихових квалитета и недостатака. Основни циљ је унапређење
знања и искуства у истраживачком и пројектанском погледу кроз
истраживање односа између корисника, архитектуре и просто
ра. Задатак је да се анализирају релације између архитектонског
1 Crawford, M. (1992) The World in a Shopping Mall, Variations on a The
me Park: The New American City and the End of Public Space (3-30), New
York: Hill and Wang, р. 22.
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стваралаштва и ширих социолошко-културолошких промена иза
званих комерцијализацијом савременог града – конкретно, пројек
тантски концепт формирања комерцијалних (превасходно трго
вачких) простора и утицаја које они имају према ширем градском
(физичком и социјалном) контексту и коришћењу.
Кључне речи: тржни центар, трговачка улица, идентитет,
Београд, јавни простор, конзумеризам

Увод
Време куповине и доколичарских активности стопили су се
у јединствено време потрошње, док је сам простор постао
место окупљања и социјалне живости. Потрошачки про
стор посматран је као место интеракција између простора
и актера, те актера међусобно. Продајно место условљава
одређену структуру, понашање, активности и однос по
трошача, те дефинише аспекте куповине. У том смислу се
очекује одређена хомогеност потрошачке популације. Поро
дична куповина мотивисана је квалитативним факторима и
комбинована са провођењем слободног времена, те осећа
јем угодности и задовољства са чим је повезана редовност
посећивања. Имитација физичког контекста води нас у пре
небрегавање нових слојева културе, нових потреба, нових
конструкција, сензибилитета, па и ка негирању било каквог
развијеног и трансформисаног идентитета. Лефевр (Henry
Lefebvre) указује на чињеницу да је у савременим услови
ма  јавни простор постао „роба” која је у функцији увећања
профита и репродукције постојећих класних односа у дру
штву. „Простор, некада свето и готово неотуђиво патримо
нијално и колективно добро, постао  је роба као и било шта
друго.”2 Простори губе свој идентитет, бивају отуђени, а за
право су реални и социјално дефинисани. „Нестанак” јав
них простора представља констатацију која се често везује
за савремени град. О идентитету треба размишљати и као
о промењивој категорији, јер је условљен односом између
корисника и физичког окружења, а корисници се током вре
мена мењају, мењају се њихове навике, схватања, естетска
мерила, вредности.3
Сведоци смо како се бројни садржаји из центра града, пра
зне и нестају упоредо са отварањем нових тржних цента
ра, остављајући бројне излоге продавница празне, што није
2 Lefebvre, H. (2009) State, Space, World: Selected Essays, Minneap olis: Uni
versity of Minesota Press, р. 214.
3 Ђукић, А. (2011) Очување идентитета главне улице војвођанског гра
да у процесу урбане обнове. Докторска дисертација. Архитектонски
факултет, Београд.
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случај само у нашим градовима, већ је то општа појава4.
Тржни центар је пре свега неместо, као што је тај појам де
финисао Марк Оже (Marc Augé)5. Наиме, према Ожеу, су
пермодерност производи неместа6, транзитне и анонимне
просторе који омогућују брзи проток великог броја поједи
наца. Будући да су лишени идентитета, историје и значења
као социјалног конструкта, неместа нису антрополошка ме
ста. Идентитет је основни услов и у свету потрошње, као
и у пољима чији циљеви су стварање провокативне лепоте
– који покушавају да проуче тумачење света из другог угла.
Знаци и симболи су главни предмети потрошачког друштва
према Бодријару (Jean Bauldrillard).7 Он наглашава да живи
мо у времену у којем слике неког догађаја замењују непо
средно искуство – имитација постаје стварност, а симулаци
ја замењује истину.8 Линч (Kevin Lynch) сматра да је иден
титет најједноставнији облик осећаја и схватања простора
тј. индивидуална карактеристика (жива, јасна, јединствена
или бар особита слика) према којој препознајемо неки град
или његов део и да „добра представа амбијента улива оно
ме који је поседује снажно осећање емотивне сигурности,
што је сушта супротност страху који настаје губљењем
оријентације.”9

Јавни градски простори
Јавни градски простори су „сви простори између кућа у гра
ду и осталих изграђених места.”10 Јавни простори по сво
јим особинама и по својој функцији служе јавној сврси,
4 Костуранов, Б. (2009) Отворено о јавним просторима – чији су јавни
простори; Отворено о јавним просторимa, стр. 42-46.
5 Ože, M. (2005) Nemesta: Uvod u antropologiju nadmodernosti, Beograd:
Krug, str. 79.
6 Аутор појам неместо дефинише као простор који за разлику од места
не може да се идентификује ни као идентитетско, ни као релационо, ни
као историјско. Неместо су простори отуђења, простори који настају као
последица постиндустријског и умреженог информацијског друштва.
7 Erdei, I. (2008) Antropologija potrošnje: Teorije i koncepti na kraju dvadese
tog veka, Beograd: Biblioteka XX vek, str. 349. Илдико износи Бодријаров
закључак: „Реч је о томе да, сматрају постмодернисти међу којима нај
артикулисаније гледиште представља Бодријарово, да главни предмети
потрошње не представљају материјални предмети или услуге, већ знаци
и симболи. Стварна добра су замењена симулацијама, и створена је нова
реалност – хиперреалност – која је изгубила чврст додир са објективно
постојећим светом, а која се, парадоксално, сматра стварнијом од саме
стварности”.
8 Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija, Novi Sad: Svetovi.
9 Lynch, K. (1960) The Image of The City, Cambridge, Massachusets: The MJ.
T. Press.
10 Krier, R. (1991) Gradski prostor u teoriji i praksi, Beograd: Građevinska
knjiga

230

АЛЕКСАНДРА ЂУКИЋ и МАРИЈА ЦВЕТКОВИЋ
омогућавају социјалну комуникацију, приступачни су и
отворени свима. Представљају места највећег интензите
та размене унутар градских физичких структура, неку вр
сту „спонтаног позоришта”, места где се „размењују речи и
знакови.”11  Валтер Бенџамин (Walter Benjamin) истиче како
се због развоја тржишта и трговине развијају аркаде, нови
облици јавних простора који данас више немају функцију
окупљања колико функцију протока људи, робе и капитала.
У постмодерном времену некадашња улога трга посве се гу
би. Да бисмо разумели зашто, тргу као некадашњем месту
окупљања треба супротставити модерне шопинг-центре као
нова места „окупљања.”12 Трг представља центар друштве
ног живота – место окупљања и социјализације, трговине,
спектакла, размене информација итд. Представља и место
традиције, колективне меморије и поноса својих грађана.  
Међутим, прелазом функција првенствено намењених за
отворени јавни простор у псеудо просторе тржних центара,
трг данас губи тај значај и поприма улогу предворја објеката
јавне намене, представљајући само кулисе. Трг постаје тек
предсобље „прелазна средина, која истовремено има нешто
од ентеријера и нешто од екстеријера, нешто од моћи и не
што од случаја, те је потпуно одређен ишчекиваним уласком
у собу.”13 Данас се на тргу већином реализују активности
привременог и импровизованог карактера, док су остале
функције занемарене.
Тржни центри, које карактерише већи степен комфора, без
бедности, концентрације активности и садржаја, постају
боља, прихватљивија и атрактивнија места социјализације.
Резултат – нови простори (јавни) који постају интересант
ни капиталу. Развојем мултифункционалних објеката са
првенственом наменом шопинга и разоноде, фокус нашег
слободног времена са простора тргова се помера у „псеудо
јавне просторе”. Репродуковањем града унутар својих зи
дова тржни центар поручује да је сигурније и чистије ис
кусити град у климатски контролисаним и безбедним усло
вима, него на реалним улицама у отвореним просторима.14
Тако се полако град окреће ка унутрашњим просторима,
симулирајући урбано, животно и фантастично, али на ма
нипулативни и заводљиви начин. Јавни живот се сам троши
11 Lefevr, A. (1974) Urbana revolucija, Beograd: Nolit, str. 27-29.
12 Horvat, S. (2007) Znakovi postmodernog grada: prilog semiologiji urbani
zma, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, str. 124.
13 Bart, R. (1971) Književnost, mitologija, semiologija, Beograd: Nolit, str. 88.
14 Crawford, M. ( 1992) The World in a Shopping Mall, Variations on a The
me Park: The New American City and the End of Public Space (3-30). New
York: Hill and Wang
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новим зонама потрошње.15 Нестајање јавног простора, поја
ва псеудо-јавних простора са ограниченим приступом дога
ђа се упоредо са агресијом комерцијалне културе и појавом
културног спектакла. „Разлика између јавног и псеудо-јав
ног простора је у томе да овај други представља приватизи
рану јавну сферу. Он се, додуше, чини као јавна сфера, али
правила игре су тако дефинисана да нема много „потенци
јала јавности.”16 Међу првима појам псеудо-јавни простор
је увео Мајк Дејвис (Mike Davis), објашњавајући их као по
себну врсту јавних простора где су улаз и облици понашања
чврсто ограничени помоћу јаких сигурносних система. Деј
вис, објашњавајући страх публике, изјављује: „пројектанти
шопинг молова и псеудо-јавних простора нападају публику,
тако што је хомогенизују. Они постављају архитектонске и
семиотичке баријере да би филтрирали „непожељне.” Затва
рају масу која остаје унутра, усмеравајући њихово циркули
сање са бихејвиористичком жестином. Она намамљује пу
блику визуелним стимулансама свих врста, понекад и сти
мулишући мирисима.”17 Дејвис представља слику тоталног
притвора, који је резултат урбанизма опседнутог безбедно
шћу. Данас у пројектовању тржних центара постоји тенден
ција изградње тржних центара чија пројектантска решења
имају шему насталу из модела у којем доминирају улице
и мали тргови. Тако простор и функције трга улазе у нашу
свакодневницу као метафора непостојећег. Тржни центри
постају нове, контролисане урбане целине, које у одређеним
сегментима имају предност над трговачким улицама и трго
вима. За разлику од јавних простора, у тржном центру нема
тамних, уских несигурних улица. Значајна стратегија разво
ја тржних центара је развој у облику јавних градских про
стора. Но та је отвореност привид. Тржни центри су у најве
ћој мери приватни, затворени и чувани простори те можемо
говорити о псеудо-јавним просторима. Тргови и улице у тим
псеудо-јавним просторима се представљају као симболи ре
алних градских садржаја. Оно што је некада био јавни трг,
место окупљања грађана и колективне кохезије – данас је
шопинг центар, тај псеудо јавни простори у којем приватни
интерес комплетно засењује било какву јавну функцију, а
грађани су добродошли докле год се придржавају уходаних
(конзумеристичких) образаца.

15 Dovey, K. (1999) Framing places. Mediating power in built form, London:
Routledge, рр. 138.
16 Horvat, S. (2007) Znakovi postmodernog grada: prilog semiologiji urbani
zma, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, str. 139.
17 Davis, M. (1992) City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles, New
York: Vintage Books, pр. 180
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Истраживачки проблем – шопинг центри
Репродуковањем града унутар својих зидова тржни центар
омогућава већи комфор и безбедност него на реалним ули
цама и трговима у отвореном простору.18 Тако се полако град
изврће (егзополис) ка унутрашњим просторима, симулира
јући урбано, животно и фантастично, али на манипулативни
и заводљиви начин.  Географ Едвард Соџа (Edward W Soja)
описује трансформације модерног метрополиса као   “си
мултану имплозију и експлозију скале градова, изванредно
далекосежно  окретање градског простора изнутра ка споља
и од споља ка унутра   истовремено.”19 Као резултат тога,
места која су својевремено била јасна „другде” у односу на
град, сада су и у оквиру његовог обухвата. У егзополису се,
кроз комплексне ефекте процеса централизације и перифе
ријализације, централност метрополе реконфигурише упра
во на урбаној периферији. Егзополис је град без градско
сти (the city without… city-full non-city-ness), али и не-град,
град без центра. У њему се, кроз комплексне ефекте процеса
централизације и периферијализације, централност метро
поле реконфигурише управо на урбаној периферији. Цен
тар су, другим речима, и сва она „места која се тешко пишу
ћирилицом, као што су супер/хипер/мегамаркет, сине(ма)/
мултиплекс, боулинг, експо-центар, сити, шопинг мо(а)
л и кеш-енд-кери. А, сам центар често је испражњен, како
каже Соџа, празан је као рупа у средини крофне”20. Непо
стојање или нестанак места честа је констатација везана за
данашњицу, нарочито за савремени градски простор. Град
постаје динамична творевина која се изнова мења, разлаже,
преобликује управо у све присутнијем континуитету проме
та, информације, комуникације.
Простор је фундаментално обликован ширим друштве
ним процесима, друштвеним установама и институцијама.
У оваквој перспективи јавни простори града се посматра
ју углавном у односу на доминантни облик капитализма,
глобализацију и транзицију. Ову проблематику међу први
ма отвара Анри Лефевр тврдећи да је сваки простор дру
штвено произведен, друштвено преобликован и производи

18 Crawford, M. (1992) The World in a Shopping Mall, Variations on a The
me Park: The New American City and the End of Public Space (3-30), New
York: Hill and Wang.
19 Soja W, E. (2000) Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions,
Oxford: Basil Blackwell, pp. 145-348.
20 Благојевић, Љ. (12. 04. 2008) Нови Београд 1948–2008. Крофна без рупе:
модерни урбани пејзаж, Политика, Културни додатак.
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друштвене последице.21 Лефеврово указивање на човеково
отуђење од  урбаног простора и у урбаном простору садр
жано је и у концепту „трећих простора” (third spaces)22, ко
јим Соџа објашњава места и архитектонске форме који су
делом   реални и делом имагинарни. Имитација физичког
контекста води нас у пренебрегавање нових слојева култу
ре, нових потреба, нових конструкција, сензибилитета, па
и ка негирању било каквог развијеног и трансформисаног
идентитета. Лефевр показује да је у савременим условима  
јавни простор постао, ништа друго до „роба” која је у функ
цији увећања профита и репродукције постојећих класних
односа у друштву.23
Последњих деценија све су чешћи примери у којима приват
ни посед преузима улогу јавног простора. Ово је отворило
бројне расправе широм света, од питања основних начела
урбаног развоја до појединачних пројеката и њихове реали
зације. Бодријар говори о савременој архитектури у контек
сту културе потрошње, информације и комуникације и наво
ди: „Стиче се утисак да јавне грађевине, често предимензи
онисане, носе утисак празнине, а непросторности, док дела
и људи који кроз њих пролазе изгледају попут виртуелних
објеката. Они као да ту уопште нису потребни, због те пра
зне функционалности,  функционалности бескорисног про
стора.”24 Рем Кулхас (Rem Koolhaas), један од најзначајнијих
савремених архитеката и теоретичара, уводи појам Junkspa
ce25 који се може применити на сваки аспект данашњице,
од масовних медија, појединачних идентитета и културе, па
и архитектуре, а подразумева буквално опустошење неког
конкретног аспекта људског живота услед његове претера
не економске експлоатације. Супротстављање овим силама
на микро-нивоу, на индиректан начин, представља једину
алтернативу коју Кулхас види као могућу. Он сматра да су
21 Lefevr, H. (1980) Teorija prostora, Treći Program, br. 45. Beograd, str. 569582 („Pravo na grad 2“).
22 Соџа конструише трећи простор из просторне тријалектике Лефевра  
(La Production de l’espace, Anthropos, Paris, 1974) и концепта хетерото
пије Мишела Фукоа (хетерогеност + утопија = хетеротопија, довођење у
везу могућих светова који су међусобно некомпатибилни, то су просто
ри „другости / otherness” истовремено физички и ментални, простори
који нису ни тамо ни овде – простор телефонског позива или тренутак
кад се видимо у огледалу); Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other
Real-and-Imagined Places. Basil Blackwell, Oxford,1996
23 Lefebvre, H. (2009) State, Space, World: Selected Essays, Minneap olis: Uni
versity of Minesota Press, рр. 214.
24 Baudrillard, J. (2001) Truth or Radicality of Architecture, Europski  glasnik
br. 6. Zagreb, рр. 831.
25 Koolhaas, R. (2002) Junkspace. Obsolescence, October, Vol. 100, рр. 175190
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шопинг молови “слепа места урбанитета у којима архи
тектура практично не постоји како би у потпуности усту
пила место роби и забави. Намећу се као концепт лажног
простора јер можемо да га сместимо било где на подручју
генеричког града и даје свима исто право на потрошњу и
конкуренцију.”26 Тржни центри својом појавом дају утисак
да су стаклене кутије разноликог садржаја. То је још једна
од одлика генеричких градова, њихова архитектура се де
лимично карактерише термином boxes-without-skin, појам
преузет од Ж. Делеза (Gilles Deleuze) Body without organs,
што би заправо била „виртуелна димензија тела, скуп свих
његових потенцијалних карактеристика, афеката и покре
та.”27 Насупрот тржном центру, тргови и трговачке улице
су урбани елементи који су резултат култоролошких обра
заца, трансформисаних током векова. Поседују јединствени
идентитет, разликују се али истовремено пседују и одређене
заједничке (географске, регионалне, урбанистичке, архитек
тонске) одреднице.

Рaзвој тржнице – затворени простор
Експанзија тржишта је један од главних атрибута тржишне
економије. Већ су у XVIII веку мале занатске радње претво
рене у специјализоване радње. У Паризу, за време владави
не Луја XV, банкар Кром основао је робну кућу која је запо
шљавала око триста особа. Један од облика тржнице или тр
жног центра који се развио независно од робних кућа у току
XIX века, биле су застакљене аркаде са радњама. У раном
XIX веку ови примери ничу у свим великим градовима, од
Напуља и Ђенове до чувене Берлингтон аркаде подигнуте
у Лондону 1819 године. Занимљив је и старији формат тр
жне аркаде у инкарнацији париског Pale Rojala. Војвода од
Шатра одлучио је да користи врт своје породичне куће у Па
ризу као комерцијални простор у коме је централни садржај
пројекта био парк за јавно уживање по угледу на тадашњу
енглеску моду, са покривеним амфитеатром – Le Sirk Rojal,
који је коришћен за јавне приредбе, концерте и балове.

Савремене робне куће
Планирање робне куће потиче из истог извора као и плани
рање тржног центра – из европских аркада са низом радњи.
Важно је напоменути да је робна кућа као независна струк
тура настала много раније него тржни центар и да је ком
плексни тржни центар каквог га данас знамо производ на
шег времена. Робне куће су традиционално биле смештене
26 Исто.
27 Deleuze, G. (1969) The logic of sense, Paris: Les Éditions de Minuit.
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у средишту града као део његовог трговинског центра, или
на главним трговима и раскрсницама са добро дефинисаном
микроурбаном и трговачком структуром.  Почињу да се упо
требљавају нове технике које стварају већи драмски ефекат
у презентацији. Простор око покретних степеништа постаје
симболични центар, који се користи за тематске приредбе,
промоције, модне ревије, концерте. Робна кућа постаје по
зорница.

Шопинг мол – мегаструктура –
први шопинг градови
У периоду 50-тих година изградња тржних центара узима
маха. Од 100 центара у 1950. години, за непуну декаду број
се повећао на 3700. Не само што их је било више, већ су
истовремено бивали све веће и комплексније архитектонске
структуре. Виктор Груен (Victor Gruen)28 је предложио мол
као базичну јединицу урбаног планирања, где он треба да
постане вишенаменски градски центар. Груен
 ове амбиције
су биле да редефинише савремени град, те приградски шо
пинг мол постаје језгро накнадног развоја. Он идентификује
куповину као део веће мреже људских активности, тврдећи
да би продаја била боља када би се комерцијалне активно
сти интегрисале у културне, разонодне активности.29 Године
1956. у предграђу Минеаполиса, отворен је Саутдејл, тржни
центар који ће представљати модел за све такве центре. Са
утдејл центар је први у низу објеката који је – попут Мега
структуре – саграђен да се створи вештачко окружење које
би пружило корисницима недостајући комфор и безбедност
градских простора. Oва идеја шопинг града30 никада није ре
ализована у целости, него је модификована према начелима
остваривања профита.
Ипак је првобитна замисао В. Груен
 а на известан начин
реализована. Оно што ће у сваком продајном центру под
сетити на Груен
 ову идеју су трг и улице као симболи ре
алних градских садржаја. Тржни центри подстакли су раз
витак предграђа и заиста постали својеврсна средишта
28 Виктор Груен је био архитекта првих шопинг молова.
29 Груен је посматрао пројектовање шопинг молова као начин производње
нових градских центара или, како их је он назвао „шопинг градова,“
охрабрујући пројектанте да у програм шопинг мола укључе што више
активности, додајући културне, уметничке и друштвене догађаје.
30 Груен је посматрао пројектовање шопинг молова као начин производ
ње нових градских центара или, како их је он назвао „шопинг градо
ва, „охрабрујући пројектанте да у програм шопинг мола укључе што
више активности, додајући културне, уметничке и друштвене догађаје.
Назвао је ову интеграцију комерцијалних са друштвеним активностима
„архитектура животне средине.”
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заједнице, штавише, постали су део америчког начина жи
вота условљавајући промене свакодневног живота и навика.
Они су постали више од комерцијалних места, удомљујући
јавне, политичке, културне и рекреативне манифестације, а
надасве места социјализације и доколице – постали су ал
тернатива средишту града, условљавајући у неким случаје
вима чак и његово постепено одумирање.

Савремени тржни центри
Шопинг центри као данас већ „уобичајени” тржни центри
великог формата,31 пружају неку врсту изолованог и удобног
утопијског света, а током последње деценије тржни центри
почињу да доминирају средиштима и предграђима градова,
као визуелни знакови процеса уступања производних пред
потрошачким садржајима, где у предграђима почињу да
функционишу чак и као традиционална градска средишта.32  
Савремени тржни центри су постали скоро потпуно ауто
номне целине где посетиоци могу да нађу све што им треба
у смислу комуникације и колективне забаве. Ово прошире
ње функције имало је јасан утицај на њихову архитектуру,
и планирање јер мора да се поведе рачуна о много већем
броју садржаја него што су само традиционалне трговачке
активности. Током 90-тих година тржни центри испитују ал
тернативне функције културних и забавних активности ком
плекса, као и нових приградских средишта.
У изградњи тржних центара, постоји тенденција пројекто
вања, где пројектантска решења имају шему насталу из мо
дела у којем доминирају улице и мали тргови, што значи да
је шопинг мол преузео улогу трга како у функционалном,
тако и у обликовном смислу.  На трговима тржних центара
одржавају се с времена на време различите манифестације,
изложбе, представе, промоције, концерти и слично. Унутра
шњост тржног центра организована је попут градског ткива,
са улицама и трговима. Међутим, та неоспорна социјална
31 Током последње деценије тржни центри почињу да доминирају среди
штима и предграђима градова, као визуелни знакови процеса уступања
производних пред потрошачким садржајима. Иако су код нас релатив
но новија појава, масовна производња ових катедрала потрошње, или
нових средстава потрошње, започела је 1956. године, отварањем првог,
плански изграђеног, затвореног тржног центра у САД-у.
32 Потрошачко друштво, засновано на конзумеризму, развило је, путем ра
зноликих форми продајних и вишесадржајних комплекса, концепт града
у граду. Слично природном окружењу историјског града, „нове” градове
сада окружује изграђена урбана структура. Тако је дошло и до мутаци
је утопијске димензије града,  јер:  „Шопинг је коначно задовољство, а
УШЋЕ Шопинг Центер, нови центар града – омиљена дестинација која
нуди све најбоље на једном месту.” (http://www.usceshoppingcenter.com/
sr/page/1/o-nama)
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живост може се тумачити и као значајно лимитирана. Иако
су тржни центри постали места окупљања, у њима се одр
жавају забаве и представе, неки од њих „удомљавају цркве,
уреде, управе, књижаре и школе, баш као некад традици
оналне јавне тржнице, мол није нити сасвим јавно место,
нити слободна тржница.”33 Ентеријер је опремљен на начин
да личи на отворени јавни градски простор: постављене
су клупе уз шеталиште, зеленило је распоређено по целом
објекту, чак постоји и дечије игралиште. Све је уређено та
ко да ходнике тржног центра претвори у пешачку зону, ули
цу, трг, парк, јавни градски простор, да се створи илузија
градске средине и јавног простора, изван кога не постоји
други јавни простор. Биљке34 освежавају унутрашњи про
стор и подсећају на природу, док с друге стране, природа у
неприродном окружењу „натурализује потрошњу и ублажа
ва алијенацију својствену производњи и потрошњи роба.”35  
Тржни центар постаје центар социјалног, привредног и кул
турног живота. Како би се креирало природније окружење,
у великим тржним центрима изграђују се пространи вртови
са свим обeлежјима реалних.

Анкета о односу младих људи према тржном
центру насупрот односу према јавном
градском простору
Шопинг мол као феномен беог радске транзиционе архитек
тонске стварности, по многим аспектима глобалан и анти
контекстуалан, игра важну улогу у креирању нове простор
не хијерархије. Кроз запремине видљивог пролази и слика
кретања социјалног односа где је Ушће или пак Делта по
стала простор нових вредности и конфигурација заједнич
ких интереса. Иако се простори трговачких и комерцијал
них садржаја данас могу тумачити као најзначајнији јавни
простори савремених градова, они се, исто тако, могу по
сматрати и као антипростори, симулација јавног и рефлекс
тотално контролисаног протока капитала и моћи. Тржни
33 Kowinski, W. (2002) The Malling of America. Travels in the United States of
Shopping, USA: Xlibris Corporation, рр. 432.
34 Како би се креирало природније окружење, у великим тржним центрима
изграђују се пространи вртови са свим обиљежјима реалних. Гос даје
пример Tyson’s Cornera у Вирџинији, чија је управа одабрала 29 великих
палми које су ископане у Флориди и чуване 18 месеци у хладу како би
се аклиматизирале на услове у затвореном, пре него што их се смести
у ентеријер тржног центра; Goss, J. (1993) The Magic of the Mall: An
Analysis of Form, Function, and Mean ing in the Contemporary Retail Built
Environment, Annals of the Association of American Geographers, Vol. 83,
No. 1.
35 Исто, стр. 18-47.
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центри су примери неместа (Оже, М.), а у Србији долази
до њиховог убрзаног развоја. Истовремено, тржни центри
постају „нови центри града”, место где је „најбоља забава у
граду”, захваљујући организацији специјалних догађаја ко
ји се везују за одређене догађаје у току године (Ускрс, Нова
година и Божић), актуелне теме у друштву, датуме важне за
локалну заједницу, посетиоцима је омогућено да као нигде
у граду осете дух Божића, Ускрса итд.
Феномен потрошње у српском друштву и његов утицај на
формирање јавних простора истражен је кроз анкету о од
носа младих људи према тржном центру насупрот односу
према јавном градском простору Београда.36 Релевантни по
даци су прикупљени током прве две недеље септембра 2016.
године преко онлајн упитника. Циљна популација за ово
истраживање се састојала углавном од младих људи, због
чињенице да они припадају групи људи који су активни по
сетиоци тржних центара. Ово би могло да се истакне као и
недостатак истраживања, с обзиром на диспропорцију ста
росних група у односу на популацију Београда. Приказани
су резултати који су базирани на одговорима 138 испитани
ка. Истраживање је спроведено преко онлајн упитника, који
се састојао из два дела:
А) Лични детаљи испитаника и демографске информације:
Укупно има више женских испитаника – 73,9% у одно
су на мушке – 26,1%. Старосна доб испитаника показу
је да је већина испитаника између 15-30 година старости
(90,6%), уз мањину преко 30 година (30-45 г. – 5,8%; 45-60
г. – 3, 6%). То доказује да се узорак састоји од свих старо
сних група, са циљном популацијом млађих људи из Бе
ограда (87,7%), као и из других градова Србије (12,3%).
Скоро 66% испитаника су студенти, док су 26,1% запо
слени.
Б) Посебни део упитника, у вези идентитета, склоности и
избора продајног простора.
Истраживањем се настојало да се утврди колико често ис
питаници иду у тржне центре, као и колико времена про
воде тамо. Резултати указују да већина се посетилаца задр
жи 1-3 сата (80,4%) током једне посете, док 10,1% проводе
мање од сат времена у тржном центру, а 9,4% испитаника
проведу чак 3-6 сати. Више од половине испитаника по
сети тржне центре једном месечно (42%) или чак једном
36 Đukić, А. and Cvetković, M. (2016) Shopping mall vs. open public space in
consumer culture for ICUP 2016, Зборник радова: 1st International Confe
rence on Urban Planning: ICUP 2016. новембар 2016, Ниш, стр 149-158.
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недељно (12,3%). Међутим, друга половина испитаника иде
у тржне центре ретко, неколико пута годишње (31,9%) или
пак сезонски (8%).
Како би се установило зашто неки људи преферирају тржне
центре насупрот трговачких улица (као што је Кнез Михаи
лова улица у Београду), у анкети је понуђена листа од седам
изјава, где су анкетирани оценили у којој мери се слажу са
њима:
Због чега дајете предност тржном центру? (рангирати од 1
до 5)
•

Климатски комфор (температура, нема падавина,
нема ветра) (оцена 3,38)

•

Концентрација садржаја (оцена 3,33)

•

Безбедност (оцена 2,22)

•

Робни брендови (оцена 3,10)

•

Ресторани, кафићи, забавне активности (оцена 2,25)

•

Већа концентрација људи (оцена 1,81)

•

Лакше се сналазите са малом децом (оцена 1,71)

Већина испитаника спомиње потзитивну естетику у тржним
центрима: пријатне боје, атрактивно осветљење, топлина
итд. Насупрот мишљењу да је тржни центар префериранији
избор него отворене градске улице због безбедности, резул
тати анкете показују да то није један од разлога зашто неки
људи бирају затворене центре; 75 од 138 анкетираних наво
де концентрацију људи или „гужву” у негативном контексту
и сматрају да су тржни центри веома бучни због констант
них гужви. Само 7 испитаника је позитивно оценило велику
концентрацију људи. Међутим, концентрација садржаја је
веома битна за већину испитаника.
Испитаници се слажу да тржни центри нуде велики избор
кроз широк спектар брендираних радњи и ресторана. Су
протно уобичајеном мишљењу да су рекреативне активно
сти пресудне у избору центра, 40% испитаника се уопште
не слаже са овим мишљењем; док само 8% се слаже да је
то веома важно. Битно је напоменути да 89 од 138 испита
ника (65%) су изјавили да не дају предност тржном центру
насупрот трговачкој улици. Скоро половина испитаника
сматра да отварање нових тржних центара неће утицати на
смањење посетилаца у Кнез Михаиловој и другим трговач
ким улицама, док 44% сматра да су шопинг молови један од
узрочника нестајања функција трговинских центара у цен
тру града. Око пола (47.8%) испитаника нису забринути да
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ће трговачке улице и центар града да изгубе свој идентитет
појавом нових тржних центара, а неки од наведених у ан
кети разлога су да се „Одвлаче се људи од дела града где се
заједно налазе све могућности које нуди тржни центар плус
културно наслеђе, идентитет града, културна дешавања, те
је велика концентрација људи на погрешном месту, вредно
сти губе смисао, под сенком су робе.”37 Неки од одговора су
били да су „тржни центри увек сви исти, генерички, око
мљени на купца и слабости потрошачког друштва, они на
мећу одређен систем вредности, а потребно је да га креирају
људи несугестивном интеракцијом.” Испитаници су свесни
да то доводи до „губитка идентитета града, где тржни цен
три често изгледају веома слично у различитим градовима и
чешће су оријентисани ка трговини и услугама док нпр цен
тар Београда такође има музеје, галерије, позориште итд.
„Неки од испитаника су рекли да Град обија своју традицију
и наслеђе, те се слепо баца на западњачке моделе, без ка
рактера и параметара адекватних за наш сензибилитет,” док
су неки имали другачије мишљење: „Нису тржни центри по
себи лоши већ жеља за капиталом, лоше локације, лоша ар
хитектура, без већег и племенитијег циља.”
Већина испитаника тврди да проводе више времена хода
јући градским улицама (91,3%) него у затвореним тржним
центрима (8,7%). Ипак, више од половине њих (53,6%),
уживају више у куповини у затвореним просторима – тр
жним центрима него на отвореним градским улицама. Мо
же се приметити из резултата анкете да 82,6% људи верује
да тржни центри не могу успешно да замене отворене јавне
просторе, док се 15,2% ипак слаже да је то могуће због тога
што у тржним центрима „на једном месту можеш да нађеш
већи избор робе прилагођен популацији са различитим бу
џетом, не мораш да обилазиш цео град,”38 тржни центар је
„комплексан” он „даје више могућности”, а и ту „могу да се
избегну лоши климатски услови, а да се не остане код куће“.
Симулацијом градских улица са малим продавницама и тр
говима тржни центар преузима функцију градског центра.
Анкетирани који су се сложили са констатацијом да уну
трашњост тржног центра подсећа на градске улице (5,1%)
кажу да је то због „осећаја гужве, концентрације кретања
и садржаја” Неки од испитаника су приметили да су „за
право конципирани на сличан начин: тргови, улице, нише,
37 Наведени су одговори испитаника на питање „Да ли вас чињеница за
брињава (град губи идентитет, затварају се радње у центру, центар оста
је пуст и сл.  Ако да, због чега?”
38 Наведени су одговори испитаника на питање „Зашто сматрате да тржни
центар може успешно да замени отворени градски простор”.
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постоји систем улица и тргова, клупе и зеленило у сак
сијама, продавнице около, забавни ’паркови’, кафеи, сла
долед штандови итд,” док су други изјавили „вероватно би
требало да личе на улице, мада немам тај утисак, више се
осећам као у кутији: сузбијене радње, преовладава поглед
на стаклене излоге.”
На питање: „Шта  недостаје у тржним центрима у односу на
отворени јавни простор” испитаници су одговорили:
•

Свеж ваздух (x57), простор (x31), слобода (x9), небо
(x8), сунце (x4), природно осветљење (х4);

•

Осећај o реалном времену и простору;

•

Избор кретања;

•

Лако уочавање доба дана, отвореност погледа која
је сведена углавном искључиво на небо или уопсте
нема погледа;

•

Ширина отвореног простора, природе, различитих
кафића;

•

Дневна светлост и појам времена;

•

Колико год покушавали имитацију природе или ста
рог, новог градској језгра (ако им је то циљ) и даље је
Тржни центар затворен простор;

•

Тржни центри могу да имају башту или може бити
комплекс ниских зграда. Ради се о новцу, креатив
ност простора;

•

Разноликост посетилаца, углавном једна те иста
група људи долази у тржни центар.

Шта одређује где људи купују? Због чега дају предност не
ком тржном центру? Поред тога, постоји потреба да се разу
ме куповина као фундаментална карактеристика савременог
друштва.
Атрибути, као што су саобраћајне везе, паркинг и избор
продавница су добро познате детерминанте успеха тржног
центра. Упитник је заснован на перцепцији испитаника о
важности или оценама атрибута тржних центара, овај део
истраживања садржи више понуђених одговора.
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Значај локалних центара се губи, што показује податак да
су ТЦ Ушће39 (65,5%) и Делта Сити,40 (44,2%) као тржишни
лидери у овој категорији, радији избор него сви локални тр
жни центри заједно. Поред тога, треба нагласити да се добар
део продајног простора у овим општинама (Савски Венац и
Стари Град) налази у капацитетима који су давно изграђени.
Наиме, у овим општинама се налазе неке традиционалне тр
говачке улице као нпр. Кнез Михаилова, Краља Милана, Ка
рађорђева, Сарајевска и др. С обзиром да су ово централне
градске општине, прво је у њима дошло до развоја трговине.
Близина тржног центра је битна за 43,5% испитаника, док је
21% њих изјавило да зависи од њиховог расположивог вре
мена, сврхе посете, место њиховог боравка, избора садржаја
и брендова, као и доступност јавним превозом. Само 35,5%
испитаника је изјавило да близина тржног центра није реле
вантна за избор ТЦ. Више од 60% учесника тврди да тржни
центри нису постали део њиховог живота, док 25,4% од њих
признају да су сагласни са овом изјавом. Треба се осврнути
и на питање онлајн куповине, коју 26,2% испитаника често
користи, 35,5% понекад, док само трећина (38,3%) испита
ника никада није користило онлајн трговину. Испитаници
већу предност куповине у радњама у односу на онлајн ку
повину виде у могућности директног контакта и могућност
пробања одређених производа.
На питање „Како би требало да изгледају отворени јавни
градски простор да би у њима проводили више времена?”
неки од анкетираних су одговорили:
•

Нашем граду недостају јавни паркови амбијенталне
целине и тргови, пешачке зоне и стазе за бициклисте.
ТЦ и зонирање паркинг зона као и све већи број ауто
мобила доводи до псеудоурбанизације.

•

У случају пешачких улица ваљало би да имају неки
вид надстрехе у виду неке полупропусне перголе ко
је би ублажиле прејако летње сунце у Београду или
значајан дрворед.

•

Пуно разноликог зеленила и велики број удобног
урбаног мобилијара. Што мање околног собраћаја, а
што више простора за играње деце.

39 Ушће шопинг центар на Новом Београду је највећи шопинг центар у
Србији  и региону.  На шест нивоа, 130.000 квадратних метара, од којих
су 50.000 комерцијалног простора, налази се 150 продавница, рестора
на, барова, играоница, супермаркет и мултиплекс биоскоп са 11 сала,
кугланом и играма на срећу.
40 Делта Сити се налази на Новом Београду, Србија. Простире се на 85,000
квадратних метара са 125 продавница. Архитекта: MYS Architect
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•

Занимљиво, безбедно, уређено, комфорно и чисто.

•

Више природе, мање загађења, више простора за кре
тање, пешачке зоне. Више јавних тоалета и места за
седење, за окупљање већег броја људи.

•

Требало би да имају примерен и комфоран урбани
мобилијар за боравак у простору и да се омогући при
ступачност градског простора.

•

Улице би требало да буду: поплочане или бетониране
(а не препуне рупа), чисте, канте празне, опремљене
са мало више клупа, места за седење.

•

Чистије, сређеније, са више паркова и клупица,
приступачне цене итд.

•

Више да буду хибридног карактера са давањем
предности отвореном простору.

•

Више интерактивних садржаја, повећана безбедност
и доступност (превоз, паркинг), више садржаја и
простора за децу.

Закључак
Увођењем некомерцијалних закупаца, тржни центри по са
држају све више постају налик на традиционалне градске
центре и њихови власници престају да буду само трговци
и постају градитељи нових, контролисаних урбаних цели
на, које имају предност над улицама центра града зато што
пружају већи ред, чистоћу и сигурност, као и идеалну кли
му без мраза, кише и жеге. Резултати упитника приказују
да је комфор једна од најважнијих карактеристика потреб
них кориснику у јавном простору. Такође се из резултата
може приметити да корисници бирају тржни центар пре
ма разноврсности и количини продавница које се налазе у
њему.
Током последње две деценије јавни простор Београда губи
своју комерцијалну функцију. Примећено је да су забавни
простори унутар шопинг центара значајни за кориснике, па
они инсистирају на увођењу нових активности и функци
ја у отвореном јавном простору. Иако је тачно да шопингмолови као храмови конзумеризма и затворене кутије опо
нашају градски центар и минимално учествују у непосред
ној околини, чињеница је да сваки од њих настоји своје куп
це задржати што дуже (нпр. Постојање дечијих вртића).
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PUBLIC SPACE VS. SHOPPING MALL IN CONSUMERIST
CULTURE SIMULATION OF THE CITY IN ORDER TO
LEGITIMIZE ITSELF AS A PUBLIC SPACE
Abstract
In this paper shopping malls are considered as a representative of
modern consumer spaces and observed as places of interaction between
the surrounding environment and the stakeholders, as well as places
of their mutual 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 this way, by providing
access to all the necessary facilities, the need of the shopper to return
to everyday life is lessened, shopping becomes a recreational activity
and the shopping mall becomes a shelter. The aim of this paper is to
compare the preferences consumers have towards shopping malls
and public spaces, by determining consumers’ opinion on the (dis)
advantages of the shopping malls over features of a city centre. The
basic goal of the research is to improve the knowledge and experiences
in an architectural research through exploring of the mutual relations
between the user, architecture and the space. The paper aims to analyse
the relationship between architectural creativity and broader sociocultural changes caused by the commercialization of a modern city.
Key words: shopping mall, pedestrian shopping street, identity, Bel
grade, public space, consumerism
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СРПСКА ГРОБЉА И
ПРОМЕНЕ У ПРОСТОРУ
Сажетак: Премештање гробља крајем двадесетих година 19. ве
ка са руба српске вароши у Београду на далеку периферију поред
каменолома Ташмајдан било је део политике освајања простора,
и то на неколико нивоа: политичком, културолошком, убраном,
комуналном и привредном, и трансформисало је простор око гро
бља. Изградњом и урбанизовањем тог дела вароши, постепено су
се умножавали његови садржаји и функције, мада је до стицања
независности Кнежевине Србије остао мање атрактиван про
стор од суседног Врачара. Како су се мењали културни обрасци
грађанске класе (култура смрти и естетизација простора), ме
њао се и однос према простору гробља, па је у другој половини 19.
века тражено да оно, дотада запуштено, неодржавано и често
девастирано, буде уређено или измештено на периферију и план
ски изграђено, чиме би се обезбедила репрезентативност гробља
у градском простору.
Кључне речи: Београд, градске зоне, 19. век, просторно планира
ње, гробља

За критичку историју најважније је коришћење примарних
извора и њихова адекватна интерпретација.1 Примарних
извора, и текстуалних и сликовних, за ову тему има мало,
посебно из прве половине 19. века, јер су гробља само спо
радично интересовала државну управу, чији корпус грађе
чини већину. Знатно више података о променама у простору
у и око гробља дају путописне белешке и мемоарска лите
ратура, мада је и у тим изворима интересовање за гробља
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 универзалних царстава ка националним државама.
Друштвене и политичке промене у Србији и на Балкану (Ев. бр. 177030)
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формирањем, премештањем или нестајањем појединих гро
баља у Београду.
Формирањем грађанске класе, променом њених културних
образаца и јачањем економске снаге, током 19. века значај
но је мењана култура смрти и с њом повезан однос према
гробљима, простору гробља и његовим функцијама. То је
утицало и на промене у простору, мада оне нису увек би
ле везане за вербализацију односа према мртвима и гробљу,
већ су комбиноване с другим друштвеним и економским
потребама заједнице.
Истражујући културу смрти, Игор Борозан је показао да
„лепе смрти готово да нема” и да је она идеолошки кон
структ државе и, касније, породице. Смрт је у 19. веку по
стала страшна неумитност и управо је одсуство контроле
модерног човека у односу на смрт, поред архетипског стра
ха од смрти, био разлог велике застрашености пред смрћу.2
Такво поимање смрти чинило је гробља, посебно у првој по
ловини 19. века, страшним местом, које је, поред тога, било
још и нездраво.3
Српски део вароши у Београду простирао се у 19. веку око
старе цркве на савској страни беог радског гребена, која је
постојала на месту данашње Саборне цркве. Око те цркве
постојало је почетком 19. века гробље „подобно турском
гробљу око свију џамија”.4 Бржим економским развојем
српске заједнице и убрзаним насељавањем српског и другог
хришћанског становништва после Другог српског устанка,
српски део вароши се ширио, прешао шанац и обухватио да
нашњу Бранкову улицу.5 На рубу тог дела насеља, на доњем
делу некада Господске, а сада Бранкове улице формирано
је тзв. Велико гробље.6 Оно је постојало још 1827. године,
када је беог радски везир дозволио да се поправља калдрма
2 Борозан, И. Култура смрти у српској грађанској култури у 19. и првим
деценијама 20. века, у: Приватни живот код Срба у деветнаестом веку.
Од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата, приредили
Столић, А. и Макуљевић, Н. (2006), Београд: Clio, стр. 897–898.
3 „Гробље баш поред самог пута, и оно ми задаваше страха. Не смем да
гледам у њега, него у месечину која нагињаше заходу” (Поповић, С. Л.
(1950) Путовање по новој Србији (1878. и 1880), Београд: Српска књи
жевна задруга, Коло XLV, књ. 310–311, стр. 54, 89).
4 Исто, стр. 92.
5 Несторовић, Б. (1954) Развој архитектуре Београда од кнеза Милоша до
Првог светског рата (1815–1914), Годишњак Музеја града Београда I,
Београд: Музеј града Београда, стр. 159–160.
6 Поповић, С. Л. нав. дело, стр. 54; Христић, Н. (2006) Мемоари 1840–
1862, Београд: Просвета, стр. 84. И јеврејско гробље било је у 19. ве
ку на рубу јеврејског дела насеља; Lebl, Ž. (2001) Do konačnog rešenja.
Jevreji u Beogradu 1521–1942, Beograd: Čigoja štampa, str. 247, 252.
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„испод Варош-капије идући гробљу србском”.7 Само три
године касније, међутим, везир је протестовао што српска
заједница поправља пут до „новопостављеног” гробља код
Ташмајдана, удаљеног каменолома у близини Цариградског
друма.8 Простор око тог гробља – касније названог Ново или
Ташмајданско гробље – одмах је постао изузетно важан за
српску заједницу, иако је, према сећањима савременика, са
храњивање на њему почело тек 1836. године.9 Убрзо по фор
мирању гробља, у његовој непосредној близини подигнута
је, из заоставштине цинцарског трговца Лазе Панче, црква
посвећена Св. Марку. Чињеница да је лично кнез Милош
бринуо о реализацији тог легата указује да су одлуке о ло
цирању цркве и гробља биле усклађене с његовим основним
концептом урбанистичког развоја српског дела вароши –
изван шанца и на простору главних комуникација ка уну
трашњости Србије – Цариградског и Крагујевачког друма
и Топчидерског пута, пошто је у Топчидеру сместио свој
политички центар.10
На хумци у близини гробља, као што је познато, прочитан
је Хатишериф 1830, па је простор око гробља добио вели
ки симболични значај.11 Истовремено, имао је и политич
ки значај, не само за српску већ и за турску заједницу, ко
ја је покушавала да поврати контролу над тим простором:
беог радски везир је оспорио право Србима да поправљају
пут од Варош капије ка Новом гробљу, мада му, као што је
поменуто, није сметала поправка пута од Варош капије ка
Великом гробљу пар година раније.12 У одбрани својих ин
тереса, кнез Милош Обреновић био је 1835. поручио вези
ру: „нит примам нит слушам”, јер везир „изван зидова град
ски не има заповедати ништа”.13 Везиров захтев да низами
7 Перуничић, Б. (1964) Београдски суд 1819–1839, Београд: Историјски
архив Београда, стр. 386. У литератури се сматра да је гробље пресе
љено 1826. године (Костић, Б. (1999) Ново гробље у Београду, Београд:
ЈКП Погребне услуге, стр. 11; Борозан, И. нав. дело, стр. 938), вероватно
на основу тврдње Косте Н. Христића да је „до 1825” ту било гробље;
Христић, К. Н. (1987) Записи старог Београђанина, фототипско издање,
Београд: Просвета, стр. 84. Из каснијег излагања видеће се да гробље
није пресељавано.
8 Перуничић, Б. (1964) стр. 457.
9 Поповић, С. Л. нав. дело, стр. 57.
10 Макуљевић, Н. (2014) Османско-српски Београд: визуелност и кре
ирање градског идентитета (1815–1878), Београд: Topy, стр. 167;
Максимовић, Б. (1974б) Урбанистички развој од 1830. до 1914. године,
у: Историја Београда, књ. 2, Београд: Просвета, стр. 303.
11 Макуљевић, Н. нав. дело, стр. 166.
12 Перуничић, Б. (1964) стр. 368, 457.
13 Коларић, М. (MCMLXVI) Класицизам код Срба. Грађевинарство, при
редио, Београд: Просвета и Народни музеј у Београду, стр. 277.
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егзерцирају на простору око Батал џамије, дакле, у близини
цркве и гробља, кнез Милош је одбио. Био је спреман да
тај простор преоре, само да везира осујети.14 Није дозволио
ни поправку Батал џамије, иако је везир обезбедио 50.000
гроша за тај посао, „наводећи као разлог да се Врачар нала
зи под српском управом, а да Турци могу само у шанцеви
ма градити шта хоће”.15 Градећи политику по којој се права
турске заједнице, укључујући и везирова, ограничавају са
мо на подручје унутар градског шанца и одмеравајући снагу
сопствене моћи с везировом, кнез је, чак, напоменуо да се у
унутрашњости шанчева налазе две цркве у којима Турци др
же муницију и не дају Србима да их поправе. Тиме је своја
политичка права над српским простором изједначавао с ве
зировим, а његов политички простор ограничио на простор
унутар шанца.16 У том контексту би се премештање гробља
у близину Ташмајдана требало интерпретирати као део по
литике освајања простора. Позиционирањем гробља ширио
се српски Београд са подручја Савамале на Ташмајдан, чиме
је био обухваћен и тада ненасељен међупростор од Стамбол
капије, преко Теразија до Батал џамије и Новог гробља.
Додатни аргумент у прилог тези да је позицион
 ирањем гро
бља освојен, а затим изграђен и, на крају, омеђен простор ва
роши, представља одлука из 1850. године о подели беог рад
ске вароши на квартове. Њоме је први кварт омеђен управо
линијом гробља, при чему је оно остало на ивици кварта.17
На тај начин, између 1830. и 1850. вишеструко je проширенa
„градска зона” и постављена је граница града. Истовремено,
новом просторном организацијом помирена су два концепта
просторног планирања вароши. Поново је остварен концепт
у коме се гробље налазило на рубу насеља, карактеристичан
за почетак 19. века, концепт, који је напуштен стога да би
се преко некадашњег гробља могло ширити насеље. Поред
тога, обновљен је концепт насеља у коме се црква налазила
уз гробље, укључујући и обнављање праксе сахрањивања у
порти цркве, што је визуелно мењало простор око гробља.18
14 Никић, Љ. (1956) Аутобиографија Анастаса Јовановића, Годишњак Му
зеја града Београда, књ. III, Београд: Музеј града Београда, стр. 399.
15 Рашид-беј (1894) Историја чудноватих догађаја у Београду и Србији,
књ. I, превео Чохаџић, Д. С., Споменик XXIII, Београд: Српска краљев
ска академија, стр. 30, 44.
16 Исто, стр. 44; Каниц, Ф. (1991) Србија, земља и становништво од рим
ског доба до краја ХIХ века, књ. I, Београд: Српска књижевна задруга,
стр. 80.
17 Живети у Београду 1837–1841. Документа Управе града Београда, књ.
1 (2003), Београд: Историјски архив Београда, стр. 447–448.
18 Лоцирање цркве уз гробље, као и измештање гробља на ивицу на
сеља, били су у складу с православном традицијом формираном у
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Повезивање тако увећаног варошког подручја остварено је
најпре комуникацијски. При томе је комуникација са гро
бљем постала мотив за промене у простору и за комунално
опремање саобраћајница, јер је саобраћај ка гробљу ожи
вео.19 Наиме, одмах по формирању Новог гробља започели
су радови на поправци пута „од Варош капије идући ка Па
лилули и новопостављеном гробљу”. При томе је као изри
чит мотив наведено „отношеније мртваца на гробље”, које
је „с великим трудостајани […] скопчано” због гомила не
чистоће на путу и његовог лошег квалитета.20 И 1865. обра
зложена је потреба да се калдрмише сокак Код три кључа
тиме што „у случају смрти, неописане су тешкоће, док се
мртвац однесе, јер не само што се пешке скоро никако проћи
не може, него се и кола до главчина заглаве, па се помаћи не
могу”.21 Поправка пута ка Батал џамији 1830. искоришће
на је и за друга побољшања: изведена је правилна линија
улице и на њу постављене грађевине или ограде плацева.
При томе су власницима изгубљене површине надокнађи
ване на задњој страни, да плацеви не би били сувише мали
и нефункционални. Поред тога, срушени су и неки бурдељи
– настамбе полуукопане у тло, у којима су пословале про
ститутке.22 Завршетак радова довео је до визуелних промена
у простору, естетски га је унапредио, а његово коришћење
учинио ефикаснијим.

Хабсбуршкој монархији до средине 18. века (Петровић, К. (1956), Ста
тистички подаци о Сремској епархији у 1750–1751. години, Зборник за
друштвене науке 15, Нови Сад: Матица српска, стр. 83). После 1830.
није практиковано сахрањивање у порти Саборне цркве, али у порти
цркве Св. Марка јесте. Од 1849. могли су ту да буду сахрањени не само
заслужни грађани, већ и свако ко је платио таксу од 10 талира и тек је
1881. поново ограничено – Санитетским законом право сахрањивања
у порти било је резервисано само за чланове краљевске породице и ар
хијереје (Закон о установљењу Народног санитетског фонда (1881), у:
Санитетски зборник закона, уредаба, расписа и претписа, књ. II, св.
I, Београд: Министарство унутрашњих дела, Санитетско одељење, стр.
88). У порти цркве Св. Марка били су сахрањени многи истакнути, за
служни или богати грађани, а породица Радовановић подигла је и капелу
у спомен на своје четворо умрле деце (Класицизам код Срба. Грађеви
нарство (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, Годишњак града Београда
XLIX–L, Београд: Музеј града Београда, стр. 195–196).
19 Гробље на Ташмајдану постало је „место најживље у целом Београду.
Нема дана кад се ту не скупи по стотину душа”; Поповић, С. Л. нав.
дело, стр. 62–63.
20 Перуничић, Б. (1964), стр. 457.
21 Перуничић, Б. (1970) Управа вароши Београда 1812–1912, Београд:
Музеј града Београда, стр. 593.
22 Перуничић, Б. (1964), стр. 457.
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Подручје око Батал џамије и Новог гробља било је далека
периферија у односу на варош у шанцу, али није занемаре
но приликом великог подухвата калдрмисања улица 1852.
године, када је, поред шест главних сокака вароши изван
шанца, калдрмисан и „сокак к Батал џамији”.23 Калдрма та
да ипак није постављена до гробља, већ је део пута само
насут туцаником, па је брзо пропао. Због тога је 1855. цео
пут поплочан каменом калдрмом. И тада је саобраћај са гро
бљем био мотив за скупу инвестицију. Тврдило се, наиме,
да „зими није могуће онуда проћи, нарочито пак када се при
спроводу каковог мртваца више народа трефи и када народ у
недељне и проче празничне дане у цркву иде”. До 1859. био
је „пут цариградскиј од Батал џамије па до на крај Фишек
чијске чаршије сав […] као што треба калдрмисан”, али је
од краја чаршије Цариградски друм остао само насут туца
ником.24 То додатно показује да је градска зона завршавала
на ивици гробља.
Много већи захвати и промене у простору настајали су због
насељавања ближе и даље околине гробља, урбанизације
и нове организације тог простора, чиме су се умножава
ле и функције тог дела Београда. На неке од тих процеса у
одређеној мери утицало је и гробље.
Као што сведоче Сретен Л. Поповић и Анастас Јовановић,
простор између гробља и вароши унутар шанца био је у
време формирања гробља потпуно неизграђен, изузимајући
Цариградски друм. Од Стамбол капије до гробља прости
рало се пољопривредно земљиште, претежно засејано пше
ницом, а у правцу Крагујевачког пута, пак, био је брег, па
мочваран терен са шеваром и трском, погодан за лов.25 На
сељавање тог дела вароши започето је одмах по исељавању
Савамале, када су у близини Стамбол капије, ка Теразијама,
насељени ковачи и колари. Приближно у исто време (1834)
постојала је ту и салана (радионица за производњу лоја).26
Све су то биле неатрактивне радње.
Урбанизовање тог дела вароши започето је 1842. захтевима
власника да саграде куће на плацевима које „по кривим со
кацима имају”, што им је дозвољено, уз услов да се сокаци
исправе да би се формирале што правилније улице.27 Убрзо
је тај део Београда – шире подручје данашњих Теразија –
23 Перуничић, Б. (1970) стр. 254.
24 Перуничић, Б. (1970) стр. 320, 379; Поповић, С. Л. нав. дело, стр. 145.
25 Никић, 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.
26 Никић, Љ. нав. дело, стр. 399; Поповић, С. Л. нав. дело, стр. 201.
27 Цитирано према Максимовић, Б. (1974б), стр. 305.

252

БОЈАНА МИЉКОВИЋ КАТИЋ
постало елитни део вароши изван шанца, на шта је, веро
ватно, утицала случајна околност да је Стојан Симић на та
дашњим Теразијама подигао репрезентативну кућу, која је
убрзо постала двор. На том простору је формиран нови по
словни, друштвени и административни центар и подигнуте
су приватне куће добростојећих грађана, због чега су смета
ле фишегџије, продавци барута, са својим дрвеним дућани
ма концентрисаним на једном делу Теразија. Стога је 1845.
одлучено да се у року од три године преселе на добијене
плацеве „на великом путу цариградском код Ташмајдана“,
односно уз ивицу Новог гробља.28 Поменута епизода ука
зује да је од средине 19. века други правац ширења Београ
да – према Батал џамији и Новом гробљу, остао резервисан
за мање атрактивна занимања и стамбено насељавање мање
успешних и економски слабијих грађана. Томе је, бар ма
њим делом, допринело и гробље. Наиме, када је 1834. неки
Влајковић оградио плац код Батал џамије „смејали су му се
други с речима: ’Што оде тамо на гробље’”!29
Иако је простор око Батал џамије, Палилулске цркве и Та
шмајданског гробља био мање атрактиван за насељавање,
урбанизован је када и Врачар, па су 1840. и 1841. године
премерени и плацеви око Батал џамије и подељени заинте
ресованима, уз услов да на њима подигну кућу у року од
три године. Пошто услови нису испуњени, плацеви су по
ново дељени, али ни тада рок није поштован. Ипак, градска
управа је 1852. сматрала да је насељеност задовољавајућа,
а већ 1853. сматрало се да су гробље „опколиле куће”.30 И
улице у тој зони просечене су када и на Теразијама и до
почетка шездесетих година 19. века формирана је улична
мрежа од десетак улица.31 Пројектована је и Баталџамијска
28 Исто, стр. 310; Несторовић, Б. (2006) Архитектура Србије у XIX ве
ку, Београд: Art press, стр. 173; Христић, К. Н. нав. дело, стр. 85–86;
Перуничић, Б. (1970), стр. 183, 188.
29 Перуничић, Б. (1970) стр. 254, 568; Поповић, С. Л. нав. дело, стр. 93. Да
простор око гробља није био атрактиван 1846. показује списак некрет
нина беог радских чиновника: само шесторица од двестотинак опреде
лила се за поседовање земљишта на том простору; Перуничић, Б. (1970),
стр. 360–361, 364, 367. И почетком 20. века простор око будућег парла
мента обележавало је „старо запуштено гробље“ и „ковачнице, колар
нице у јадним зградама”; Вуловић, В. Н. (1909) Општински зајам од 60
милиона, Београд: Општина Београдска, стр. 65.
30 Милићевић, М. Ђ. (1951) Топографске белешке, у: Стари Београд из
путописа и мемоара, Београд: Н. П, стр. 244; Перуничић, Б. (1970)
стр. 247.
31 Београд у мапама и плановима од XVIII до XXI века / Belgrade Maps
and Plans from the 18th – 21st Century (2010), Београд: Урбанистички за
вод Београда, стр. IX. На основу чувеног списка беог радских кафана из
1860. може се идентификовати, поред Фишегџијског, још десетак сока
ка/улица на подручју између Новог гробља, цркве Св. Марка, Теразија
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пијаца, чиме је и овај део вароши био структурисан слично
другим деловима вароши изван шанца, који су имали своје
пијаце. Пијаца се налазила уз саму џамију, на њој је прода
вана стока, дрва, сено и друга роба; уз њу је било неколико
црквених дућана и приватних кафана. Пошто је џамија била
запуштена и пуна смећа, висок плот одвајао је пијацу да би
се корисници заштитили од могуће заразе.32 Ипак, тај део
вароши остао је простор за мање атрактивне комерцијал
не активности: мање профитабилне, опасне или еснафски
неорганизоване занате, кафане и трговину стоком, па се до
1878. и Баталџамијска пијаца претворила у сточну пијацу.33
То показује да простор око гробља до стицања независности
није постао атрактивна градска зона.
Градња кућа, формирање Фишегџијске чаршије, Баталџа
мијске пијаце, отварање кафана и других радњи умножавало
је функције овог дела вароши, које су се тридесетих година
19. века сводиле скоро искључиво на молитвено-фунералне.
Једино је дан Св. Марка био организован као важан дру
штвени догађај, у коме су, после духовних свечаности уочи
благдана, у општенародном весељу, вашару и другим атрак
цијама организованим у црквеној порти, око гробља, па чак
и на гробљу, учествовали и грађани и сеоско становништво
из околине. У црквеној порти организовани су и други ефе
мерни спектакли, као што је свечано полагање заклетве гар
низонске војске пред кнезом Михаилом Обреновићем 1841.
године.34 Почетком шездесетих година поред гробља је по
дигнуто тркалиште (хиподром), с трибинама за публику
и Врачара у ужем смислу речи (Перуничић, Б. (1970) стр. 390–391, 395,
398).
32 Београд у мапама и плановима од XVIII до XXI века (2010) IX, XVI;
Записи старог Београђанина, стр. 151–152; Живети у Београду 1837–
1841. (2003) стр. 374. Пијаца на Теразијама „за зелен и друге кухињске
потребе“ није се одржала, док се тзв. Мала пијаца, настала још при фор
мирању Савамале одржала (Јосимовић, Е. (1867) Објаснење предлога
за регулисање оног дела вароши Београда што лежи у шанцу, Београд:
Државна књигопечатња, стр. 16; Леже, Л. (1967) Словенски свет, у: Бео
град у деветнаестом веку из дела страних писаца, Београд: Библиотека
града Београда, стр. 45; Максимовић, Б. (1974б) стр. 303).
33 Према списку еснафа из 1861, у Палилулском кварту, дакле, не само на
простору око гробља, живела је већина чланова Баштованског и Асур
џијског еснафа и већина касапа који нису били у еснафу; Перуничић,
Б. (1970) стр. 438–440, 449. Баталџамијски простор означен је на плану
Стевана Зарића из 1878. године као Марвени трг (Београд у мапама и
плановима од XVIII до XXI века (2010) XVI).
34 Макуљевић, Н. нав. дело, стр. 168–169; Борозан, И. нав. дело, стр. 939;
Рашид-беј, нав. дело, стр. 30; Зморски, Р. (1967) На Сави и Драви, у: Бео
град у деветнаестом веку из дела страних писаца, Београд: Библиотека
града Београда, стр. 21; Христић, К. Н. нав. дело, стр. 152–156; Аноним,
(31. маја 1841) Новине србске, Но. 22, стр. 174.
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и посебном за иницијатора трка – кнеза Михаила, испред
које је била линија старта. Организовањем тркалишта, зо
на око гробља постала је и простор за рекреац
 ију, првен
ствено виших друштвених слојева – официра, чиновника и
трговаца, који су могли да приуште коње за јахање. Тркама
је, као важном догађају, „присуствовао цео Београд”, чиме
је овај простор добио и велики значај у друштвеном живо
ту престонице.35 Када нису организоване трке, тркалиште је
служило као шеталиште, чак омиљено, и на њему су орга
низовани ефемерни спектакли, попут ватромета приликом
прославе педесетогодишњице Другог српског устанка 1865.
године.36 На тај начин је простор око гробља поред економ
ске добио и улогу у друштвеном животу престонице.

***
Током 19. века нестајала су у Београду стара гробља, и то
не само муслиманска, већ и српска. Судбина простора на
којима су била у великој мери повезана је с културом смр
ти. Развојем породичне сентименталности, која је довела
до тога да емоционалност чланова породице функционише
и након смрти вољеног члана, као и с усвајањем принци
па естетизације простора, постало је у другој половини 19.
века природно да гробља не буду емоционално и ментално
одвојена од остатка живота грађана. Због тога су крајем 19.
и почетком 20. века гробља стекла статус архитектонски и
симболички важног дела града, што је утицало на њихову
судбину.37
Приликом затварања Великог гробља, док поменути култур
ни обрасци нису били изграђени, гробље није третирано с
пијететом, па нису премештане кости умрлих у костурни
це нити су породице премештале гробове својих чланова
на Ново гробље код Ташмајдана, као што је чињено касни
је, када је формирано ново српско и ново јеврејско гробље

35 Христић, К. Н. нав. дело, стр. 20–21.
36 Милићевић, М. Ђ. (2015) Дневник II (23. септембар 1872 – 6. април
1877), приредио Крестић, П. В., Београд: Архив Србије, стр. 378; Хри
стић, К. Н. нав. дело, стр. 17; Зморски, Р. нав. дело, стр. 21.
37 Борозан, И. нав. дело, стр. 934–935; Максимовић, Б. (1974а) Тежње за
увођењем естетичких вредности у просторе Београда крајем прошлог
и почетком овог века, Годишњак града Београда XXI, Београд: Музеј
града Београда, стр. 191–193. Сигуран доказ о прихватању естетизације
простора почетком шездесетих година представљају ставови Емилијана
Јосимовића о просторном уређењу града, када за простор Велике пијаце
тврди да јој није место ту где је, пошто том простору „по месту доликује
нешто друго, естетичније”; Јосимовић, Е. нав. дело, стр. 16.

255

БОЈАНА МИЉКОВИЋ КАТИЋ
(1886, односно 1888).38 Напротив, одмах по затварању Вели
ког гробља, започето је његово рушење и поравнавање те
рена. Простор гробља није очуван као целина, већ су пре
ко њега формиране улице, и он је брзо нестао просецањем
Господске и Космајске улице, данашњих Бранкове и Мар
шала Бирјузова. Такав однос према сопственом гробљу до
датно објашњава лакоћу с којом су ноћу разваљивани гро
бови муслимана поред Велике пијаце, иако се Србија спо
разумом у Канлиџи обавезала да чува муслиманска гробља
(и богомоље) и након исељавања муслимана.39
У другој половини 19. века већ су били усвојени принципи
естетизације простора и развијена породична сентиментал
ност, па је постао важан и изглед гробља, које је доживља
вано као елемент репрезентације града и његових грађана.40
Тада је примећена и критикована неуређеност гробља и тра
жено његово уређивање, а када није спроведено, предлагано
је измештање гробља на периферију. Наиме, Ташмајданско
гробље било је уређено само утолико што су гробна места
била положена у линији. Надгробни споменици били су
скромни, посебно када се упореде са споменицима с краја
19. и почетка 20. века, али су савременици сматрали да „има
лепих пирамида, споменика и надгробних плоча и крстова
од камена”.41 Изглед гробова, дакле, обезбеђивао је потре
бан естетски ниво да би гробље било репрезент града, иако
је било без украсног дрвећа и других естетских елемената,
осим понеке тужне врбе, цвећа и венаца положених на гро
бове, који се у литератури сматрају ефемерним уметничким
делима. Порта Палилулске цркве била је, у складу са пра
вославном традицијом, ограђена, па се у остали део гробља

38 Костић, Б. нав. дело, стр. 11–12, 15; Каниц, Ф. нав. дело, стр. 82; Rajner,
M. (1992) Jevrejska groblja u Beogradu, Zbornik Jevrejskog istorijskog mu
zeja 6, Beograd: Jevrejski istorijski muzej, str. 209–211.
39 Макуљевић, Н. нав. дело, стр. 127, 215; Костић, Б. нав. дело, стр. 11;
Миљковић Катић, Б. Путописци о неизграђеним просторима Београ
да, у: Београд у делима европских путописаца, уредник Костић, Ђ. С.
(2003), Београд: Балканолошки институт САНУ, посебна издања 80, стр.
153; Каниц, Ф. нав. дело, стр. 52; Раш, Г. (1967) Светионик истока, у:
Београд у деветнаестом веку из дела страних писаца, Београд: Библио
тека града Београда, стр. 65–66.
40 Борозан, И. нав. дело, стр. 934–935. Породичну сентименталност пре
ма умрлом члану ишчитавамо из Дневника Милана Милићевића: често
помиње смрт свог рано умрлог сина Мила, набавку гробног обележја,
парастосе и уопште често ламентира над синовљевом судбином (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).
41 Перуничић, Б. (1964) без пагинације, између стр. 512. и 513; Поповић,
С. Л. нав. дело, стр. 60; Каниц, Ф. нав. дело, стр. 82; Борозан, И. нав.
дело, стр. 940.
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улазило кроз гробљанску капију.42 Ипак је постојао озбиљан
проблем – гробље је било веома запуштено, препуно нечи
стоће и без чувара, што је олакшавало девастирање гробо
ва и крађу гробне опреме (акцесорија). Често су и гробови
заслужних личности били обрасли у коров, пошто ни Па
лилулска црква ни градска управа нису улагале у одржава
ње гробља.43 Иако је деценијама тако изгледало, гробље је у
перцепцији грађана почетком седамдесетих година 19. века
постало ругло. Иницијатива за измештање Новог гробља са
Ташмајдана покренута је 1871. године. Требало је организо
вати ново гробље на периферији града, на простору Булбул
дерског потока. Међутим, тек деценију и по касније форми
рано је Ново гробље (1886). Старо је остало неуређено, иако
су на њему спорадично вршена сахрањивања до 20. века.44
Отварањем Новог гробља и Новог јеврејског гробља запо
чета је у Београду планска изградња гробаља са елементима
амбијенталних целина и артифицијелно уређених паркова.45
Она је отворила и питање реконструкције и/или трансфор
мације површина старих гробаља. И без детаљне анализе
тих процеса, јасно је да је на овај или онај начин увек био
присутан концепт очувања простора бившег гробља као
целине, најчешће ради претварања у јавне површине за од
мор. Био је то потпуно другачији приступ од онога какав је
постојао у Кнежевини Србији.
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SERBIAN CEMETERIES AND CHANGES 
IN THE AREA OF BELGRADE
Abstract
Forming of the New Cemetery at the end of 1820s at the far outskirts
of Belgrade, next to the Tašmajdan quarry, was part of a policy of space
conquest at several levels: political – by emancipation from the Turkish
political authority; cultural – by restoring the concept of positioning
the cemetery next to the church; urban – by expanding the city territory
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
constructing bazaars and new business centres. Such a transformation of
the area around the cemetery enriched the contents and functions of this
part of the town, although it remained less attractive than neighbouring
Vračar, until the Principality of Serbia acquired independence. By
changing the cultural patterns of Belgrade’s middle class, the culture
surrounding death also changed during the 19th century, along with
the attitude towards cemeteries and its functions. After the closure of
the Large Cemetery, the area was levelled and used for formation of
new streets, without transferring the graves or remains of the deceased
to an ossuary or to the New Cemetery. The New Cemetery, in turn,
was neglected, unmaintained, had no fence nor guards and was often
desecrated. However, when cultural norms changed in the second half of
the 19th century, such an appearance of cemetery became inappropriate,
requiring better maintenance or relocation to the outskirts. This time,
remains of the deceased family members were either transferred with
piety or new ossuaries were formed.
Key words: Belgrade, urban zones, 19th century, spatial planning,
cemeteries
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КВАЛИТЕТ ДЕЧЈИХ 
ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПРОГРАМА
У СРБИЈИ ВИЂЕН ОЧИМА 
ДЕЦЕ И РОДИТЕЉА
Сажетак: Код нас постоји веома мало истраживања о дечјем ко
ришћењу телевизије и квалитету дечјих програма, иако су у свету
ово теме изузетно великог броја истраживања. У истраживању
које представљамо узорак су чинила деца узраста 9–11 година
(458) и родитељи (412) из четири града у Србији и њихових при
градских насеља и околних села. Највећи број резултата које смо
добили потврђује налазе страних истраживања. Међу главним
налазима јесу: скоро половина деце неселективно гледа различите
садржаје на ТВ, најчешће без надзора; квалитетом телевизије зна
чајно су задовољнија деца него родитељи, мада је и њихова оцена
да је програм просечан; 2/3 родитеља значајно потцењује утицај
телевизије на децу; дечји програми обилују насилним садржајима;
по мишљењу деце и родитеља они нису васпитно-образовни нити
инклузивни, тј., веома мало су заступљени припадници друштвено
маргинализованих група. Добијени налази указују да је потребно
озбиљно унапредити дечје ТВ програме у Србији и много више се
позабавити утицајем медија на децу.
Кључне речи: утицај телевизије, квалитет дечјих ТВ програма,
деца, родитељи, медији
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Увод1
Дечје и адолесцентско коришћење телевизије у свету је ве
ома истраживана тема последњих 50 година.2 У Србији, на
жалост, има веома мало таквих истраживања, иако смо све
више окружени медијима, а деца и адолесценти су међу њи
ховим највећим корисницима. И поред значајног пораста
коришћења других медија, телевизија и даље држи примат,3
деца провoдe у гледању ТВ више него и у једној другој ак
тивности осим спавања.4 Америчка деца у просеку проводе
недељно у гледању ТВ око 25 сати, дакле скоро исто време
на колико проведу и у школи5, а од деце узраста 8–13 година,  
једна четвртина гледа телевизију дуже од пет сати на дан.6
Истраживање Републичког завода за статистику Србије7 по
казује да 99,3% домаћинстава у Републици Србији поседује
ТВ, а 53,6% кабловску телевизију. У просечној америчкој
породици ТВ је укључен у просеку 6 сати дневно.8 У Срби
ји, 85% популације гледа ТВ сваког дана.9 Гледање ТВ по
1 Овај рад је резултат рада на пројектима: пројекат број 179018 Мини
старства просвете, науке и технолошког развоја и „Анализа телевизиј
ских програма за децу у Србији”, УНИЦЕФ и УНС, Беог рад.
2 Пешикан, А. (2016) Утицај телевизије на децу и адолесценте – преглед
истраживања, Зборник Матице српске за друштвена истраживања,
год. LXVII, број 4, стр. 561-575.
3 Lemiš, D. (2008) Deca i televizija – globalna perspektiva, Beograd: Clio;
Strasburger, V. C., Hogan, M. J., Mulligan, D. A., Ameen uddin, N., Christa
kis, D. A., Cross, C. and Moreno, M. A. (2013) Children, adolescents, and the
media, Pediatrics 132(5), pp. 958–961.
4 Vandewater, E. A., Bickham, D. S., Lee, J. H., Cummings, H. M., Wartella,
E. A. and Rideout, V. J. (2005) When the Television Is Always On Heavy Te
levision Exposure and Young Children’s Development, American Behavioral
Scientist 48(5), pp. 562–577.
5 Податке за Србију немамо.
6 Christakis, D. A., Ebel, B. E., Rivara, F. P. and Zimmerman, F. J. (2004)
Television, video, and computer game usage in children under 11 years of
age, The Journal of pediatrics 145(5), pp. 652–656; Jordan, A. B., KramerGolinkoff, E. K. and Strasburger, V. C. (2008) Does adolescent media use
cause obesity and eating disorders, Adolesc Med. State Art Review 19(3),
pp. 431–449.
7 Републички завод за статистику Србије (РЗС) (2015) Употреба ин
формационо-комуникационих технологија у Републици Србији, Београд:
Република Србија Републички завод за статистику. Доступно на:http://
webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/85/78/ICT2015s.
pdf 12. 3. 2016.
8 Vandewater, E. A., Bickham, D. S., Lee, J. H., Cummings, H. M., Wartella,
E. A. and Rideout, V. J. (2005) When the Television Is Always On Heavy Te
levision Exposure and Young Children’s Development, American Behavioral
Scientist 48(5), pp. 562–577.
9 Ipsos Strategic Marketing (2015) Analiza medijskog tržišta u Srbiji, Ipsos
Media CT http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/6529 Analiza%20
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правилу представља породичну активност на коју највише
слободног времена троше и деца и родитељи. У унутра
шњем ентријеру ТВ постаје „електронско срце” стана или
куће, тј., ТВ заузима централну локацију у кућном просто
ру, а поред дневног боравка и спаваће собе, кухиње, чак и
купатила са хидромасажним кадама постају простор за
смештање телевизора.10
За разлику од развијених земаља, број ТВ апарата по дома
ћинству у Србији јесте знатно нижи, испод два11, тако да,
већином, сви у домаћинству гледају исти програм, углавном
оно што одаберу старији чланови домаћинства.12 Oво је и
добра и лоша вест. Лоша, јер уколико је током већег дела
дана укључен ТВ без обзира на то да ли га неко гледа13 и
уколико деца неселективно гледају што и остали укућани, а
то су веома често програми непримерени њиховом узрасту,
нивоу зрелости и медијске писмености, повећавају се ризи
ци од негативног утицаја ТВ на њихове ставове, мишљење
и понашање. Бројна истраживања систематски показују по
везаност дужине гледања ТВ са бројним здравственим про
блемима (гојазност, повишени холестерол, повишени крвни
притисак, метаболички синдром, итд.), штетним и ризичним
облицима понашања (лоше навике у исхрани, мање физичке
активности, мање сна, пушење, алкохолизам, наркоманија,
агресивност, раније ступање у сексуалне односе) и слаби
јим школским постигнућем деце и адолесцената.14 Вест је
medijskog%20trzista%20u%20Srbiji%20–%20final.pdf 10. 3. 2016.
10 Bryant, J. A. (ed.) (2001) Television and the American family, Routledge.
11 У САД, на пример, свако домаћинство има ТВ, а велики проценат њих,
скоро половина, четири или пет телевизора, или чак и више телевизора;
Van Evra, J. (2004) Television and child development, Routledge.
12 Ipsos Strategic Marketing (2015) Analiza medijskog tržišta u Srbiji, Ipsos
Media CT http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/6529 Analiza%20
medijskog%20trzista%20u%20Srbiji%20–%20final.pdf 10. 3. 2016.
13 Поред утицаја директног гледања ТВ на развој деце, постоји и индирект
ни, када је „телевизија у позадини” (background television), који такође
значајно утиче; Vandewater, E. A., Bickham, D. S., Lee, J. H., Cummings,
H. M., Wartella, E. A. and Rideout, V. J. (2005) When the Television Is Al
ways On Heavy Television Exposure and Young Children’s Development,
American Behavioral Scientist 48(5), pp. 562–577.
14 Villani, S. (2001) Impact of media on children and adolescents: a 10–year
review of the research, Journal of the American Academy of Child & Ado
lescent Psychiatry 40 (4), pp. 392–401; Hues mann, L. R., Mois e-Titus,
J., Podolski, C. L. and Eron, L. D. (2003) Longitudinal relations between
children’s exposure to TV violence and their aggressive and violent beha
vior in young adulthood: 1977–1992, Developmental psychology 39(2), pp.
201–221; Christakis, D. A., Ebel, B. E., Rivara, F. P. and Zimmerman, F.
J. (2004) Television, video, and computer game usage in children under 11
years of age, The Journal of pediatrics 145(5), pp. 652–656; Hancox, R. J.,
Milne, B. J. and Poulton, R. (2004) Association between child and adolescent
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релативно добра ако се имају на уму налази многобројних
истраживања који потврђују да се негативни утицаји теле
визије значајно погоршавају уколико дете има ТВ у својој
соби.15
television viewing and adult health: a longitudinal birth cohort study, The
Lancet 364(9430), pp. 257–262; Viner, R. M. and Cole, T. J. (2005) Tele
vision view
 ing in early childhood predicts adult body mass index. J Pediatr
147(4), pp. 429–435; Ekelund, U., Brage, S., Froberg, K., Harro, M., Ander
ssen, S. A., Sardinha, L. B., Riddoch, C. and Andersen, L. B. (2006) TV vie
wing and physical activity are independently associated with metabolic risk
in children: the European Youth Heart Study, PLoS Med 3(12); Jordan, A. B.,
Kramer-Golinkoff, E. K. and Strasburger, V. C. (2008) Does adolescent me
dia use cause obesity and eating disorders, Adolesc Med State Art Rev 19(3),
pp. 431–449; Adachi-Mejia, A. M., Longacre, M. R., Gibson, J. J., Beach, M.
L., Titus-Ernstoff, L. T. and Dalton, M. A. (2007) Children with a TV in their
bedroom at higher risk for being overweight, International journal of obe
sity 31(4), pp. 644–651; Barr-Anderson, D. J., Larson, N. I., Nelson, M. C.,
Neumark-Sztain er, D. and Story, M. (2009) Does television view
 ing predict
dietary intake five years later in high school students and young adults? Int
J Behav Nutr Phys Act 6:7; Available at: www.ijbnpa.org/content/6/1/7Ac
cessed January 31, 2016; Strasburger, V. C., Hogan, M. J., Mulligan, D. A.,
Ameen uddin, N., Christakis, D. A., Cross, C. and Moreno, M. A. (2013) Chil
dren, adolescents, and the media, Pediatrics 132(5), pp. 958–961; Hain es, J.,
O’Brien, A., McDonald, J., Goldman, R. E., Evans-Schmidt, M., Price, S.
and Taveras, E. M. (2013) Television view
 ing and televisions in bedrooms:
Perceptions of racial/ethnic minority parents of young children, Journal of
Child and Family Studies 22(6), pp. 749–756; Atkin, A. J., Corder, K. and
Van Sluijs, E. M. (2013) Bedroom media, sedentary time and screen-time in
children: a longitudinal analysis, International Journal of Behavioral Nutri
tion and Physical Activity 10 (1); Gilbert-Diam
 ond, D., Li, Z., Adachi-Mejia,
A. M., McClure, A. C. and Sargent, J. D. (2014) Association of a television
in the bedroom with increas ed adiposity gain in a nationally representative
sample of children and adolescents, JAMA pediatrics 168(5), pp. 427–434;
Lowell, L., Grymes, K. C., Hankel, R., Speer, A. D., Custis, C. L. and To, R.
L. (2014) Sex, Drugs, and Country Music? A Content Analysis of Substance
use, Sex, Violence, and Weap ons, in: Country Music, Global Journal of Hu
man-Social Science Research 14(2).
15 Gentile, D. A. and Walsh, D. A. (2002) A normative study of family media
habits, Journal of Applied Developmental Psychology 23 (2), pp. 157–178;
Christakis, D. A., Ebel, B. E., Rivara, F. P. and Zimmerman, F. J. (2004)
Television, video, and computer game usage in children under 11 years of
age, The Journal of pediatrics 145(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) TV view
 ing and physical activity are independently
associated with metabolic risk in children: the European Youth Heart Study,
PLoS Med 3(12); Jordan, A. B., Kramer-Golinkoff, E. K. and Strasburger,
V. C. (2008) Does adolescent media use cause obesity and eating disorders,
Adolesc Med State Art Rev 19(3), pp. 431–449; Adachi-Mejia, A. M., Lon
gacre, M. R., Gibson, J. J., Beach, M. L., Titus-Ernstoff, L. T. and Dalton, M.
A. (2007) Children with a TV in their bedroom at higher risk for being over
weight, International journal of obesity 31(4), pp. 644–651; Strasburger, V.
C., Hogan, M. J., Mulligan, D. A., Ameen uddin, N., Christakis, D. A., Cross,
C. and Moreno, M. A. (2013) Children, adolescents, and the media, Pedia
trics 132(5), pp. 958–961; Hain es, J., O’Brien, A., McDonald, J., Goldman,
R. E., Evans-Schmidt, M., Price, S. and Taveras, E. M. (2013) Television
view
 ing and televisions in bedrooms: Perceptions of racial/ethnic minority
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О квалитету дечјих ТВ програма једва да има истражива
ња у Србији. Према истраживању агенције Ipsos Strategic
Marketing (2015) квалитет ТВ програма у Србији је једноли
чан, заснован углавном на форматима забавног карактера.
При конципирању програма ТВ станице имају много више
у виду конкуренте, него потребе гледалаца. Оно што најви
ше недостаје у понуди ТВ садржаја јесу научно-образовни,
програм из културе и документарни програм. На јавном сер
вису има највише оваквих емисија, али су врло често то ре
призе раније емитованог програма. Због борбе за рејтинге и
гледаност, многе ТВ станице не воде рачуна о квалитету и
разноврсности ТВ програма, већ „лако склизну у садржаје
ниског квалитета и вулгарност”.16 Ови подаци посебно до
бијају на тежини када имамо у виду да деца и адолесценти
у Србији на ТВ гледају већином оно што и остали укућани.
Ако погледамо јавни сервис, који од свих ТВ станица нај
више води рачуна о заступљености различитих категорија
програма, видећемо колико је промењен статус дечјих про
грама. Некадашњи Школски (или Образовни) програм ТВ
Београд у оквиру кога су снимане бројне добре емисије за
децу и младе17, временом се свео на редакцију, која вели
ким делом емитује купљене програме, и то не велике ра
зноврсности. Некадашње емисије су деловале васпитнообразовно, нудиле су моделе за просоцијално понашање и
биле социо-културно прилагођене контексту. У данашњим
ТВ програмима за децу и тинејџере све је више насиља у
разним видовима, од цртаних филмова, преко текстова по
пуларних песама, до најгледанијих филмова,18 реклама које
parents of young children, Journal of Child and Family Studies 22(6), pp.
749–756; Atkin, A. J., Corder, K. and Van Sluijs, E. M. (2013) Bedroom
media, sedentary time and screen-time in children: a longitudinal analysis,
International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 10 (1);
Gilbert-Diam
 ond, D., Li, Z., Adachi-Mejia, A. M., McClure, A. C. and Sar
gent, J. D. (2014) Association of a television in the bedroom with increas ed
adiposity gain in a nationally representative sample of children and adole
scents, Jama pediatrics 168(5), pp. 427–434.
16 Ipsos Strategic Marketing (2015), Analiza medijskog tržišta u Srbiji, Ipsos
Media CT http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/6529 Analiza%20
medijskog%20trzista%20u%20Srbiji%20–%20final.pdf 10. 3. 2016.
17 Поменућемо само неке од најпопуларнијих, да не кажемо култних еми
сија из тог програма: „ТВ буквар”, „На слово наслово”, „Коцкица” (250
епизодаза 20 година), „Невен”, „Полетарац”, „Атомпоат ом”, „Коларићу
Панићу”, „Путоказ”, „Ђачки магазин”, „Супер дека”, „Велики одмор”,
„Недељник”, „Фазони и форе”, „Музички тобоган”, „Зоот ека”, „Приче
из Непричаве”, „Метла без дршке”, „Пустолов”, и друге.
18 Villani, S. (2001) Impact of media on children and adolescents: a 10–year
review of the research, Journal of the American Academy of Child & Ado
lescent Psychiatry 40 (4), pp. 392–401; Hues mann, L. R., Mois e-Titus,
J., Podolski, C. L. and Eron, L. D. (2003) Longitudinal relations between
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имају за циљ да од деце и адолесцената направе потроша
че,19 сексуалних садржаја без образовног деловања (разго
вора о ризицима од сексуалне активности, контрацепцији и
сл.),20 као и различитих видова директног или индиректног
промовисања нездравих стилова живота, пушења, алкохоло
зма, наркоманије.21
Млађи чланови домаћинства, и у Србији и у иностранству,
све чешће гледају ТВ програм преко Интернета.22 Тако, гле
дање ТВ више не окупља чланове породице, већ постаје
„усамљенички посао”,23 ТВ, и то различите програме, гле
дају одвојено деца и родитељи. Зато не чуди што је мала
вероватноћа да родитељи спрече гледање неад
 екватних са
држаја, или да интервенишу када се појаве непримерена
или деструктивна понашања под утицајем медија. Родите
љи углавном немају свест о величини и моћи утицаја ТВ на
њихову децу.24 Већина њих има утисак да прати и контроли
ше медијске навике своје деце, но, по изјавама деце, свега
children’s exposure to TV violence and their aggressive and violent beha
vior in young adulthood: 1977–1992, Developmental psychology 39(2), pp.
201–221; Strasburger, V. C., Jordan, A. B. and Donnerstein, E. (2012) Chil
dren, Adolescents, and the Media: Health Effects, Pediatric Clinics of North
America 59(3), pp. 533–587; Lowell, L., Grymes, K. C., Hankel, R., Speer,
A. D., Custis, C. L. and To, R. L. (2014) Sex, Drugs, and Country Music? A
Content Analysis of Substance use, Sex, Violence, and Weap ons in Country
Music, Global Journal of Human-Social Science Research 14(2).
19	 Valkenburg, P. M. (2000) Media and youth consumerism, Journal of Adolescent
Health 27(2), pp. 52–56; Sweeting, H., Hunt, K. and Bhaskar, A. (2012) Con
sumerism and well-being in early adolescence, Journal of Youth Studies 15(6),
pp. 802–820.
20 Parkes, A., Wight, D., Hunt, K., Henderson, M. and Sargent, J. (2013) Are
sexual media exposure, parental restrictions on media use and co-view
 ing TV
and DVDs with parents and friends associated with teen agers’ early sexual
behaviour?, Journal of adolescence 36(6), pp. 1121–1133; Strasburger, V.
C., Hogan, M. J., Mulligan, D. A., Ameen uddin, N., Christakis, D. A., Cross,
C. and Moreno, M. A. (2013) Children, adolescents, and the media, Pedia
trics 132(5), pp. 958–961; Hues mann, L. R., Mois e-Titus, J., Podolski, C. L.
and Eron, L. D. (2003) Longitudinal relations between children’s exposure to
TV violence and their aggressive and violent behavior in young adulthood:
1977–1992, Developmental psychology 39(2), pp. 201–221.
21 Dalton, M. A., Adachi-Mejia, A. M., Longacre, M. R., Titus-Ernstoff, L. T.,
Gibson, J. J., Martin, S. K. and Beach, M. L. (2006) Parental rules and mo
nitoring of children’s movie view
 ing associated with children’s risk for smo
king and drinking, Pediatrics 118(5), pp. 1932–1942.
22 Lemiš, D. (2008) Deca i televizija – globalna perspektiva, Beograd: Clio;
Ipsos Strategic Marketing (2015) Analiza medijskog tržišta u Srbiji, Ipsos
Media CT http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/6529 Analiza%20
medijskog%20trzista%20u%20Srbiji%20–%20final.pdf 10. 3. 2016.
23 Bryant, J. A. (ed.) (2001) Television and the American family, Routledge.
24 Perloff, R. M. The third-person effect, in: Media effects: Advances in theory
and research, 2nd edition (eds.) Bryant, J. and Zillmann, D. (2002), London:
Lawrence Erlbaum Associates Publishers, pp. 489–506.
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у трећини случајева постоје родитељска правила о гледању
ТВ.25 Добра стратегија за смањивање негативног или штет
ног утицаја ТВ јесте да родитељи заједно с дететом бира
ју емисије, да често заједно с дететом гледају телевизију и
интерпретирају, коментаришу и дискутују о садржајима ко
ји се гледају, подучавајући тако дете критичкој рецепцији
изложених садржаја.26

Предмет истраживања
Пошто је телевизија утицајан медиј, важно је какви су про
грами намењени деци, да ли испуњавају критеријуме квали
тетне телевизије и да ли могу подстицајно утицати на њи
хов развој. Предмет овог истраживања био је да се утврди
како деца и родитељи оцењују дечје ТВ програме у Србији,
њихов квалитет (колико су поучни, разноврсни, забавни,
интерактивни, васпитно-образовни), релевантност, при
мереност деци, инклузивност дечјих ТВ програма у Срби
ји (заступљеност социјално маргинализованих група), до
ступност и гледаност (усклађеност термина емитовања
25 Strasburger, V. C., Jordan, A. B. and Donnerstein, E. (2012) Children, Ado
lescents, and the Media: Health Effects, Pediatric Clinics of North America
59(3), pp. 533–587; Hain es, J., O’Brien, A., McDonald, J., Goldman, R. E.,
Evans-Schmidt, M., Price, S. and Taveras, E. M. (2013) Television view
 ing
and televisions in bedrooms: Perceptions of racial/ethnic minority parents
of young children, Journal of Child and Family Studies 22(6), pp. 749–756.
Valkenburg, P. M., Krcmar, M., Peeters, A. L. and Marseille, N. M. (1999)
Developing a scale to assess three styles of television mediation: Instructive
mediation, restrictive mediation, and “social coview
 ing”, Journal of Broad
casting & Electronic Media, 43(1), pp. 52–66.
26 Bar-on, M. E. (2000) The effects of television on child health: implications
and recommendations, Archives of Disease in Childhood 83(4), pp. 289–292;
Gentile, D. A. and Walsh, D. A. (2002) A normative study of family media
habits, Journal of Applied Developmental Psychology 23 (2), pp. 157–178;
Christakis, D. A., Ebel, B. E., Rivara, F. P. and Zimmerman, F. J. (2004) Te
levision, video, and computer game usage in children under 11 years of age,
The Journal of pediatrics 145(5), pp. 652–656; Dalton, M. A., Adachi-Mejia,
A. M., Longacre, M. R., Titus-Ernstoff, L. T., Gibson, J. J., Martin, S. K.
and Beach, M. L. (2006) Parental rules and monitoring of children’s movie
view
 ing associated with children’s risk for smoking and drinking, Pediatrics
118(5), pp. 1932–1942; Strasburger, V. C., Jordan, A. B. and Donnerstein,
E. (2012) Children, Adolescents, and the Media: Health Effects, Pediatric
Clinics of North America 59(3), pp. 533–587; Strasburger, V. C., Hogan, M.
J., Mulligan, D. A., Ameen uddin, N., Christakis, D. A., Cross, C. and More
no, M. A. (2013) Children, adolescents, and the media, Pediatrics 132(5),
pp. 958–961; Hain es, J., O’Brien, A., McDonald, J., Goldman, R. E., EvansSchmidt, M., Price, S. and Taveras, E. M. (2013) Television view
 ing and te
levisions in bedrooms: Perceptions of racial/ethnic minority parents of young
children, Journal of Child and Family Studies 22(6), pp. 749–756; Parkes, A.,
Wight, D., Hunt, K., Henderson, M. and Sargent, J. (2013) Are sexual media
exposure, parental restrictions on media use and co-view
 ing TV and DVDs
with parents and friends associated with teen agers’ early sexual behaviour?,
Journal of adolescence 36(6), pp. 1121–1133.
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програма с потребама и навикама деце, који програми и
канали су највише гледани), време које деца дневно прово
де у гледању телевизије, надзор (прате ли родитељи дечје
коришћење ТВ, избор емисија); и могућност унапређивања
дечијег ТВ програма.

Методологија
Ово је експлоративно истраживање малог обима. Узорак су
чинили 458 деце узраста 9–11 година и 412 родитеља (Табе
ла 1). Узорак деце је уједначен по полу, док је у узорку роди
теља мајки скоро троструко више него очева, што илуструје
још увек присутан образац по коме је брига о деци и њи
ховом школовању искључиво мајчин посао. Узорак је био
пригодан, узет је из 10 школа (4 сеоске/приградске и 6 град
ских) из највећих градова у Србији с њиховим приградским
насељима и околним селима: Београд (општине Стари Град,
Земун, Сопот и Јаково), Ниш и Нови Сад (град и општине
Ветерник и Бегеч).

Деца
Родитељи

Мушки
228
110

Женски
230
302

Укупно
458
412

Табела 1. Структура узорка

За потребе истраживања конструисани су упитник за роди
теље и упитник за децу и претходно проверени на малом
узорку. У упитницима су комбинована питања отвореног
и затвореног типа и питања с петостепеном скалом слага
ња Ликертовог типа. Упитник за родитеље садржао је 15,
а упитник за децу 11 ајтема. Урађена је квантитативна и
квалитативна обрада података.

Резултати истраживања и дискусија
Резултати анализе дечјих одговора
Просечно време проведено у гледању ТВ. Колико деца из
узорка дневно проводе времена у гледању телевизије дато
је у Табели 2. Половина деце процењује да је то 1–2 сата,
десет посто деце троши више сати дневно, а четвртина про
цењује да је то око пола сата. Према добијеним резултатима,
девојчице проводе значајно више времена у гледању ТВ од
дечака (п<0.01, χ²=13,168, дф=4). Истраживања указују да
би деци требало ограничити гледање телевизије на најви
ше 1–2 сата дневно, што јесте време које саопштава поло
вина деце из узорка. Но, спрам овог налаза можемо имати
дозу резерве, не само због тога што је добијен на основу
изјава деце, већ и због њиховог узраста и способности да
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ваљано процене време27, што потврђује и доста велики број
одговора не знам (12,7%).

Одговори
Око пола сата дневно
1–2 сата дневно
2–5 сати дневно
Више од 5 сати дневно
Не знам

Проценат
24,1
52,9
9,0
1,3
12,7

Табела 2. Просечно време које деца дневно проведу у гледању ТВ

Квалитет дечијих ТВ емисија. Сви процењивани аспекти
квалитета програма слично су оцењени (Табела 3), при чему
су нешто боље оцењене занимљивост и забавност емиси
ја, а слабије адекватност термина приказивања и корисност
емисија. Две трећине деце (64,5%) сматра да су емисије за
децу на нашим телевизијама добре (41,2%), или изузетно
добре (23,3%), да су осредње мисли 24,9% њих, да су ло
ше 7,5%, а изузетно лоше свега 3,1% деце. Просечна оцена
(оцене су биле од 1–5) која даје квалитет дечјих емисија је
3,77 (сд=0,96). Дечаци показују мањи степен задовољства
ТВ садржајима од девојчица и ова разлика 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
мање емисија које њима одговарају.

Параметри квалитета програма
Адекватност термина емисија
Корисност емисија
Бројност и разноврсност емисија
Занимљивост
Забавност емисија

Просечна оцена
3,31
3,39
3,48
3,74
3,93

Табела 3. Дечја оцена квалитета дечјег ТВ програма 
по параметрима

Примереност програма који деца гледају. Половина деце
(56,4%) највише воли да гледа емисије из дечијег програ
ма (Табела 4), али друга половина неселективно гледа све
што се даје (20,9%), или оно што гледају и одрасли укућани
(22,8%), што је великим делом неподесно за њихов узраст.
Када се погледају родитељски одговори види се да је знатно
мањи број родитеља свестан да им деца гледају све што се
даје на телевизији (8%).

27 Иако уче мере у различитим предметима, доста ретко у школи деца има
ју прилику да се вежбају у процени различитих величина (количине,
даљине, дужине, трајања).
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Ставке
Највише волим емисије из дечјег програма
Гледам све што се даје на ТВ
Гледам оно што гледају и остали укућани

Проценат
56,4
20,9
22,8

Табела 4. Шта деца гледају на телевизији

Деца из сеоске и приградске средине значајно чешће од де
це из градске средине на телевизији прате све што прате и
остали укућани (п<0,01, χ²=9,968, дф=2). Овакав налаз је
добијен и у другим истраживањима.
На којој телевизији је најбољи дечји програм. Гласови су
се расули, ниједна од телевизија није добила значајно ве
ћи број гласова. Најбољи дечји програм, према суду ис
питаника, јесте на телевизијама Nickelodeon (17,5%), B92
(14,4%), Minimax (13,5%) и Ultra (12,9%). Интересантно је
да је и у студији Калвера и сарадника (2001) Nickelodeon био
омиљени канал.
Које емисије деца највише воле да гледају. Највећи број де
це највише воли да гледа цртане филмове (43,7%) и тинеј
џерске серије (20,7%). Преостала трећина воли спортске
емисије (9%), дечје неан
 имиране емисије (6,4%), емисије о
природи и животињама (6,2%), емисије за одрасле (турске
серије, музичке такмичарске емисије, домаће игране серије
и филмове – 3,6%), дечје филмове (3,1%), квизове (1,8%)
и комедије (0,5%). Од свих емисија, најомиљенији је црта
ни филм „Сунђер Боб Коцкалоне”, којег наводи 51% деце, а
следе га „Штрумфови”, „Пингвини са Мадагаскара” и „Кунг
фу Панда”.
Родитељски надзор дечјег гледања телевизије. Према одго
ворима деце, родитељи у највећем броју случајева не воде
рачуна о томе које ће емисије дете гледати на ТВ (Табела
5). Четири петине деце наводи да сâмо бира шта ће гледати
на телевизији, што јасно указује да највећи број родитеља
не разговара са својом децом о избору ТВ емисија, шта да
гледају и зашто, што не даје могућност за развој критичке
рецепције, а истовремено и не доприноси осамостаљивању
детета схваћеном као развијање зреле и критичне личности,
способне да самостално и засновано процењује вредности
које јој се нуде. Овако висок проценат деце узраста 9–11
година која сама одлучују шта ће гледати на ТВ говори и о

Ставка
Ја бирам емисије које ћу гледати
Заједно одлучујемо
Родитељи бирају за мене

Проценат
78,1
17,9
4,0

Табела 5. Ко одлучује шта ће дете гледати на телевизији
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томе да је телевизија у великом броју кућа некритички при
хваћена и да не постоји довољно развијена свест родитеља
о њеном могућем лошем утицају на децу.
Дечји предлози за унапређивање дечјих ТВ програма. Деца
најчешће наводе да би волела да у телевизијским програми
ма има више квизова (велики број предлаже увођење „Сла
галице” за децу), интерактивних емисија у којима учествују
деца–гледаоци и такмичења. Поред тога, наводе да је по
требно више емисија о науци („више емисија с експеримен
тима”), о природи, животињама, спорту и здравим начинима
живота деце (и с учешћем деце), о уметности, путовањима
и упознавању различитих култура. Један број деце наводи
да би волео да гледа садржаје који им могу помоћи у изради
домаћих задатака и испуњавању осталих школских обавеза.
Нека деца мисле да би требало да програми осликавају наш
начин живота и кажу да недостаје дечјих ТВ програма на
српском језику. Оно што већина деце помиње јесте да на ТВ
каналима има превише репризирања и да би волели да има
више нових емисија.

Резултати анализе родитељских одговора
Гледаност ТВ емисија за децу. Трећина родитеља (31,8%)
често гледа ТВ емисије намењене деци, друга трећина то
чини понекад (39,5%), а трећу трећину чине они родитељи
који ретко гледају (14,5%), увек гледају (11,1%) или никада
не гледају (2,8%) телевизијске емисије за децу.
Колико деца гледају ТВ. Три четвртине (77%) родитеља на
води да њихова деца прате програме на некој од телевизија
и најчешће наводе да је то телевизија Ултра (16,5%), РТС
(12,5%), Nickelodeon и Minimax (по 10,4%), B92 (8,5%) и
Happy (8,2%). Према властитој изјави, медијске навике свог
детета не зна 10,9% родитеља, а 7% изјављује да дете не
прати ТВ програм. Две трећине родитеља (62,7%) проце
њује да њихово дете проведе дневно 1–2 сата гледајући ТВ
програме, 15,5% родитеља наводи 2–5 сати дневно, 2,4% на
води преко 5 сати дневно и 12,6% наводи да њихова деца
гледају телевизију до пола сата дневно (остали су одговори
„не знам”). Деца родитеља са вишим образовањем, према
резултатима, проводе мање времена у гледању ТВ од деце
родитеља с нижим образовањем, та је разлика „на ивици”
значајности (п=0,056, χ²=18,680, дф=10), што је у складу с
резултатима других истраживања28.
28 Strasburger, V. C., Jordan, A. B. and Donnerstein, E. (2012) Children, Ado
lescents, and the Media: Health Effects, Pediatric Clinics of North America
59(3), pp. 533–587.
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Родитељи процењују да деца проводе значајно више вре
мена испред ТВ него што произлази према дечјим изјавама
(п<0,01, χ²=68,401, дф=5). У другим истраживањима систе
матски се добијао налаз да родитељи мисле да деца мање
времена троше на гледање телевизијског програма него што
сама деца изјављују. Могуће објашњење за овај резултат је
сте да деца у нашем узорку нису довољно вешта у процени
времена, или да дају социјално очекивани одговор (прикри
вају или смањују време које заиста проводе гледајући ТВ).
Квалитет ТВ програма за децу. Већина родитеља из узорка
није задовољна квалитетом ТВ програма за децу. За свега
14,6% родитеља они су добри (12,1%), или изузетно добри
(2,5%), 40% сматра да су осредњи, а негативно их оцењује
45,2%, од тога 16,2% као изузетно лоше, а 29% као лоше.
Просечна оцена квалитета програма по параметрима је 2,62
(сд<1,16 за све) што, такође, потврђује ову оцену (Табела 6).
Родитељи вишег образовног нивоа значајно мање су задо
вољни квалитетом дечјег ТВ програма у односу на родите
ље нижег образовног нивоа (п<0.01, χ²=27,875, дф=8). Роди
тељи вишег образовног нивоа показују значајно већи степен
незадовољства примереношћу ТВ програма друштвеним
околностима у којима деца живе (п< 0,01, χ²=21,860, дф=8).
Ставови деце и родитеља значајно се разликују у погледу
оцене квалитета дечјег ТВ програма, према добијеним нала
зима деца су много задовољнија програмом него родитељи
(п<0,01, χ²=257,588, дф=5).

Параметри квалитета програма

Проценат

Бројност и разноврсност ТВ емисија
Важност садржаја за дечји развој
Инклузивност програма
Примереност узрасту и искуству деце
Адекватност термина приказивања
Комуникација са децом
Вредности које се промовишу
Примереност социокултурном контексту
Квалитет садржаја

2,72
2,72
2,65
2,58
2,53
2,53
2,51
2,48
2,39

Табела 6. Родитељска оцена квалитета дечјег ТВ програма 
по параметрима

Родитељско незадовољство квалитетом дечјег ТВ програ
ма види се и у њиховим одговорима када им је тражено да
опишу дечји ТВ програм једном речју. Већи је проценат
негативних (52,7%) него позитивних одредница (47%) (Та
бела 7). Када су родитељи сами наводили одреднице, оне
су биле све негативне: заглупљујући, празан, несадржајан,
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сиромашан, оскудан, катастрофалан, брдо реклама, пре
вазиђен, неорганизован, неквалитетан, досада, бесциљан
и несврсисходан. Трећина родитеља описује програм као
доминантно насилан.
Родитељска процена утицаја који телевизија има на децу.
Познати психолог Џером Сингер [Jerome Singer] сликовито
је рекао: „Када бисте дошли кући и нашли странца како учи
вашу децу да ударају једно друго песницама, или покуша
ва да им прода различите недозвољене супстанце, избацили
бисте га право из куће, али, ево вас, долазите кући, ТВ је
укључен, а ви и не размислите два пута о томе.”29 Бројна
истраживања су потврдила овај Сингеров став и показала
да родитељи потцењују утицај медија на њихову децу. На
ши налази су слични, родитељи процењују утицај телеви
зије као средњи (просечна оцена 3,01 на скали од 1–5), а
две трећине родитеља (64,7%) није довољно свесно утицаја
који телевизија има на њихову децу (Табела 8). Ако родите
љи нису свесни могућег лошег утицаја ТВ на децу, онда је
логично зашто мали број њих заиста прати и контролише
шта и колико деца гледају, гледа ТВ заједно са дететом и ак
тивно му посредује садржаје који се приказују, што је добра
превентива лошег утицаја медија.
Одредница
Проценат
Насилан
30,3
Забаван
22,9
Дангубљење
17,0
Образовни
13,3
Користан
10,8
Друго
5,4
Табела 7. Родитељски опис квалитета дечјег ТВ програма

Колики утицај има ТВ децу?
1 – нема утицаја
2 – мали је утицај
3 – средње утиче
4 – много утиче
5 – веома много утиче

Проценат
8.6
22.9
33.2
29.2
6.1

Табела 8. Родитељска процена утицаја телевизије на њихову децу

Ко одлучује шта ће дете гледати на ТВ?
Не бирам детету шта ће гледати, али пратим шта гледа
Дете само бира шта ће гледати
Пратим шта дете воли, па му то пуштамо да гледа
Ја бирам емисије које ће дете гледати на телевизији
Неко други одлучује

Проценат
57,8
21,4
10,8
7,2
1,9

Табела 9. Родитељско виђење избора ТВ програма 
који ће дете гледати
29 <http://www.angelfire.com/ms/MediaLiteracy/TVQuotes.html> 30.3. 2016.
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Надзор над дечјим гледањем ТВ. И у нашем истраживању
потврђено је да родитељи прецењују властити увид у дете
тове медијске навике. Три четвртине деце изјављује да сами
бирају ТВ програм, а то исто тврди свега 21,4% родитеља
(Табела 9). И деца и родитељи из приградских и сеоских
средина чешће наводе да дете само бира садржаје које гледа,
док деца и родитељи из градских средина чешће наводе да
родитељи преговарају с децом о томе шта ће гледати.
Иако скоро 70% родитеља изјављује да прати шта дете гле
да, око 40% њих није сигурно (33,4%) или не зна (5,3%) које
емисије његово дете воли да гледа на ТВ (Табела 10). Ипак,
добар део родитеља (44,3%) зна да је дететова омиљена еми
сија цртани филм „Сунђер Боб Коцкалоне”, а затим наво
де „Приче из Непричаве” (17,2% ) и „Штрумфове” (10,9%).
По оцени родитеља из сеоских и приградских средина, деца
највише гледају цртане филмове, док родитељи из градских
средина наводе да деца гледају разноврснији програм (доку
ментарни програм, образовни, спортски, итд). Да родитељи
не знају тачно шта деца гледају на ТВ, види се и из налаза
да деца значајно чешће наводе да гледају све што се даје на
ТВ, или оно што гледају и остали у кући, него што то приме
ћују родитељи (п<0,01, χ²=88,134, дф=5). Разликују се и ро
дитељска и дечја процена ТВ канала који има најбољи дечји
програм (Табела 11).
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
Табела 10. Који програм деца воле да гледају на ТВ
према мишљењу родитеља
ТВ канал
% деца
% родитељи
Nickelodeon
20,1
4,6
Happy
20,0
7,6
B92
15,2
6,8

Минимакс
РТС
Ултра
Дизни
РТ Војводина
Канал Д
Pinkkids

12,9
11,3
11,1
9,5
0,3
–
–

11,7
24,3
1,6
3,5
2,7
0,5
0,3

Табела 11. Родитељска и дечја оцена ТВ канала који имају најбољи
дечји програм;Наведени су канали код којих је највећа разлика.
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Инклузивност дечјих програма. У дечјим емисијама веома
ретко се срећу ликови који припадају друштвено маргина
лизованим групама, просечна оцена овог аспекта је 2,29 (1
означава веома ретко појављивање, а 5 веома често). У том
ретком појављивању чешће се срећу особе са села (2,72) и
из економски угрожених породица (2,52), знатно ређе при
падници националних мањина и етничких група (2,20), а
најређе од свих особе са сметњама у развоју (1,65, за све
случајеве сд<1,14). Ово отвара озбиљно питање васпитава
ња деце у духу недискриминације и толеранције, јер телеви
зија обликује ставове, навике и животни стил деце и омла
дине како директним и експлицитним тако и индиректним и
имплицитним порукама, па „белине”, то јест, изостављање
одређених друштвених категорија шаље индиректну, али ја
сну поруку деци и младима какво треба да буде место тих
категорија грађана у друштву.
Родитељски предлози за унапређивање дечјих ТВ програма.
Ови одговори су се распршили по различитим категоријама,
од одговора да све треба променити (10,7%) до одговора да
треба поправити квалитет садржаја (20,8%), разноврсност
(17,6%) и примереност (17,6%) програма, а посебно његов
васпитно-образовни значај (22,9%). Многи родитељи на
воде да су дечји програми препуни насиља, комерцијалног
садржаја (реклама) и да нису примерени дечјем узрасту. Ро
дитељи и деца из приградских и сеоских средина значајно
боље оцењују бројност и разноврсност дечјег ТВ програма
од родитеља и деце из градске средине, и та разлика је ста
тистички значајна на нивоу 0,01 (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 ).
Сви родитељи сматарају да би требало значајно поправити
васпитно-образовни потенцијал дечјег ТВ програма. Наво
де да је потребно више научно-образовних емисија које су
прилагођене савременом контексту и не представљају само
репризе неких раније снимљених емисија. Већина родите
ља сматра да су старе дечије емисије („Музички тобоган”,
„Фазони и форе”, „Метла без дршке”, „Чаробни аутобус”,
итд.) најквалитетније и најсадржајније и да имају највећи
васпитно-образовни потенцијал, али истичу да су потребни
и савремени, продукцијски бољи дечји програми. Један број
родитеља сматра да су термини у којима се приказују дечје
емисије пречесто неусклађени с навикама и потребама деце,
те да се неке емисије дају прекасно ноћу.
Међу родитељским предлозима су интерактивне емисије,
квизови, емисије у којима ће учествовати и деца и родитељи,
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које могу бити такмичарског типа, емисије о здравим начи
нима живота и о вредностима, као што су толеранција и по
штовање старијих. Родитељи истичу вредност локалних те
левизија, јер оне приказују догађаје из локалне средине, ин
формативне су и прилагођене контексту у коме дете расте.

Закључак
Највећи део резултата које смо добили у овом истражива
њу потврђује налазе других (страних) истраживања. Деца
некритички гледају различите садржаје на телевизији, нај
чешће без родитељског увида и без кућних правила о гле
дању ТВ. Из налаза може се закључити да већина родитеља
не разговара са децом о избору програма и да заједничко
гледањe ТВ уз родитељско посредовање садржаја није честа
пракса, иако је то важна стратегија за смањење негативног
утицаја ТВ на децу. У истраживању смо добили и то да, у
односу на родитељске одговоре, деца процењују да краће
гледају ТВ, што је супротно налазима других истраживања.
Да ли су деца невешта у процени трајања својих активно
сти, или свесно умањују време проведено пред ТВ, или је
нешто треће у питању не знамо тачно. Налази представљају
подлогу за даље истраживање овог феномена.
Скоро половина деце неселективно гледа различите садр
жаје на ТВ, 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
ТВ програма. Деца из приградских и сеоских средина има
ју мање рестрикција у гледању ТВ програма. Две трећине
родитеља из узорка нема јасну свест о моћи телевизије и
значајно потцењују њен утицај на децу. Изгледа да и овде
делује „ефекат треће особе” (да и адолесценти и родитељи
мисле да медији утичу на све остале сем на њих саме) и
да због тога родитељи немају довољан увид у дечји начин
коришћења телевизије и мање га контролишу.
Омиљена емисија преко половине деце из узорка јесу црта
ни филмови. И деца и родитељи наводе као веома квали
тетне емисије старије производње и сматрају да је потреб
но више емисија савремене продукције које ће садржајем и
формом бити сличне тим старим добрим емисијама. Дечји
програми обилују насилним садржајима и најслабија тачка,
по мишљењу деце и родитеља, јесте недовољан васпитнообразовни карактер, као и инклузивност, јер су веома ма
ло заступљени припадници социјално маргинализованих
група.
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Добијени налази указују да је потребно озбиљно унапреди
ти дечије ТВ програме у Србији и значајно више се позаба
вити утицајем медија на децу и адолесценте, посебно због
све већег простора које медији имају у животу, а посебно у
животима деце и младих, који спадају у њихове највеће ко
риснике. Многе стране имају обавезу да се овим питањем
систематски и студиозно баве: креатори ТВ програма, шко
ла, наставници, психолози, педијатри, индустрија забаве,
влада државе, а пре свих родитељи. Родитељи би се морали
упитати: Колико често гледам ТВ заједно са дететом? Да ли
га упућујем како да бира ТВ програм? Колико често разго
варамо о садржају емисије док је гледамо? Колико често ди
скутујемо о програму који смо управо гледали или шта би
требало гледати? Свест о важности проучавања и праћења
медијских навика деце и адолесцената јесте, несумњиво,
кључни корак у трагању за решењима којима ће се негатив
ни и потенцијално штетни утицаји телевизије смањити или
елиминисати.
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THE QUALITY OF TV PROGRAMMES FOR CHILDREN
IN SERBIA, AS SEEN BY CHILDREN AND THEIR
PARENTS
Abstract
There is no research in Serbia about media habits of children or the
quality of TV programs for children. This research was done on 458
children aged 9-11, and 412 parents from four towns in both suburban
and rural areas in Serbia. Most results concur with the findings of
foreign researches. The main 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
while the parents think that the quality is average; two thirds of parents
significantly underestimate the influence of TV programs on children;
programs for children contain a lot of violence; both children and parents
think that the worst part about programs for children is that they are not
educational or inclusive (very low rate of socially disadvantaged groups
in these programs). The results also show that TV programs for children
in Serbia have to be significantly improved and that the influence of TV
programs on children and adolescents has to be addressed.  
Key words: impact of television, quality of TV program for children,
children, parents and media

Ивана Мартић, Бордура од стакла у боји – 
Састанак пред писцем, 60 x 40 цм, фото Наташа Ристић

282

ПРЕДРАГ КРСТИЋ
Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд
DOI 10.5937/kultura1754283K
                               УДК 165.62
оригиналан научни рад

ПОГЛЕД ДРУГОГ И 
САМОСАЗНАЊЕ: ЖИВОТИЊЕ
КАО ПРОВОКАЦИЈА
Сажетак: Овај чланак тематизује провокацију коју су животињe
упутиле мишљењу. Историјска и феноменолошка реконструкција
њеног значаја указује на драгоцени подстицај који су оне предста
вљале за увиђање јединства и разлике животних облика, за при
знање епистемичких ограничења, за ослобађање од антропоцен
тричке предрасуде, за артикулацију егзистенцијалне ситуације
и за проницање у хуманистичке политике дискриминације. У за
кључку се сугерише да се огрешење западне рационалности о све
што није могла да подведе под своју претензију на универзалну
меродавност искупљује тек критичким, обзирним и одговорним
поступањем према дискурзивној и фактичкој нерасположивости
оног Другог које заступају (и) животиње.
Кључне речи: животиња, филозофија, сазнање, ћутање, морал,
Друго

Продорно ћутање
Један текст Жака Дериде (Jacques Derrida) почиње сликом
„обичне” мачке која у тишини буљи у њега – голог. Пред
тим погледом животиње Дерида се темељније него што фи
лозофски традиционал већ ритуално налаже пита ко је он.
Као да је посрамљен пред мачком зато што је го, али такође
посрамљен зато што се срами. Један рефлектовани срам у
чијем је оптичком средишту голотиња: го је као животиња, а
управо то не може бити случај, управо животиње нису голе
јер не знају за своју голотињу. Оне, наиме, немају свест о
својој голотињи, па онда ни о добру и злу и о свим оним свој
ствима (говор, разум, историја, смех, туга, техника) која нас
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из тог једног темељног – облачења, одевања као скривања
због стида од нагости – наводно разликују од животиња.
Испред мачке која ме гледа голог, да ли ћу бити посра
мљен као животиња која више нема осећај голотиње? Или
насупрот томе, као човек који задржава осећај своје го
лотиње? Ко сам онда ја? Шта је то што сам ја? Кога ово
треба питати ако не Другог? И можда саму мачку?1
„Али животиње не постављају питања. Оне ћуте”, рећи ће
нешто раније Бодријар (Baudrillard), додуше радије имајући
у виду оне „бестијалне” животиње.2 Њихова судбина указује
да је путања коју су прешле иста као цивилизацијска путања
коју су прешли лудило или детињство, секс или црнаштво.
У свим тим случајевима реч је о логици дискриминације, а
онда повратно о логици реверзије, о реваншу насиља које
„целокупно друштво на крају постројава према аксиомима
лудила, детињства, сексуалности и инфериорности раса”. И
животиње су тако прошле кроз један „непрекидни процес
присвајања путем истребљења, које се састоји у томе да се
врсте ликвидирају, а затим натерају да говоре, да прођу кроз
признање свог нестанка”. Према властитом обавезујућем
моделском начелу да ништа не сме измаћи царству смисла,
ум је пред искушењима могао да сачува образ једино тако
што би, уз лудаке, мртве, децу, дивљаке, коначно и животи
ње отргнуо од ћутања и доделио им смисао – иако нам оне
ништа не говоре и иако (ни) о њима заправо ништа не знамо.
Треба натерати животиње да кажу да нису животиње, да
бестијалност, дивљачност, са оном неразумљивошћу и
радикалном страношћу коју то својство подразумева за
ум не постоји, него се, напротив, најбестијалнија, најне
обичнија, најабнормалнија понашања у науци тумаче као
физиолошки механизми, мождане везе и тако даље. У жи
вотињама треба убити животињско и његов принцип не
сигурности.3
Принцип несигурности којим оне оптерећују човека – упра
во је чињеница да не говоре. Као да су једино оне умакле
свету крупних речи, присилног признања и говора; као
да су још једино оне остале неме, удаљене, недохватне и,
истовремено и парадоксално, присне. Бодријар верује да
тек проблем њиховог ћутања, а не еколошки проблем њи
ховог опстанка, алармантно угрожава нашу „организацију
1 Derrida, J. (2002) The Animal that Therefore I am (More to Follow), Critical
Inquiry 29, p. 370.
2 Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija, Novi Sad: Svetovi, str. 59.
3 Исто, стр. 59.
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смисла”. Исто као што је некада циљ био извлачење призна
ња о верском убеђењу, тако је сада циљ извлачење „научног
признања” од животиња. У њиховом „разумевању” не сме
да се допусти управо оно животињско, бестијално, као оно
неразумљиво, дивље, које животиње и даље оваплоћују сво
јим ћутањем.
Разуме се, терају их да проговоре, и то на све начине,
нимало невине. У баснама су изговарале човеков морал
ни дискурс. Подржале су структурални дискурс теорије
о тотемизму. Сваког дана изговарају своју „објективну”
поруку – анатомску, физиолошку, генетичку – у лабора
торијама. Служиле су наизменце као метафора за врлине
и за пороке, као енергетски и еколошки модел, као ме
ханички и формални модел у бионици, као фантазматич
ки регистар за несвесно и, у последње време, као модел
апсолутне детериторијализације жеље у Делезовом појму
„постајања-животињом”. У свему томе, као метафора, ку
нић, модел, алегорија (укључујући ту и њихову прехрам
бену „употребну вредност”) животиње се једва оглашава
ју. Нигде стварно не говоре, дају само оне одговоре који
се од њих траже. То је њихов начин да хумано врате њего
вим циркуларним кодовима, иза којих нас њихово ћутање
анализира.4
То је начин на који се животиње, после искључења, свете.
Оне заиста доводе у питање валидност свих наших конце
пата, „онаквих какви данас нама управљају чинећи нас осо
беним”. Бодријар заговара управо такав расплет, односно
такав његов изостанак у виду једне кардиналне запитано
сти. Прво, признање да ми на животиње, мањкаве за језик,
пројектујемо наше фантазме, да их инсценирамо, а да нам
оне, после диктатуре свести, остају неразумљиве и под ре
жимом несвесног. Потом, одбијање да их силом подвргнемо
поретку наших утешитељских знања и опозив инвестирања
у њих наше носталгије за номадском детериторијализаци
јом и еруптивним ослобођењем природе. У трећем кораку,
оне онда тек могу да нам открију „смисао или несмисао
њиховог ћутања”.5
Поглед Деридине мачке, нимало бестијалне а ипак утоли
ко више претеће, у регистру једне такорећи интимности ко
ја нас ипак упућује на недогледну удаљеност, хоће да нас
подсети на то што је теорија сметнула с ума: да мачка до
пушта да буде виђена, али и да она може да нас гледа. Де
рида признаје да га ништа није у већој мери „натерало” да
4 Исто, стр. 58.
5 Исто, стр. 61-63.
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мисли оно „апсолутно Друго” од осматрачнице те мачке, од
те драматичне сцене када је потпуна другост оног Другог
којег зовемо животињом деранжирана њеном, по хомологи
ји „живота самог”, ипак блискошћу нашем постојању.
О мачкиној тачки гледања знамо свашта. Ноћни вид мачке
шест пута је прецизнији од вида човека. Мачје очи су при
лагођеније на мрак од ривала и плена у лову, који превасход
но предузима у свитање и сутон. Мрежњача мачјег ока има
далеко већу концентрацију „штапића”, фоторецептора који
су задужени за слабо светло, него „чуњића”, фоторецептора
који примају јарко светло, а при том су ти штапићи концен
трисани водоравно преко средишта рожњаче, па мачка лако
уочава изненадне покрете са стране. Цена се плаћа у монети
не баш слепила за боје, али нераспознавања боја онако до
бро као друге животиње које су активне током дана. Осим
тога, tapetum lucidum, „слој рефлективних станица” које се
налазе иза мрежњаче ока мачке, рефлектује улазно светло
кроз штапиће, а мачје зенице контролише „свестрани дво
струки мишић”, због чега оне могу да се сузе на величину
карактеристичног вертикалног „прореза” или, када је тама,
толико да се рашире да безмало испуне очне јабучице и на
тај начин омогуће да што више расположивог светла доспе
до мрежњаче.6
А опет, шта бисмо тачно са свим тим (са)знањем? У намери
да врати на епистемолошку сцену један у њој већ забoра
вљени лик – здрав разум – Умберто Еко (Umberto Eco) упра
во не би да „забада нос у црне кутије” и следи увелико при
сутан обичај увођења „толиких мачака, паса и мишева” у из
лагање начина на који перципирамо или именујемо објекте;
не би да анализира „изразе попут на тепиху се налази мачка,
или да проверава шта то раде наши неурони када видимо
мачку на тепиху (а да тек не причамо о томе шта раде неу
рони мачке када види нас да седимо на тепиху)”.7 Оштрица
овог запажања усмерена је против инфлације животиња у
актуелној литератури окупљеној око физикалистичког од
говора на проблем филозофије духа. Један историјски или
метафоролошки одговор и у случају који провоцира „Дери
дина” мачка, можда би имао више изгледа на успех, а сва је
прилика да би се и сам проблем могао редефинисати.

6 Davidson, C. (2012) Moja mačka: priručnik. Sveobuhvatan vodič za zdravu,
sretnu i dobro odgojenu mačku, Zagreb: Znanje, стр. 22-23.
7 Eko, U. (2000) Kant i kljunar, Beograd: Paid eia, стр. 221.
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Етика гледања
Делез (Deleuze) и Гатари (Guattari) разликују три врсте жи
вотиња; прецизније, три различита начина на које се оне
„интегришу у породичне институције, државне апаратуре и
ратне машине”; односно, читаве три политике „постајањаживотињом”. Прву групацију чине „едипалне животиње”,
сентиментализоване индивидуалне животиње, породични
љубимци с властитом историјом, као када се каже „моја”
мачка или „мој” пас. За њих аутори немају много разумева
ња: „свако коме се допадају мачке или пси је будала”. То су
животиње које позивају на регресију и увлаче у нарцистич
ку контемплацију. „Државне животиње” се пак третирају у
митовима о божанствима, тако да се из њих излучују серије
или структуре, архетипови или модели. Оне имају каракте
ристике или својства и граде род и класификацију. Најзад су
ту и оне најдалекосежније, „демонске животиње”, афектив
не животиње које формирају чопор, вишеструкост, поста
јање, популацију, причу... – и поричу прве две формације.8
Деридина „тематизација” његове мачке би додуше да избег
не инструментализацију Другог али, користећи је као окидач
за сагледавање проблема нашег односа према индивидуал
ним животињама, можда заиста игра на карту сентимента
лизма за кућне љубимце и, утолико, захтева макар једну до
пуно у виду онога што би Корсгардова (Korsgaard) назвала
„еколошком” димензијом односа људске врсте с другим вр
стама.9 Иначе би одговор на изазов „не-људских животиња”
могао остати аисторичан и, истовремено, одвећ заводљив,
одвећ рекламним примером сугерисан. То је примедба Деј
вида Вуда (David Wood), који указује да разумевање ситу
ације Деридине ословљености погледом мачке потребује,
с једне стране, нека упућивања на практичку историју која
трансформише наш однос према одређеним животињским
врстама, а с друге стране, податке о извесним „позадинским
условима” који одређују ту ситуац
 ију: „Није јасно, на при
мер, да ли ово створење ради икакав посао на Деридином
газдинству, да ли је она једна обожавана принцеза – укратко,
какав живот она има”.10
8 Упоредити: Delez, Ž. i Gatari, F. (1990) Anti-Edip: Kapitalizam i shizofre
nija, Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, str. 156162.
9 Korsgaard, C. M. Facing the Animal You See in the Mirror, 24. April 2007.,
23. May 2008., http://www.hcs.harvard.edu?~hrp/lecture/facing_animalskorsgaard.pdf.
10 Wood, D. Thinking With Cats, in: Animal Philosophy: Essential Readings
in Continental Thought, eds. Calarco, M and Atterton, 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
кућних љубимаца која се везује за развој дома управо омогу
ћује да с њима лако саосећамо и утолико олакшава проблем
– који ипак остаје на снази. Проблем, наиме, није у томе
да се директно, „без превода”, прошири оно саосећање које
имамо за друге људе на друге сисаре. Наша способност да
уважимо друге изгледа да уопште и није антропоцентричка,
већ „сисароцентричка или биоцентричка” пројекција. Ми не
осећамо, на пример, физички бол као људи него као, Хусер
ловом (Husserl) синтагмом, „анимирани организми”.11 Али
уместо да нас патња и понижење других, како инструише
Рорти (Rorty), као „нејезички бол повезују са зверима ко
је немају језик”, и даље се солидаришемо с њима по мери
сличности с нама, незграпно формулишући амбицију да се
такво наше поступање још и идентификује с „хуманошћу”.12
Можда је ствар у томе да морамо да покушамо да не до
зволимо нашој моралној имагинацији да се заврши са
оним створењима која се чини да функционишу као ми.
И да установимо да етика почиње тек тамо где се очити
континуитети сламају. Не треба да буде нужно да се буде
крзнен (као мачка) да би се задобио морални статус. Мач
ка је егземпларни објект саосећања – експресиван, зго
дан за тетошење, топлокрвни сисар. Постоје склоништа
за мачке у многим деловима света. Књиге о мачкама су
издавачки хитови. Можда можемо да предложимо уместо
тога једну објективну саосећајност која покушава, коли
ко је год могуће, да не буде ограничена нашом актуелном
способношћу за саучешће и да препозна да нас „живот
сам” ословљава у сваком свом виду.13
Усвајање овог Вудовог предлога у другој потенцији би онда
значило да, ако теорија морала и јесте људска привилегија,
људи нису једини који имају „моралну или прото-моралну
отвореност према свету”. Сама наша морална теорија више
не би смела да буде одозго надоле хијерархизована и мо
нистичка, не би смела да моралне феномене редукује на
један универзално применљив први принцип или есенци
јални критеријум – био он кантовска добра воља, утилита
ристичке последице, егоистички властити интерес или кон
трактуалистички заједнички споразум. Тек такав кросврсни
11 Husserl, E. (1973) Zur Phänomenologie der Intersubjektivität, The Hague:
Martinus Nijhoff, S. 79.
12 Видети: Rorty, R. (1989) Objectivity, Relativism, and Truth: Philosophical
Papers I, Cambridge: Cambridge University Press; Rorty, R. (1995) Kontin
gencija, ironija i solidarnost, Zagreb: Naprijed.
13 Wood, D. nav. delo, str. 141.
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морални плурализам „живота самог” био би гарант одрица
ња од последњег остатка оног антропоцентризма филозо
фије који је интринсичну вредност и морални статус при
давао једино људском бићу и запречавао нашу „природну
и спонтану отвореност према не-антропоцентричким до
брима и вредностима”, према „достојанству и интегритету
не-људских животиња”.14 Јер, згодно сроченом крилатицом
Чарлса Брауна (Charles Brown), оне „са-сведоче свету”.15
И тим сасвето-сведочењем одузимају можда последњу од
ступницу оном виђењу које је, чак и када је смерало да бу
де с оне стране „хуманизма” и његових дискриминативних
консеквенци, ипак задржавало за човека један посебан и не
упоредиво повлашћен положај.
Та дуга хуманистичка традиција показала се темељно и не
излечиво конфронтираном с анималношћу: презрела је жи
вотињу не би ли она функционисала као сабласт застрашу
јуће нехуманости и опасивала границе човештва. Згрожени
парадоксима (не)одрживости оне рационалности која се на
тај начин складно могла спојити с холокаустом, на њеном
крају Адорно (Adorno) и Хоркхајмер (Horkheim
 er) налазе да
је потиснута сличност људског рода и животиња сада услов
могућности разумевања и нас и Других. Досад, управо је
супротно био случај, управо је важила једначина према ко
јој је негативно артикулисан конститутивни учинак појма
„животиња” у артикулацији „човека”:
Идеја човека у европској историји изражавана је на такав
начин да је он разликован од животиње. Својим неумом
животиња је доказивала људску вредност.16
Животиња, па и уопште „природа”, оперисила је напросто
као слика оног ирационалног „другог” од, управо по способ
ности да ту ирационалност мисли и превлада, рационалног
и супериорног човека. Утолико је историја наглашеног раз
ликовања човека и животиње на Западу само сведочанство
(још) једне дискриминације, која већ и „у осуђености на жи
вотињско тело види проклетство”.17 Оне који ништа више
не мрзе од (под)сећања на сличности људи са животињама,
од животињскости човека, Адорно назива „кантовцима”,
14 Исто, стр. 142.
15 Brown, C. S. The Intentionality and Animal Heritage of Moral Experience:
What We Can Learn from Dogs about Moral Theory, in: Phenomenology And
The Non-Human Animal. At the Limits of Experience, eds. Painter, C. M. and
Lotz, C. (2007), Dordrecht: Springer, p. 92.
16 Horkheim
 er, M. und Adorno, T. (1997) Dialektik der Aufklärung, Theodor
W. Adorno: Gesammelte Schriften, Bd. 3, Frankfurt am Main: Suhrkamp, S.,
р. 208.
17 Исто, стр. 286.
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узимајући Кантову (Kant) филозофију за типичан пример
установљења човечности и морала у презривом противставу
према већ подешеној слици животиња. Критикујући Кантову
„идеју ума као крајње сврхе човечанства” и сигнализирајући
границе његове моралне филозофије, Адорно у оној Шопен
хауер овој (Schopenhauer) „ексцентричној мушичавости” да
посебном заслугом властите етике сматра њено узимање у
обзир поступања према животињама, види могућу основу
за радикално различит однос људи и животиња у којем би, у
промењеним околностима, животиње биле бића вредна саосећања, ем-патије, а не више пуке ствари или бића која је
допуштено једино жалити. Саглашавајући се с тим, донекле
адаптираним и у његовом регистру препеваним, Шопенха
уер ом да је Кантов идеализам позиционирао животиње као
„радикално Друго” у односу на људе и тако их протерао из
круга морално релевантних питања, Адорно би, међутим,
да истовремено призна и релативно право оним етичким
идеалима идеализма који нису остварени и да укаже на оно
што је спречило њихову реализацију или, у горем случају,
дозволило да се преметну у своју супротност.18
Марта Нусбаум (Martha Nussbaum) такође налази да сва
ки за другост животиња сензитивисан приступ мора да се
врати управо оном филозофском наслеђу које можда изре
ком и није имало толико разумевања за њу – али сада тако
да се ослони на њега и поопшти на животиње управо оне
његове методолошке и етичке постулате који су били на
мењени људима. С једне стране, тај приступ би требало да
садржи један „кантовски елемент”: да као темељну етичку
тачку усвоји гледиште да морамо да поштујемо свако поје
диначно створење као сврху по себи, а не да се према њему
опходимо као према пуком средству за сврхе других. С дру
ге стране, он би неговао и један „нео-аристотеловски” еле
мент: имао би способност да препозна широк спектар раз
личитих облика живота с њиховим сложеним активностима,
способност која почива на идеји да свако створење има за ту
врсту дистинктиван склоп функционалних капацитета. Из
споја та два елемента требало би да произађе један нови ка
тегорички императив које животиње постављају пред људе,
императив који налаже да „свакој животињи дугујемо подр
шку њеним напорима да живи карактеристичан живот као
припадник своје врсте”.
18 Adorno, T. (1997) Negative Dialektik. Jargon der Eigentlichkeit, Theodor
W. Adorno: Gesammelte Schriften, Bd. 6, Frankfurt am Main: Suhrkamp,
S., р. 278; упоредити Šopenhauer, A. (1990) O temelju morala, Novi Sad:
Bratstvo-jedinstvo; Gerhardt, C. (1996) The Ethics of Animals in Adorno and
Kafka, New German Critique 33/1, p. 169.
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Сваки тип животиње има властиту сложеност; сваки
тип има причу која укључује макар неке емоције, неке,
често врло сложене форме друштвеног везивања и сло
жене форме делатности. Треба да научимо још много о
тим сложеностима и треба да тестирамо да ли им наша
етичка гледишта одговарају. Онда треба да покушамо да
замислимо начине људског живота који поштују те сло
жене форме делатности животиња и који подржавају све
те животе – који су тренутно скоро неповратно оштећени
нашим уплитањем и нашом похлепом.19

Непосредно обраћање
Животиње играју виртуално исту улогу у идеалистичким
системима какву Јевреји играју у фашистичком систему.20
Дерида указује на актуелност овог Адорновог истовећења у
свом говору на пријему Адорнове награде 2001. године. Он
подсећа да управо третман Јевреја у нацистичкој Немачкој
и улога животиња у идеалистичком систему једнако сигна
лизирају фантазмагорички однос према Другом и његово
уништење. То фантазмагоричко Друго, у лику Јевреја или
животиња, сада треба посматрати симптоматски тако да, на
супрот властитом саморазумевању, управо оно одаје стра
хове и фантазије и нацистичке идеологије и идеалистичке
филозофије. Утолико искуство животиња ставља на кушњу
наше концептуализације Другог уопште. Животиња је један
од начина да се каже Друго, али је радикална другост живо
тиње код Дериде уједно и шанса за обртање смера, шанса да
нас „оно што људи називају животињом погледа и ослови
одоздо, са једног потпуно другачијег извора”.21
Реч „животиња”, наиме, установили су људи овластивши
себе на језик и одузевши истовремено то право онима које
су оградили унутар обима појма „звери” у који стају небро
јена жива створења. Дерида би да говори о учинцима овог
нимало бенигног именовања, да употребу речи „животиња”
прикаже као концептуално наслеђе које легитимише фак
тичко насиље једне индивидуалне, друштвене или политич
ке суверености која се најчешће представља као људска или
божанска, као антропо-теолошка – насиље над оном врстом
19 Nussbaum, M. (2007) Facing Animal Complexity, 24. April 2007., 12. Oc
tober 2008., http://www.hcs.garvard.edu/%7Ehrp/lecture/facing_animalsnussbaum.pdf ; упоредити Nussbaum, M. C. (2004) Hiding from Huma
nity: Disgust, Shame, and the Law, Princeton: Princeton University Press,
pp. 78-79.
20 Adorno, T. (1988) Beethoven: The Philosophy of Music, Stanford: Stanford
University Press, p. 80.
21 Derrida, J. (2002) Fichus: Discours de Francfort, Paris: Gallimard, p. 23.
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анималности која се приказује као зверство, над целокупним
оним зоолошким и биолошким уопште које људски поредак
одбија и да унутар себе разликује. Уместо уобичајене упо
требе речи „животиња”, „као да би нешто такво постојало у
виду појединачне општости”, Дерида предлаже један нови
термин – кованицу animot – за који мисли да би могао да
прекине образац хомогенизације укорењен дубоко у струк
тури наше језичке навике, да би такође могао да испоштује
радикалну вишеструкост и сингуларност животиња, и изме
ђу себе и с обзиром на она бића која се зову „људима”, и да
дозволи да проговори „мноштво животиња чуто у једнини”.
Од Хобса и Декарта до Лакана, од Канта и Хегела до Хај
дегера, најјача, најдогматичнија предрасуда о животињи
није та да она не комуницира, не означава и не располаже
знацима, већ да не одговара. Реаг ује, али не одговара.22
Дерида детектује да је у овим колико год иначе удаљеним
филозофијама увек речју „животиња” једногласно мишље
но да је она без језика, неспособна да говори и одговори
одговором који би се јасно разликовао од пуке реакције. То
искуство онога што ми који се називамо „људима” наста
вљамо да зовемо „животиње”, према његовом мишљењу, у
последња два века је ипак драматично почело да се мења
– благодарећи интензивираној патњи животиња. Тек с непо
јамним нарастањем размера њиховог подјармљивања, које
је током своје дуге историје коначно постало „насиље у нај
неутралнијем моралном смислу”, „најгора врста геноцида”,
наступила је и једна „трансформација без преседана” нашег
односа према животињама. У противставу према прикрива
њу окрутности и организовању заборава прешло се на пате
тични дискурс права животиња. Дерида би, међутим, у по
задини литаније потоњег да рефлектује једно ново искуство
„саос ећања” које је увело животиње и у филозофску про
блематику. За њега је чворна тачка прелома не Шопехнауер
него онај Бентамов (Bentham) предлог промене саме форме
питања о животињама која је доминирала традицијом. Пи
тање више није да ли животиње могу да мисле, разумеју или
говоре, да ли су zoon logon echon – да ли према наштелова
ном логоцентризму имају или, као што знамо и за разлику
од нас, немају логос – него је сада прво и одлучујуће питање
да ли животиње могу да пате.23
Дерида мисли да, центрирајући се на патњу и призивају
ћи саосећање, већ само Бентамово питање позиционира
22 Derrida, J. (2002) The Animal that Therefore I am (More to Follow), p. 406.
23 Упоредити Bentham, J. (1948) An Introduction to the Principles of Morals
and Legislation, New York: Hafner, p. 53.
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животиње као једнаке људима. С њим не налазимо више
картезијански универзални основ сваке извесности у ми
шљењу него, заузврат, пружамо поверење једној различитој
али једнако радикалној инстанци, нечему такође непореци
вом, иако оријентисаном такорећи ка супротном полу: не ка
нама него ка Другоме – ка томе да животиње пате. Иску
ство које имамо о патњи животиња не оставља нимало ме
ста сумњи у погледу одговора на новоформулисано питање;
оно није чак ни несумњиво: „оно претходи несумњивости,
старије је од ње”. С том свешћу о непорецивости патње жи
вотиња, које пате попут нас који патимо с њима и за њих,
отпочиње она традиција која обележава савременост: дво
вековна борба неједнаких снага оних који врше насиље не
само над животом животиња, већ и над својим сентиментом
саосећања, и, с друге стране, оних који апелују на једно нео
бориво сведочанство ове осећајности.
Овај рат вероватно нема граница али – и то је моја хи
потеза – он пролази кроз критичну фазу. Ми пролазимо
кроз ту фазу и она пролази кроз нас. Мислити рат у којем
смо се нашли није само дужност, одговорност, обавеза; то
је такође неопходност, принуда на коју смо сви осуђени,
волели је или не, директно или индиректно. Одсад више
него икад.24
Мишљење сада мора да пође од „аутобиографске тезе” људ
ске врсте која говори о једној граници као о резу или по
нору између оних који кажу „ми људи”, „ја, човек”, и оно
га што се назива „животиња” или „животиње”.25 Насупрот
међу критичарима антропоцентризма популарном брисању
или игнорисању тог реза, Дерида инсистира на разликама и
управо на безданим резовима: тврдити хомогену континуи
раност између онога што себе назива „човек” и онога што
он назива „животиња” чини му се да је преблизу „биологи
стичког континуизма”, „генетицизма”, нечег, вели, горег од
месечарења и идиотизма. Он уверава да дискусија постаје
занимљива тек када, уместо да питамо постоји ли дискон
тинуирана граница, покушамо да мислимо шта та несумњи
во постојећа граница постаје када више не формира једну
недељиву већ више интерно подељених линија, када међа
више не може да се прати, објективизује или објасни као
једна и недељива, када расте и умножава се. Тако мишљена,
она се открива тек усредсређивањем на „одређивање броја,
форме, смисла или структуре, разлиставајуће конзистенције

24 Derrida, J. (2002) The Animal that Therefore I am (More to Follow), p. 411.
25 Упоредити: Derrida, J. (1999) L’animal autobiographique, Paris: Gallimard.
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ове понорне границе, ове ивице, ове мноштвено понављане,
наборане структуре”.26
Као својеврсни троделни одговор на овако постављено пи
тање раз-граничења, Дерида износи своју тезу о карактеру
тог понорног реза. Он се, пре свега, негативно одређује тако
да нема напросто две линеарне и оштро дељиве ивице, чо
века и животињу уопште. Друго, та наборана и вишеструка
граница има историју, и то отворену историју која у овом
необичном моменту проговара с једне, оне наше стране ре
за, с ивице „антропоцентричког субјективитета”. Најзад,
иза ивице али не и на супротстављеној страни у односу на
„људе” треба видети не збирно „животиње” већ хетерогену
вишеструкост живота, вишеструкост односа организаци
је или недостатка организације међу царствима која је „све
теже дисоцирати на начин фигура органског и неорганског,
живота и/или смрти”. Њихове релације уједно су блиске и
кардинално одвојене и, у својој сложености, нити могу би
ти потпуно објективисане нити остављају простор за било
коју једноставну екстериорност једног термина у односу
на други. Стога је и свако збирно именовање „животињом“
неоправдано. Њиме настоји да се означи сваки живи створ
за кога се држи да није човек, да није рационална животи
ња, политичка животиња, животиња која говори – чиме се
само „обелодањује идиотизам” и продужава организовани
рат врста.
Кажем „животиња” за вољу конвенције и да бих употре
био референцу која је колико класична толико и догмат
ска. Разлика између „анималног” и „вегетативног” остаје
проблематична. Питање се такође враћа на разлику изме
ђу живог и неживог. Ми знамо мање него икад где да се
чемо – било при рођењу било при смрти.27
Деридина зоофилозофија би, дакле, да оспори не „објек
тивно” присуство хетерогености, него замисао да оне гра
де „једну линеарну, недељиву, супротстављајућу границу,
једну бинарну опозицију људског и инфра-људског”, да
уопште дозвољавају „сечење” једном за свагда тамо где би
смо волели да сечемо. Као што је сечено, према Деридином
мишљењу, у свим формама оног доминирајућег дискур
са Запада који не налази места за самосвојну егзистенцију
животиња и стога увек има „жртвену структуру”. Потоња
се препознаје по томе што отвара простор за „некрими
нално усмрћивање”, за стварне или симболичке операције
26 Derrida, J. (2002) The Animal that Therefore I am (More to Follow), p. 412413.
27 Исто, стр. 414.
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„месождерске културе”, за егзекуције гутањем, инкорпора
цијом или интројекцијом тела. У јудео-хришћанској тради
цији, у религиозној култури за коју је месождерска жртва
суштинска, још увек није забрањено напасти живот уопште,
већ заповест „Не убиј” важи само када је реч о животу нечег
вишег и бољег него што је живи створ уопште.28
Библијске и грчке митове уједињује, за западну културу ка
рактеристични, начин разумевања привилегије човека над
животињом. Инваријабилна схема је да би „све оно што је
прикладно за човека” – надрастање природе, подређивање
животиња, друштвеност, приступ знању и техници – треба
ло да исходи из једне изворне грешке. Мишљење човека је
тако пред-структурирано логиком реституције, отплаћива
ња и кориговања неке капиталне омашке. Човек испада по
себан пре свега по знању својих недостатака, а ово га зауз
врат опрема супериорним техникама. Животиња, напротив,
само слепо живи у природи и тек постоји из своје осирома
шене позиције. Ова источна сцена вазда унапред афирмише
наш повлашћени не-природни, само-свесни, екс-центрични
статус, док су у њој животиње само „робови и жртвена по
нуда потреби за ритуалном симболичком потврдом нашег
изузетног саморазумевања”.29
Деридина мачка, на крају те прозопопеје, гледа у њега голог.
Дерида би кроз њен поглед, кроз догледање и огледање у
њој, да избегне ону двоструку методолошку опасност којој
се филозофија временом научила: опасност да се мачка, жи
вотиња уопште, декларише као ванпојмовна и несазнатљива
и, с друге стране, да се унапред препарира појмовном кла
сификацијом. А да се слојеви значења ту не завршавају, јер
би ово необично искуство да нас животиња гледа голе тако
ђе да послужи као истински пробој у наше властито само
разумевање.
Животиња гледа у нас, а ми смо голи пред њом. Мишље
ње можда почиње овде. […] Ја стављам на коцку и анга
жујем своју голотињу без стида...30
Тај улог, то обећање голотиње, именујући себе и одговарају
ћи у сопствено име, човек би морао да каже пред упиљеним
погледом мачке. „Али не може ли ова мачка такође бити, ду
боко унутар њених очију, моје примарно огледало?”, пита се
Дерида у завршној сцени свог аутозообиографског комада.
28 Derrida, J. “Eating Well“ or the Calculation of the Subject: An Interview with
Jacques Derrida, in: Who Comes After The Subject?, eds Cadava, E, Connor,
P. and Nancy, J.-L. (1991) London: Routledge, pp. 96–119.
29 Derrida, J. (2002) The Animal that Therefore I am (More to Follow), p. 392.
30 Исто, стр. 404.
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Није ли мачка, можда једнако као и очи понеке или било које
друге животиње, управо оно огледало које је међу светским
сценографским реквизитима кадро не само да нас супрот
стави несводивим другостима, него и да нас рефлектује голе
од главе до пете? И не мора ли онда самосагледавање поче
ти од њега, или макар имати њега у виду, исправљајући ону
заслепљеност и истрајно превиђање које је за рачун неогле
дане универзалне меродавности практиковало? Огледање у
животињи, огледање кроз животињу и са њом, уздрмава ре
ференте и експонира све оне варке које су нашим сујетним и
одвећ бљештавим светлом предуго биле замрачене:
Животиња уопште, шта је то? Шта то значи? Ко је то?
Чему то „то” одговара? Коме? Ко одговара коме? Ко од
говара заједничком, општем и имену у једнини којим се
тако радосно називају „животиње”? Референца начињена
овим „шта” или „ко”, оно што је речено у име животиње
када се апелује на име животиње, то мора да буде расве
тљено, у свој својој голотињи, у голотињи или у оскудици
кога год, отварајући страницу једне аутобиографије, казу
јући, „ја сам ту”.31
Разголићене илузије о повлашћености људске врсте у јед
ном моделу недискриминативног витализма најзад би онда
можда могле да сведоче и о неутешним изгледима њене суд
бине у свету који дели с другим врстама. „Свет је почео без
човека и без њега ће се и завршити”, закључује Леви-Строс
(Lévi-Strauss) своје Тужне тропе. Сам човек му изгледа као
машина која „ради на разбијању првобитног поретка и убр
зава кретање једне моћно устројене материје ка све већој
инерцији која ће једном коначно завладати”, а цивилизација
као „чудесно сложен механизам у којем бисмо радо виде
ли могућност опстанка нашег света кад његова функција не
би била произвођење онога што физичари називају ентро
пијом, то јест инерције”.32 Дезинтеграција је посвемашња.
Али постоје предели нежног разумевања тог удеса, оазе које
узмичу усуду пропасти признајући га, а сабеседник и сапут
ник на тим просијавањима суштине и слободе коју отржемо
неспокојној нужности опет је мачка, с којом међутим сада
коначно можемо да разменимо поглед лишен филозофске
или ма које друге предузетничке патетике:
Кад дуга људских култура престане да се суновраћује у
понор издубљен нашом махнитошћу, док ми будемо ту и
док свет буде постојао, постојаће и она крхка барка ко
ја нас повезује с недостижним и она ће нам показивати
31 Исто, стр. 414.
32 Levi-Stros, K. (1999) Tužni tropi, Beograd: Zepter Book World, стр. 329.
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пут супротан путу нашег ропства; ако човек не може да га
пређе, и само посматрање тог пута донеће му једину уте
ху коју уме да заслужи: обуставити кретање, обуздати по
рив који га гони да заобилази напрслине у бедему нужде
и да истовремено доврши своје дéло и своју тамницу; ту
милост прижељкује свако друштво каква год да су његова
веровања, његов политички систем и ниво цивилизације;
у њу он смешта своју доколицу, своје задовољство, свој
одмор и своју слободу, као и ону могућност да се ’отргне’,
могућност од које зависи живот и која се састоји у томе да
се, током кратких интервала у којима наша врста успева
да прекине свој пчелињи рад, уграби суштина онога што
је било и што наставља да постоји изван мишљења и из
ван друштва: у посматрању неког минерала који је лепши
од свих наших дела; у мирису удахнутом из чашице љи
љана, који је ученији од наших књига; или у летимичном
погледу прећутног разумевања, отежалом од стрпљења,
ведрине и узајамног праштања, који понекад нехотице
разменимо с неком мачком”.33
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GAZE OF THE OTHER AND SELF-KNOWLEDGE: 
ТHE ANIMALS AS PROVOCATION
Abstract
Primarily relying on the texts of Jacques Derrida, Jean Baudrillard,
Deleuze and Guattari and Theodor W. Adorno, this article contemplates
the provocation that cats, often representative of animals in general,
been able to direct us towards philosophy. Aside from the proverbial
penetrativeness of the cat’s gaze which has a physiological cause, a
historical and phenomenological reconstruction of its significance
points to the valuable incentive that it has represented for the
understanding both unity and singularity of life forms, the awareness
of our epistemic limits, the release of anthropocentric prejudice, the
articulation of existential situations and the insight into a humanistic
policy of discrimination. The author concludes that the cat’s character,
in its best literary and philosophical offshoots, warns of impingement
that the Western rationality committed to everything that could not be
included under its claim to universal authority, and suggests that the
way of redemption for the wrongdoing leads across selective adoption
and criticism of the same heritage, but now in such a manner that it
could be considerate and responsible toward both discursive and the
unavailability of the Others.
Key words: animals, philosophy, knowledge, silence, morals, Other
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КУЛТУРНЕ ОСНОВЕ 
АРХИТЕКТУРЕ МОДЕРНЕ У
ЈУГОСЛАВИЈИ (1945–1990)
ПРИМЕР ТРГА ПАРТИЗАНА 
У УЖИЦУ (1961)
Сажетак: Трг партизана је отворен 1961. године према пројек
ту архитекте Станка Мандића. Пројекат је слојевито обликован
због чега је дубоко интегрисан у живот града. Стога је потребно
анализирати основе које су постављене пре него што је повучена
прва линија која трага за формом. Овај рад анализира филозоф
ске, етичке, естетске и социолошке основе које је аутор дефини
сао пре приступања процесу пројектовања. Рад анализира следеће
елементе који су издвојени из писаних извора архитекте: навике
становништва и реконструкција града, недоследност и непошто
вање усвојених урбанистичких решења, урбано искуство станов
ништва и савремена решења, уклањање оријенталних трагова и
европски снови становништва, генератори промена у простору,
архитектура је слика друштва, културно наслеђе се поштује и
чува, укључење вернакуларне традиције у језик Модерне, локални
материјали, локално природно наслеђе, нови технички приступ
пројектовању, топографија терена као композиционо сидриште,
избегавање апсолутистичке атмосфере трга, пристојна мера
меморијалног слоја, пажљиво креирање визура и атмосфере.
Кључне речи: Трг партизана у Ужицу, архитектура Модер
не, Станко Мандић, архитектура Југославије, теоријске основе
архитектуре Југославије
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Увод
Трг партизана у Ужицу, саграђен од 1958. до 1961. године,
је имао велики утицај на реконструкцију и развој градова
централног Балкана управо захваљујући многобројним сло
јевима којима је помно и детаљно интегрисан у савремено
друштво. Становништво је прихватило архитектуру модер
не мада је више од једног века као заједница прихватило на
чела и постулате класичне архитектуре и урбанизма. Шта
више, класична архитектура је понудила становништву вео
ма удобан оквир за породични и друштвени живот па је сва
ка новина и промена покретана уз велики ризик да ће бити
одбијена и неприхваћена.

Слика 1 Трг партизана: Б1-Блок Запад, Б3-Блок Исток, 
Д-Народно позориште и библиотека, К – Пошта, 
С-Партер и бронзана фигура

Међутим, са Тргом партизана није био такав случај јер је на
ставио улогу градског средишта који је имала Житна пијаца
(начијем месту је саграђен и која је дефинисана по први пут
у Регулационом плану Ужица из 1863.1 а потом потврђена у
регулационом плану Ужица из 1891. године2) при томе још
више проширујући дијапазон догађаја који могу бити реа
лизовани на јавној површини и тиме бити од подстицаја за
локалну заједницу.

1 Кузовић, Д. (2013) Трансформација урбаног развоја на примеру првог
урбанистичког плана Ужица из 1863. године, Архитектура и урбанизам
број 36, ИАУС, Београд, стр. 68-73.
2 Кузовић, Д. (2013) Урбанистички план Ужица из 1891. – улична мрежа
и блокови, Изградња, вол. 67, бр. 9-10, стр. 393-398; Кузовић, Д. (2014)
Генерални план Ужица из 1891, Гласник Друштва конзерватора Србије,
бр. 38, Београд стр. 126-128.
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Стога, разумевање начела која су, свесно или несвесно, усво
јена пре него што је повучена прва линија на скици простора
може бити од велике користи: како за разумевање Трга пар
тизана као дела културне историје тако и за потенцијално
уподобљавање савремене домаће архитектуре са циљем да
се приближи кориснику – грађанину као објективном циљу
сваке пројектантске активности.
Циљ рада је да специфицира социолошке, културне, естет
ске, етичке и филозофске елементе који су водили архитекту
Станка Мандића при конципирању и реализацији пројекта
Трга партизана у Ужицу. Сазнања треба да послуже бољем
разумевању архитектонске прошлости наше државе као и
савременим урбанистичким и пројектантским решењима.
Разумевање урбанистичког и архитектонског решења Трга
партизана у Ужицу потребно је почети од хабилитационог
рада архитекте Станка Мандића.3
У том раду су поменути извори: М. Марангони, Saper vede
re,4 Б. Кроче, Естетика,5 И. Тен, Филозофија уметности,6
Џ. Сантајана, Тhe Sense of Beauty, The Life of Reason,7 и А.
Луркат, Formes comosition et lois d`harmonie,8 Валтера Гро
пијуса, Синтеза у архитектури9 и дела Ле Корбизјеа.10
За разумевање начела класичне архитектуре за овај рад
је послужило дело Михајловског Теорија класичних
архитектонских форми,11 потом Џ. Самерсона Класични је
зик архитектуре,12 Камила Зитеа, Уметничко обликовање

3 Mandić, S. (1960) Funkcija i kompozicija arhitekture prostora, Beograd:
Arhitektonski fakultet.
4 Marangoni, M. (1933) Saper vedere, Milano-Roma: Treves, Treccani,
Tumminelli.
5 Kroče, B. (1934) Estetika, Beograd: Kosmos.
6 Ten, I. (1921) Filozofija umetnosti, Beograd.
7 Santayana, G. (1896) the Sense of Beauty, New York, Charles Scribner Sons;
Santayana, G. (1922) The Life of Reason, New York: Charles Scribner Sons.
8 Lurcat, A. (1947) Formes comosition et lois d`harmonie, Paris.
9 Gropius, V. (1961) Sinteza u arhitekturi, Zagreb: Tehnička knjiga.
10 Corbusier, L. (1977) Ka pravoj arhitekturi, Beograd: Građevinska knjiga;
Corbusier, L. (2002) Modulor, Nikšić: Jasen; Corbusier, L. (2008) Puto
vanje na istok, Loznica: Karpos books; Corbusier, L. and Pierre, F. (1956)
Savremena kuća dostojna ljudi, Beograd: Građevinska knjiga.
11 Mihajlovskiй, I. B. (2012) Teoriя klassičeskih arhitekturnыh form, Moskva:
Librokom.
12 Samerson, Dž. (2004) Klasični jezik arhitekture, Beograd: Građevinska
knjiga.
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градова13 и две књиге Луиса Мамфорда, Техника и цивилиза
ција и Култура градова.14
Коришћене су студије написане након завршетка, Трга пар
тизана од Ериха Фрома, Марксово схватање човека,15 Е.
Касирера, Филозофија симболичких облика,16 К. Гилберта,
и Х. Куна, Историја естетике.17 и Л. Вентурија, Историја
уметничке критике,18 студија С. Лукића, Огледи из естети
ке19 и Естетика армираног бетона.20
За разумевање Вернакуларне архитектуре коришћене су
књиге Александра Дерока, Народно неимарство и Фолклор
на архитектура у Југославији,21 Бранислава Којића, Архи
тектура српског села – Шумадија и Поморавље, Варошице
у Србији 19. века, Сеоска архитектура и руризам,22 Ранка
Финдрика, Народно неимарство и Динарска брвнара23 и
Пола Оливера, Dwellings.24
У области вернакуларне архитектуре кориштени су научни
чланци потребно је анализирати рад Леона Криер а, Classicus
and Vernaculus,25 Ф. Пасантија The Vernacular, Modernism,

13 Zite, K. (2011) Umetničko oblikovanje gradova, Beograd: Građevinska
knjiga.
14 Mamford, L. (2009) Tehnika i civilizacija, Novi Sad: Mediteran Publishing;
Mamford, L. (2010) Kultura gradova, Novi Sad: Mediteran Publishing.
15 From, E. (1985) Marksovo shvatanje čoveka, Beograd: Grafos.
16 Kasirer, E. (1985) Filozofija simboličkih oblika, Novi Sad: Književna
zajednica Novog Sada.
17 Gilbert, K. i Kun, H. (1969) Istorija estetike, Društvo i umetnik, Beograd:
Kultura.
18 Venturi, L. (1963) Istorija umetničke kritike, Beograd: Kultura, str. 212-213.
19 Lukić, S. (1981) Ogledi iz estetike, Socijalistički realizam, Beograd: Srpska
književna zadruga, str. 87.
20 Mihelis, E. (1973) Estetika arhitekture armiranog betona, Beograd: Građe
vinska knjiga, str. 2.
21 Deroko, A. (1964) Folklorna arhitektura u Jugoslaviji, Beograd; Deroko, A.
(1968) Narodno neimarstvo, book 1 i 2, Belgrade: SANU.
22 Kojić, B. (1941) Arhitektura srpskog sela – Šumadija i Pomoravlje, Beograd;
Kojić, B. (1970) Varošice u Srbiji 19. veka, Beograd: IAUS; Kojić, B. (1973)
Seoska arhitektura i rurizam, Beograd.
23 Findrik, R. (1995) Narodno neimarstvo, Sirogojno; Findrik, R. (1998)
Dinarska brvnara, Sirogojno.
24 Oliver, P. (1987) Dwellings, Austin: UoT Press.
25 Krier, L. (2006) Classicus and Vernaculus, Log, No. 8, Toward a critique of
sustain able architecture and landscape (Summer), pp. 25-30;
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and Le Corbusier,26 Р. Остерхаута,27 А. Уздурала,28 и Вилијам
са и Јанга Grammar, Codes, and Performance: Linguistic and
Sociolinguistic Models in the Study of Vernacular Architecture.29

Документација и дискусија
Анализирајући историјске, културне и социјалне околности
простора у коме гради, архитекта Станко Мандић је поку
шао најпре да разуме а потом и дефинише тезе које су касни
је биле преточене у форму објеката, односно архитектуру и
урбанизам.
Трг партизана архитекта је обликовао као место које се
уклапа у више слојева живота града. Сви планови који су
израђени до изградње Трга партизана у Ужицу нису тако
детаљно разрађивани као што је урађено за Трг партизана.

Слика 2 Трг партизана, посета Слободана Пенезића Крцуна и
Добрице Ћосића

Архитектура је слика друштва

Архитекта Станко Мандић у јавном простору, од антике до
средњег века, налази извесну декаденцију и сиромашење и
функције и форме. Савремени однос према начину облико
вања тргова говори да се приступ обликовању помера са ар
хитектонског на урбанистички проблем.
Последица таквог става је раскидање везе архитектуре и ур
баног простора те губљење снажне везе између архитектуре
унутрашњег и архитектуре спољашњег простора.
26 Passanti, F. (1997) The Vernacular, Modernism, and Le Corbusier, Journal of
the Society of Architectural Historians, Vol. 56, No. 4, pp. 438-451;
27 Ousterhout, R. (1995) Ethnic Identity and Cultural Appropriation in Early
Ottoman Architecture, Muqarnas, Vol. 12 pp. 48-62;
28 Özdural A. (1998), Sinan’s arşin: A Survey of Ottoman Architectural Metro
logy, Muqarnas, Vol. 15 pp. 101-115;
29 Williams, M. A. and Young, M. J., (1995) Grammar, Codes, and Performan
ce: Linguis tic and Sociolinguis tic Models in the Study of Vernacular Archi
tecture, Perspectives in Vernacular Architecture, Vol. 5, Gender, Class, and
Shelter pp. 40-51;
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Трг је проблем архитектонског а не урбанистичког уоб
личења, тема уже архитектонске а не шире урбанистич
ке композиције. Урбанистичке поставке проистекле из
ширих анализа и усклађења различитих функција у граду,
одређују место, програм и услове за трг, његову функцију
и намену у граду. Просторно обликовање, као секундар
ни акт у изградњи града, предмет је и задатак архитек
тонског пројектовања...30

Недоследност и непоштовање усвојених
урбанистичких решења
Проблем који карактерише реализац
 ију пројеката у Србији,
је поједностављено приступање проблемима у простору, за
немаривање озбиљности великих пројеката, етапна реализа
ција и на крају одступање од решења усвојених у основном
пројекту стога се пројекти реализују делимично а градови
изгледају као рушевине које се не уређују јер садрже гради
лишта која се не завршавају. Ствара се осећај „разграђено
сти” градова.
Трг партизана је прва велика грађевинска целина а локална
заједница до тада није видела тако обиман архитектонски
захват. Могуће је да се јаве проблеми због неискуства у ре
ализацији обимних имовинских, финансијских и грађевин
ских захвата и неискуства у пројектовању али то не може
да се прихвати као оправдање. Свестан сложености која се
пред њим налази Станко Мандић каже следеће:
Разграђени градови (су) због опредељења власти да се но
ви објекти граде етапно а не одједном и у једном даху.31

Уклањање оријенталних трагова и европски снови
становништва
Промене у Ужицу, које су почеле након ослобођења града
1863. године, а у континуитету спровођене и након 1945.
године, имале су за циљ да обришу физичке трагове ори
јенталног присуства у урбанизму и архитектури града и
промене начин живота града и његових становника.
Стога је потребно наћи квалитетан урбанистички оквир за
нове циљеве које прокламује друштво о чему архитекта
говори следеће:
Свакако да су истински зачетци планског усмеравања при
вреде у градовима, отпочели тек након Другог светског
рата, напоредо са интензивнијом индустријализацијом
30 Мандић, С., (1960) Градски центар у Титовом Ужицу, Београд, стр. 27.
31 Исто, стр. 17.
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наших градова, напоредо са променом привредне струк
туре градова у изразито индустријско-занатску.32

Слика 3 Трг партизана, изградња нових објеката и 
стара градска структура

Навике становништва и реконструкцја града

Реконструкција градова у Србији је сложен и комплексан
проблем. Веома богата историја простора Балкана станов
ништву је донела низ навика и специфичног односа према
урбаном животу. Један део навика су једноставне за разуме
вање док је други део недефинисан и доноси потенцијалне
опасности по употребну вредност сваког покушаја рекон
струкције. Свестан свих опасности које може да произведе
реконструкција Станко Мандић говори следеће:
Билансу оваквог наслеђа треба свакако додати и она
схватања и навике које су се као друга природа увлачиле
у наше људе генерацијама, као последица одређених еко
номских и друштвених услова, под којима су генерације
израстале, формирале гледишта и потребе о начину жи
вота и рада у насељеним заједницама, па према томе из
градиле, остављале за собом материјална добра која да
нас, као наслеђе, третирамо у реконструкцији градова.33

Урбано искуство становништва
Савремено становништво Србије има релативно мало урба
ног искуства. Наиме, урбано искуство које потиче из града
из времена отоманског присуства је, након друштвених про
мена спроведених у 19. веку, постало неупотребљиво. У пе
риоду градње Трга партизана структура и улога јавних про
стора у животу града према новим друштвеним начелима је
била у фази конституисања. Недовољно познавање потен
цијала трга као градског средишта наметали су потребу
едукације. О томе аутор говори:
32 Исто, стр. 2.
33 Исто, стр. 1.
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... трг као јавни градски простор постаје мотив одређеног
планског хтења, не само у шемама идеалних градова, већ и
мотив око којег ће се груписати јавни и значајни објекти у
граду.34

Слика 4а Житна пијаца (око 1950. године)

Слика 4б Трг партизана (око 1970. године)

Генератори промена у простору

Силе које су генерисале промене до и након 1945. године су
имале различита изворишта. Како би се схватио процес који
се дешава у граду морају се разумети силе које га генеришу
односно одакле долазе, како функционишу, како настају и
да ли могу да се координирано усмеравају са циљем побољ
шања квалитета живота становника. О томе аутор говори
следеће:
Њен дубљи смисао лежи у тежњи да се новим друштве
ним и економским могућностима, побољшају у односу на
старе, наслеђене услове за рад, за живот, за породицу,
у смислу повећања животног стандарда. У спровођењу
ових тежњи уноси се свакако и нова законитост у начину
живота и рада, која самим собом, уз неизбежне пролазне
сукобе у схватањима, намеће одређена лишавања из
оквира урођених навика и позитивно еманциповање од

34 Исто, стр. 22.
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наслеђених негативних навика, неодрживих у сложеној
организацији града.35

Вернакуларна традиција, локални материјали и при
родно наслеђе
Свестан вредности, сложености и обима културног наслеђа
града у коме гради а посебно у зони изградње Трга партиза
на који се реконструише, архитекта је покушао да их угради
у постојећа решења модерне архитектуре.
На пример: Касапчића мост, саграђен у 17. веку и срушен
1944. године, је планиран да буде реконструисан и укључен
у композиционо решење Трга партизана.
Археолошки налази из периода Антике 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
коме гради, архитекта бележи кроз следећу дилему:
Да ли је град требало – његове кућерке, претворити у
музеј, преко четрдесет и шест регистрованих и законом
о заштити знамења.36

Слика 5 Трг партизана, трем Народног позоришта 
(око 1970. године)

Архитекта је предузео много напора како би истражио ло
калну вернакуларну традицију чија искуства је уградио у
решење Трга партизана. Кроз посматрање форме објеката
и читање текстова архитекте уочава се потреба да се угради
традиција у савремено решење. Мада није вербално изгово
рена њене се вредности уочавају у архитектонским решењи
ма. У оквиру пројекта планирано је преношење старих воде
ница поточара са Златибора на реку Ђетињу, на локацију
која се налази у непосредној близини Трга.

35 Исто, стр. 3.
36 Исто, стр. 5.
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... у сеоским записима, обележено једино изразитом кру
ном липе, храста или јасена и утрином око њега. Записи,
у најранијим облицима наших стамбених заједница, села
и градова, поред одређених религиозно ритуалних, имају
и одређену јавну функцију, друштвену намену. Зборови и
договори, разнородни састанци, светковине и доколице,
обављају се управо на местима записа.37
Посебна пажња је посвећена коришћењу грађевинских ма
теријала из непосредне околине Трга партизана. Намера је
у циљу потраге за локалним карактером и уклапањем у ло
кални културни пејсаж. Стога је камен из локалних налази
шта употребљаван као облога зграда и партера.
У непосредној околини Трга партизана се налази планина
Тара на којој и данас расте Панчићева оморика. Архитекта,
желећи и на тај начин да укључи локално наслеђе из обла
сти флоре, простор испред Народне библитеке је резервисао
за поменуту биљку.

Слика 6 Титово Ужице, панорама око 1965. године

Топографија терена, пажљиво креирање визура и ат
мосфера простора
Компонујући простор трга аутор полази од шире околине
града тражећи у природном окружењу сидриште за најва
жније осовине у простору које налази у околним брдима.
Потом у пројекат интегрише реку:
Проспект који се пружа од зелене косине Забучја, преко
железничке станице, новог моста, корита реке Ђетиње,
Трга до косине брда Поре.38
Разрађујући елементе трга аутор са посебном пажњом
анализира сваку од визура посетиоца. Посебна је детаљ
но припремљена локација споменика који је измештен из
главне осовине трга. Аутор је више пута нагласио да свако
37 Исто, стр. 22.
38 Исто, стр. 39.
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време, па и време изградње Трга партизана, само је ма
ли део постојања града па ни личности, без обзира коли
ко имају велику и богату биографију, не би требало да буду
уграђене у ткиво града на спектакуларан начин.

Пристојна мера меморијалног слоја
Архитекта је посебно пажљиво разматрао начин презента
ције меморијалног слоја Трга партизана како би био обли
кован са мером. Потребно је не претеривати, не застрањи
вати, наћи однос који неће постати претежак за кориснике
простора, и који поштује и жртве и традицију. Потребно је
тражити првенствено духовно место и духовну меру Трга
партизана а потом тражити материјалну форму. О томе
аутор говори:
...у средишту плана – у средишту града – управо на ме
сту старе Житне пијаце кутак свеопшти града – сте
циште грађана – мир и спокојство, потребе и доколица,
корисно, лепо, изнад свега – меморијално – трг градски
као знамење људима и догађајима који су прохујали кроз
времена – Спомен трг – не споменик и патетика....39
Архитектура је кључни елемент јавних простора. Она фор
мира просторију трга, затвара/отвара визуре и комуницира
са околним простором. Такође, архитектура не сме да буде
у колизији са природом већ у снажној и логичној вези, баш
као што се искуство народног градитеља мора уградити у
објекат. О наведеном архитекта говори на следећи начин:
Ослањајући се просторно на трг, градски проспект се пружа
до платоа железничке станице, чиме је успостављен непо
средни визуелни и пешачки контакт железничке станице са
тргом односно средиштем града... У односу на отвор трга,
проспект је дезаксиран: аксијалност је прилагођена споме
нику који је несметано али ненаметљиво сагледив у току
читавог кретања десном страном од станице ка тргу... Архи
тектура његових бокова, третирана је асиметрично прилаго
ђавајући се на тај начин покрету реке и приобалном појасу
зеленила, намењеног градском шеталишту.40

39 Исто, стр. 6.
40 Исто, стр. 38.
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Слика 7 Трг партизана, анализа визура према бронзаној фигури
Јосипа Броза Тита, рад акaдемског вајара Франа Кршинића 
(око 1958. године)

Закључак

Сложени и многобројни слојеви Трга партизана у Ужицу
које је обликовао архитекта Станко Мандић заслужују да бу
ду стављени на увид јавности. Поред анализе форме, која је
свакако поучна, корисно је потражити начин размишљања
који је водио архитекту у дефинисању приступа проблему и
решењу појединих ситуац
 ија у пројекту. Разумевање начела
која су утврђена, свесно или несвесно од стране архитекте,
помаже разумевању форме посебно имајући у виду дубоку
окренутост кориснику простора тј. човеку коју је пројектант
демонстрирао.
Расклапајући, једновремено ефемерни и вечан, блок фило
зофских основа архитекте наметнуло се неколико основних
елемената на које је архитекта посебно обратио пажњу: на
вике становништва и реконструкција града, недоследност
и непоштовање усвојених урбанистичких решења, урба
но искуство становништва и савремена решења, уклања
ње оријенталних трагова и европски снови становништва,
генератори промена у простору, архитектура је слика дру
штва, културно наслеђе се поштује и чува, укључење вер
накуларне традиције у језик модерне, локални материјали,
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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CULTURAL BASIS OF MODERN ARCHITECTURE IN
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Abstract
Partisans’ Square in Užice, designed by architect Stanko Mandić,
opened in 1961. The project was designed in many layers which were
deeply integrated into the life of the city. Therefore, it is necessary to
analyse the fundamentals that were set before drawing the first line. This
paper analyses the philosophical, ethical, aesthetic and sociological
grounds which the author defined before he started designing. The
paper analyses the following elements identified in the written sources
of architects: the habits of the population during reconstruction of the
city, inconsistency and disrespect of the adopted urban solutions, urban
experience of the population and modern solutions, removing traces of
Oriental and European dreams of the population, generators of change
in space, architecture as the image of society, preserved and respected
cultural heritage, engaging of vernacular tradition in the language of
the Modern, local materials, local natural heritage, a new technical
approach to design, topography of the terrain as a compositional
anchorage, avoiding absolutist atmosphere of the market, appropriate
measure of the memorial layer, careful creating of the vision and the
atmosphere.
Key words: Partisans’ Square in Užice, modern architecture, Stanko
Mandić, architecture in Yugoslavia, the theoretical basis of architecture
in Yugoslavia
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МУЗЕЈ КАО СОЦИЈАЛНО 
ИНКЛУЗИВНА ИНСТИТУЦИЈА
Сажетак: Традиционална улога музеја која се огледа у сакупља
њу, конзервирању и излагању колекција данас се надопуњује новим
улогама које музеји добијају у савременом друштву. У том окви
ру, циљ овог рада односи се на сагледавање могућности музеја у
сфери друштвеног ангажовања, то јест на разматрање потен
цијала музеја као социјално инклузивне институције. У тексту се
разматрају појмови социјална искљученост и социјална инклузија,
те се анализирају могућности музеја у остваривању једнакости,
различитости, социјалне правде и људских права. Констатује се
да образовање представља централну активност процеса соци
јалне инклузије у музеју. Закључује се да музеји у Србији све више
почињу да сагледавају своју функцију у друштву. Но, чини се као
да код нас и даље влада схватање како су музеји институције до
вољне саме себи, намењене културној елити. Пратећи трендове у
свету, музеји у Србији би требало да уоче свој потенцијал у сфери
друштвеног ангажовања, социјалне инклузије, образовања и да се
окрену повезивању са друштвом и публиком.
Кључне речи: музеј, образовање, социјална искљученост,
социјална инклузија

Увод1
Улога коју музеји имају у друштву мењала се током годи
на, а нарочито у последњих неколико деценија. Њихова
традиционална улога сакупљања, конзервирања и излагања
1 Рад је настао у оквиру пројекта „Квалитет образовног система Србије
у европској перспективи” (бр. 179010) који у периоду од 2011. до 2017.
године финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије.
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колекција надопуњује се сада новим улогама које музеји до
бијају у савременом друштву. Тако се данас све више иден
тификује улога музеја у образовању и учењу, друштвеним
променама, као и у повезивању и партнерству са другим
секторима друштва.2
Музеји јесу институције које већ вековима сакупљају и чу
вају човеково искуство и као такве имају моћ да тумаче и об
ликују идентитет одређене заједнице и да повезују различи
те групе унутар заједница. Као једна од најзначајнијих кул
турних институција музеји представљају својеврсну врсту
„лепка” који заједницу држи на окупу где различити људи
могу да бораве заједно.3 Тако се прелази са елитистичког
схватања музеја, према којем су они намењени само обра
зованим људима и културној елити, на једно шире схватање
према којем су музеји намењени свима уз стављање акцента
на отвореност, прагматизам и ангажовање у решавању про
блема који се тичу конкретних људи, заједница и нација. Да
нас, у друштву које обилује културним различитостима и ко
је се убрзано мења, музеји су изазвани да редефинишу своје
циљеве, мисију, функцију и стратегије како би одговорили
на очекивања која друштво поставља пред њих. Они постају
чиниоци промена, одражавају промене у друштву и постају
инструменти напретка.4 Узимајући у обзир интересовања и
очекивања посетилаца, музеји постају место за комуника
цију, образовање, истраживање, учење и развој идентитета,
подстицање даровитости, као и вредновање историјског и
културног наслеђа у социокултурним оквирима.5 У том кон
тексту, циљ овог рада односи се на сагледавање могућно
сти музеја у сфери друштвеног ангажовања, то јест бави се

2 Fleming, D. (2005) Managing Change in Museums (Keynote Address), in:
The Museum and Change International Conference, 8-10. November 2005.
Prague, Czech Republic: National Museum. Преузето 1. 6. 2016. године.
Доступно на: http://www.intercom.museum/conferences/2005/documents/
DavidFlemingPaper.doc, p.1.
3 National Museum Director’s Conference (NDMC) (2010) Museums Deliver,
Преузето 15. 3. 2016. године. Доступно на: http://www.nationalmuseums.
org.uk/media/documents/what_we_do_documents/museums_deliver_full.
pdf
4 Arinze, E. N. (1999) The Role of the Museum in Society, Public lecture at the
National Museum, Georgetown, Guyana, May, 17. Преузето 3. 4. 2016. го
дине. Доступно на: http://www.maltwood.uvic.ca/cam/activities/past_con
ferences/1999conf/CAM’99-EmmanuelArinze.GuyanaFinal.pdf. p. 1-2.
5 Gajić, O. i Milutinović, J. Vaspitanje umetnošću – emancipatorni potencijal
u društvu znanja, u: Daroviti u procesu globalizacije, Zbornik 16, priredili
Gojkov, G. i Stojanović, A. (2011) Vršac: Visoka škola strukovnih studija za
obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov” – Vršac; Arad: Universitatea de Vest
„Aurel Vlaic u”, str. 173–174.
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разматрањем потенцијала музеја као социјално инклузивне
институције.

Социјална искљученост и социјална инклузија
Социјална искљученост (ексклузија) представља доми
нантан дискурс сагледавања неравноправности у многим
европским земљама. Она нуди интегративни оквир за ана
лизирање друштвених неједнакости, који је развијен на раз
личитим парадигмама у политичким и интелектуалним сфе
рама6. Концепт социјалне искључености јавља се у политич
ком дискурсу у Француској средином седамдесетих година
прошлог века. Творац кованице социјална ексклузија је Рене
Леноир (René Lenoir), који као социјално искључене поми
ње појединце са суицидалним идејама, особе са инвалиди
тетом, злостављану децу, зависнике од психоактивних суп
станци, делинквенте, самохране родитеље, проблематична
домаћинства, маргинализоване и асоцијалне особе и друге
који се не уклапају.7 Последњих неколико деценија социјал
на искљученост постаје доминантан појам који се користи
како би се анализовале неједнакости на територији Европе.
Овај је појам скоро у потпуности заменио појам сиромаштва,
пре свега, због тешкоћа које прате само одређење сирома
штва. Међутим, постоје тешкоће и у прихватању термина
социјална искљученост, највише због тога што се сматра да
овај појам није једноставно дефинисати, будући да је ши
рок и флуидан, те да обухвата више димензија. Ипак, између
социјалне искључености и сиромаштва не може се повући
знак једнакости, пре свега зато што социјална искљученост
не подразумева сиромаштво, али може да буде узрокована
сиромаштвом или да води ка сиромаштву.8 У литератури се
наводи да социјална искљученост обухвата и материјалну и
културну депривацију, посматрајући сиромаштво само као
један елемент процеса маргинализације.9
Социјална искљученост односи се тако на процес искљу
чивања, делимично или у потпуности, из економског, кул
турног или социјалног система,10 на процес у којем се пре
плиће више врста искључености: искљученост из учешћа
6 Jackson, C. (1999) Social exclusion and gender: Does one size fit all? The
European Journal of Development Research 11(1), p. 125.
7 Rawal, N. (2008) Social Inclusion and Exclusion: A Review, Dhaulguri
Journal of Sociology and Anthropology 2, p. 162.
8 Aasland, A. and Fløtten, T. (2001) Ethnicity and Social Exclusion in Estonia
and Latvia, Europe-Asia Studies 53(7), p. 1026-1027.
9 Jackson, C. нав. дело, стp. 126.
10 Barnes, M. (2005) Social Exclusion in Great Britain. An Empirical Investiga
tion and Comparison with the EU, Aldershot: Ashgate.
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у доношењу одлука и политици, лимитиран приступ за
послењу и материјалним ресурсима и отежана интеграци
ја у тренутне културне процесе.11 У том оквиру, овај појам
укључује дискриминацију која се заснива на различитим
друштвеним својствима или елементима друштвеног иден
титета,12 на недостатку ресурса, права, добара и услуга, и
на немогућности да се учествује у нормалним односима и
активностима у друштвеним, економским или културним
сегментима, а који су доступни већини људи у друштву.13
Значајно је да се у савременој литератури напомиње да се
социјална искљученост односи на објективно или субјек
тивно стање или процес, као што је, на пример, објективан
недостатак материјалних ресурса или субјективни осећај
инфериорности.14
За разлику од појма сиромаштва који представља једноди
мензионални конструкт и који се посматра у терминима
примања и расхода, социјална искљученост јесте мулти
димензионалан, динамичан и релациони концепт. Постоји
схватање да постоје три кључне димензије кроз које се пот
пуније може сагледати концепт социјалне искључености,
а то су: (1) структурална или економска димензија, која се
односи на недостатак материјалних ресурса, и која је пове
зана са искљученошћу са тржишта рада; (2) контекстуал
на или социјална димензија, која се осликава у недостатку
интегрисаности у породични живот или у живот заједнице
и (3) субјективна или персонална димензија изражена кроз
осећај пропадања сопствене вредности и повећања осећања
аномије.15 Динамичност социјалне искључености односи се
на стално мењајућу и интерактивну природу овог феноме
на. Реч је о томе да социјална искљученост није равномерно
распоређена међу свим социо-економским и етничким гру
пама и није само стање које остаје непромењено без обзира
на место и време. Тако, на пример, последице стигматизаци
11 Byrne, D. (1999) Social Exclusion, Buckingham: Open University Press.
12 Landman, T. (2006) Human Rights and Social Exclusion Indicators: Con
cepts, Best Practices, and Methods for Implementation, University of Essex:
Department of Government Human Rights Centre.
13 Levitas, R., Pantazis, C., Fahmy, E., Gordon, D., Lloyd, E. and Patsios, D.
(2007) The Multidimensional Analysis of Social Exclusion. A Research Re
port for the Social Exclusion Task Force, Bristol: Bristol Institute for Public
Affairs, University of Bristol, p. 9.
14 Jackson, C. нав. дело, стp. 127-128.
15 Mathieson, J., Popay, J., Enoch, E., Escorel, S., Hernandez, M., Johnston, H.
and Rispel, L. (2008) Social Exclusion: Meaning, Measurement and Experi
ence and Links to Health Inequalities, A Review of Literature. WHO Social
Exclusion Knowledge Network Background Paper 1. Преузето 12. 2. 2016.
године. Доступно на: http://www.who.int/social_determinants/media/sekn_
mean ing_meas urement_experience_2008.pdf.pdf, p. 12.
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је особа  које су заражене са ХИВ-ом или болују од АИДС-а
нису исте у Јужној Африци или у Сједињеним Америчким
Државама, нити међу различитим етничким групама уну
тар самих Сједињених Америчких Држава. Социјална ис
кљученост посматра се такође и као релациони феномен јер
представља круцијалну промену перспективе и усмеравање
пажње на друштвене односе, уместо на недостатак ресурса.
Социјална искљученост усмерава пажњу на неједнакости
које су последица друштвених односа, историјски детерми
нисаним нормативним системима, који одређеним поједин
цима, групама, класама или пак државама додељују одре
ђене друштвене идентитете и моћ.16 Тако се социјална ис
кљученост јавља као последица неравнотеже моћи између
друштвених група.
Када се говори о социјалној искључености неминовно се
отвара питање: „искљученост из чега”? Другачије речено,
поставља се питање које све аспекте подразумева појам со
цијалне искључености. У литератури се наводи да социјал
на искљученост подразумева искљученост или недостатак:
средстава за издржавање, сигурног и сталног запослења;
зараде, имовине, образовања, вештина и културног капита
ла; минималног или преовлађујућег нивоа потрошње; демо
кратског учешћа; јавних добара, народа или доминантне ра
се; правне једнакости; породице и друштвеног живота, као
и искљученост из друштва благостања и мањак хуманости,
поштовања и разумевања према онима који су искључени.17
Осим тога, наводи се да постоји неколико врста социјалне
искључености:
Искљученост са тржишта рада јавља се када је особа
спречена да уђе на тржиште рада и пронађе посао. Та
кође, о овој врсти искључености говори се када особа
има ограничене могућности за запослење, услед чега се
повлачи са тржишта рада.
Економска искљученост јавља се када појединци не мо
гу да издржавају себе или своју породицу са редовним
запослењем. Економска искљученост значи живети у
ограниченим околностима – бити „сиромашан”.
Културна искљученост подразумева недостатак могућ
ности да се живи у складу са друштвено прихваћеним
или доминантним обрасцима понашања и животним
16 Исто, стp. 13.
17 Silver, H. Reconceptualizing Social Disadvantage: Three Paradigms of So
cial Exclusion, in: Social Exclusion: Rhetoric, Reality, Responses, eds. Rod
gers, G., Gore, C. and Figueir edo J. (1995), Geneva: International Institute
for Labour Studies, p. 5-6.
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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
Док се у литератури најчешће детаљно дефинише појам со
цијалне искључености, сам појам социјалне инклузије оста
је недоречен. У суштини, социјална инклузија дефинише се
увек у односу на социјалну искљученост.19 Социјална ин
клузија одређује се као процес којим се осигурава да они ко
ји су у ризику од сиромаштва или социјалне искључености
добију прилику и ресурсе који су им неопходни за потпуну
партиципацију у економском, друштвеном и културном жи
воту, као и да достигну животни стандард и благостање који
се сматрају нормалним у средини у којој живе. Такође, овај
појам односи се и на веће учешће у доношењу одлука ко
је се тичу живота појединаца и основних људских права.20
Тако се социјална инклузија односи на начин на који дру
штво вреднује све своје грађане, поштује њихове различи
тости, осигурава задовољење основних људских потреба и
омогућује пуно учешће у друштву.
Значајно је то да друштво са јаким механизмима социјал
не инклузије одликује тежња ка обезбеђивању једнаких мо
гућности и креирање атмосфере коју карактерише одсуство
дискриминације.21 У том оквиру, социјална инклузија одре
ђује се као процес унапређења способности, могућности и
поштовања људи који су дискриминисани због свог иден
титета.22 При томе, у друштву може симултано да постоји
и социјална искљученост и социјална инклузија; особе или
групе могу бити искључене из једног сегмента у друштву,
али укључене у други сегмент.23 Реч је о томе да је социјална
инклузија повезана са сфером политике, економије и култу
ре, а да би иницијативе које предузима друштво за повећање
социјалне инклузије требало да се обављају у више домена.
Када се говори о домену културе, важна је улога музеја који,
18 Kronauer, M. ‘Social Exclusion’ and ‘Underclass’ – New Concepts for the
Analysis of Poverty, in: Empirical Poverty Research in Comparative Per
spective, ed. Andress, H. J. (1998), Aldershot: Ashgate, p. 62-67.
19 Rawal, N. нав. дело, стp. 171.
20 European Commission (2004) Joint Report on Social Inclusion, Luxembo
urg: Of
fi ce for Of
fi c ial Publications of the European Communities, p.10.
21 Westfal, R. (2010) Dimensions of Social Inclusion and Exclusion, Yukon:
Yukon Bureau of Statistics. Преузето 13. 3. 2016. Доступно на: http://www.
hss.gov.yk.ca/fr/pdf/SI_REPORT_(Dec._17-10), pdf. p. 11.
22 World Bank (2013) Inclusion Matters: The Foundation for Shared Prospe
rity, Washington, D. C: World Bank, рp. 4-5.
23 Jackson, C. нав. дело, стp. 129.
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као културне институције, могу да олакшају и подстакну со
цијалну инклузију, али и да делују у правцу социјалног ис
кључивања.

Музеји као агенси социјалне инклузије
Идеја о друштвеном значају јавних музеја није нова. Јавни
музеји настали су као друштвени апарат са две контрадик
торне функције: прва функција односи се на то да музеји
представљају елитне храмове уметности, док се друга ти
че њихове функције као утилитаристичког инструмента де
мократског образовања.24 Касније се придодаје још једна
функција, која је више у Фукоовом маниру, а односи се на то
да музеји треба да буду инструмент дисциплиновања дру
штва.25 Промене које се данас дешавају у савременом свету
не заобилазе ни музеје. Штавише, у литератури се истиче
како музеји функционишу у турбулентним околностима,
што захтева другачије приступе у вођењу музеја, другачије
начине финансирања и начине рада.26 Улога музеја не ви
ди се само у очувању културног наслеђа, него и у развија
њу и евалуац
 ију културних образаца, развијању свести о
културном идентитету, као и у промовисању социјалног и
економског развоја друштва.27
Сходно томе, музеји у друштву имају примарну и секун
дарну улогу, при чему секундарна улога није ништа мање
значајна, већ се само тако означава са становишта опште де
финиције музеја.28 Примарна улога музеја огледа се у сфери
заштите културне баштине, односно музеји представљају
трезоре и ризнице непролазних друштвених вредности. Са
мим тим, музеји утичу на формирање и очување културног
идентитета. Међутим, улога музеја никад не може да обу
хвати само сферу чувања, него се проширује и на културну и
образовну сферу. Секундарна улога музеја у друштву тако се
односи на  развој окружења у којем се налазе. Међународни

24 Hooper-Greenhill, E., Sandell, R., Moussouri, T. and O’Riain, H. (2000) Mu
seums and Social Inclusion – The GLLAM Report, Leic ester: Research Cen
tre for Museums and Galleries.
25 Bennett, T. (1995) The Birth of. The Birth of the Museum: History, Theory,
Politics, New York, NY: Routledge, рp. 90-91.
26 Sandell, R. (2003) Social Inclusion, the Museum and the Dynamics of Secto
ral Change, Museum and Society 1(1), рp. 46-47.
27 Gajić, O. and Milutinović, J. (2010) Intercultural Dialogue in Education:
Critical Reflection in the Museum Context, Odgojne Znanosti 12(1), str. 151.
28 Krivošejev, V. (2009) Muzej, publika, marketing: stalne muzejske postavke i
njegova visost posletilac, Valjevo: Narodni muzej, str.. 39-41.
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савет Музеја (International Council of Museums – ICOM)29
усвојио је на Генералној конференцији 2007. године дефи
ницију музеја према којој музеји представљају непрофитне,
трајне институције на услузи друштву и његовом развоју.
Музеји се посматрају као институције отворене јавности, са
функцијом да сакупљају, чувају, истражују, комуницирају и
излажу фундус у сврхе изучавања, образовања и уживања
како у стварним тако и у материјалним доказима о људима
и њиховој околини.
Музеји у Европи данас јесу веома популарна места посети
лаца, који се због најразличитијих интересовања одлучују
да уђу у музеје. Ипак, поред људи који посећују музеје, ту
су и они који их врло ретко или никада не посећују, а они
пак чине већину популације. При томе, истраживања пока
зују да посетиоци музеја имају виши социјални, економски
и образовни статус у односу на појединце који не посећу
ју музеје.30 Они који су сиромашни, недовољно формално
образовани или припадници мањинских група су у неравно
правном положају или су дискриминисани, а друштво недо
вољно препознаје музеје као јавна места у којима они имају
право да учествују. Показало се и да су музеји често недо
вољно приступачни за „нетрадиционалне” посетиоце, а да
своје активности више усмеравају на школске групе, него на
одраслу популацију, те да често саме владе на националном
и европском нивоу не сагледавају улогу музеја у доживот
ном учењу. У том оквиру, констатује се да су питања јед
накости и разноликости у музејима маргинализована, а да,
уколико се ова питања и нађу у фокусу интересовања, тада
те институције своју одговорност у овом домену огранича
вају само на једну групу активности (на пример, на постав
ке или на особље), или на различите проблеме једнакости
(на пример, раса, пол, инвалидитет).31 Занемарујући стално
мењајућу природу друштва и мултидимензионалну природу
људског идентитета, музеји често нуде само ограничене од
говоре на различитости и проблеме једнакости.
Последњe две деценије, питања једнакости, различито
сти, социјалне правде и људских права пак долазе у центар
29 Према: Brstilo, I. and Jelavić, Ž. (2010) Kultura kao prostor mogućno
sti: muzej kao čimbenik društvene integracije, Etnološka istraživanja 15,
str. 149.
30 Gibbs, K., Sani, M. and Thompson, J. (eds.) (2007) Lifelong Learning in Mu
seums: A European Handbook, Ferrara: EDISAI, p. 17.
31 Nightingale, E. and Mahal, C. Integration Equality and Diversity into the
Policy and Practice of Museums and Galleries, in: Museums, Equality and
Social Justice, eds. Sandell, R. and Nightingale, E. (2012), New York, NY:
Routledge, p. 13–38.
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музејског интересовања. Све је више присталица који из
моралних или прагматичних разлога заговарају укључива
ње разноврсне публике, креирање услова за праведнији при
ступ музејским ресурсима и за потпунију партиципацију
свих.32 Међутим, истиче се да се, упркос све већој подршци
и интересовању за социјалну улогу музеја, и данас често од
бацује идеја да би културне институције требало да се укљу
че у социјална питања.33 Често се догађа да покушаји да се
унесе било каква радикална промена у традиционални музеј
наилазе на отпор од стране оних који, због разних разлога,
желе да задрже ситуац
 ију status quo. Тако, на пример, када је
2000. године публикован извештај „Музеји и социјална ин
клузија”,34 представници Института идеја (Institute of Ideas)
усмерили су оштре критике према социјалном ангажману
музеја, истичући да музеји треба да излажу колекције, а да
би питање инклузије требало да се остави социјалним рад
ницима.35 Ипак, и поред многобројних критика и отпора,
последњих година развија се академска и професионална
дебата која повезује музеје са социјалном инклузијом, пози
ционирајући музеј као врло битну институцију која може да
допринесе развоју друштва.
Послови повезани са социјалном инклузијом обављају се у
музејима најчешће у оквиру Одељења за педагошки рад или
Одељења за рад са публиком и односе са јавношћу. Музеј
ске активности које се одвијају са искљученим појединци
ма и групама јесу врло значајне, али музеј као институција
има могућности за много шире и комплексније активности у
овом пољу деловања. Могло би да се констатује да није јед
ноставно све активности којима музеји могу да допринесу
социјалној инклузији свести на заједнички именилац. У том
контексту, од посебног значаја је модел који концептуализу
је утицај музеја на социјалну инклузију и описује процесе
којима се тај утицај остварује.36 У оквиру овог модела пола
зи се од схватања да музеј може да промовише процес со
цијалне инклузије вршећи утицај на три нивоа, уз одређене
процесе на сваком од њих:
Индивидуални ниво. Појединци могу да буду обесправље
ни из више разлога, на пример, услед болести, ниских
32 Sandell, R. and Nightingale, E. (2012) Museums, Equality and Social Justice,
New York, NY: Routledge.
33 Dodd, J. and Sandell, R. (2001) Including Museums: Perspectives on Muse
ums, Galleries and Social Inclusion, Leic ester: Research Centre for Muse
ums and Galleries, University of Leic ester, p. 3.
34 Hooper-Greenhill, E., Sandell, R., Moussouri, T. and O’Riain, H. нав. дело.
35 Dodd, J. and Sandell, R. нав. дело. стp. 17
36 Исто, стp. 24-25.
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примања или ограничених животних прилика и могућ
ности. Повезивање са музејима може да има позитиван
утицај на животе појединаца, као што су повећање са
мопоуздања, стицање нових вештина или могућности
истраживања и дефинисања властитог идентитета. Такви
исходи остварују се најчешће путем личних, „лицем у ли
це”, контаката кроз разне програме или радионице. Уз то,
музеји могу да понуде простор који ће бити сигуран, по
државајући и неосуђујући и самим тим осигурати поје
динцима могућности саморазвоја, за који немају прилике
у другим животним ситуац
 ијама. На инвидуалном нивоу
волонтеризам се препознаје као круцијална активност
за укључивање људи који потичу из различитих социокултурних миљеа.
Ниво заједнице. Музеји могу да остварују позитиван ути
цај и на специфичне локације или суседство, исто као и
на индивидуе. Исходи у овом домену односе се на јачање
капацитета заједнице, где заједнице стичу компетенције
и развијају способност за промену. Тако, на пример, кроз
музејске иницијативе заједнице могу бити оснажене да
учествују у локалним политикама и тиме повећају своју
самоодређеност.
Ниво друштва. Утицај музеја на нивоу целокупног дру
штва подразумева утицај не само на оне који су на не
ки начин обесправљени и у неравноправном положају и
самим тим социјално искључени, него и утицај на ширу
публику. Музеји могу да развију осећање припадности
и да афирмишу идентитет група које су маргинализова
не. Они су у прилици да пруже визију инклузивног дру
штва, да подстакну поштовање између различитих зајед
ница, супротставе се дискриминацији и доведу у питање
стереотипе који подстичу нетолеранцију у друштву.37
У литератури се, међутим, констатују и многи изазови који
се постављају пред музеје који претендују да буду социјал
но инклузивне институције:
Идентификација и уклањање институционалних бари
јера, као што су, на пример, улазнице које се наплаћују
и које могу да доведу у неравноправан положај оне који
имају ниска материјална примања, или рестриктивно рад
но време; неад
 екватно понашање запослених; изложбе
које не одражавају разноликост заједнице или различите
стилове учења; зграда која није прилагођена особама са
сметњама или физичким инвалидитетом и сл.
37 Исто, стp. 25-28.
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Одрживост. Краткорочни пројекти могу да реше одређе
не проблеме и донесу брзу добит, али већи значај јесте у
развијању дугорочних инклузивних стратегија како би се
обухватиле искључене групе и заједнице.
Потреба за културном променом. Стављање социјалне
инклузије и једнаких могућности у центар музејског ин
тересовања значи склапање савеза са представницим ис
кључених група и мењање традиционалних вредности и
праксе музеја. Културна промена може бити подстакнута
обуком, подршком и развојем запослених у музејима на
начин да се повећава њихова ефикасност у односу на рад
са искљученим посетиоцима и групама.
Партнерство са заједницом. Социјално инклузивна по
литика музеја биће ефективнија уколико појединци и
представници искључених група буду укључени у развој,
имплементацију и евалуац
 ију услуга које им се пружају.
Употреба информационо-комуникационих технологија.
Поред тога што имају значајну улогу у креирању зна
ња и дељењу информација на локалном нивоу, музеји
би, исто тако, требало да буду у директном контакту са
корисницима путем интернета.
Интеграција музејског рада са радом других сервиса. Со
цијална инклузија у музеју није изолован процес већ чини
део ширег процеса инклузије у друштву. Музеји треба да
буду повезани са другим организацијама и институцијама
које настоје смањити социјалну искљученост.
Доказивање добити и исхода. Музеји могу да докажу сво
ју посвећеност идеји социјалне инклузије тако што ће
идентификовати циљеве повезане са социјалном инклу
зијом, креирати индикаторе процене напретка и вршити
мониторинг и евалуац
 ију процеса социјалне инклузије.38
Узимајући у обзир све наведено, могло би да се констатује
да образовање и учење представљају централне активности
процеса социјалне инклузије у музеју. Значај образовања,
као једне од основних активности музеја, идентификован
је још са појавом јавних музеја у 18. и 19. веку.39 Музеји
широм Европе имали су одређену улогу у друштву, која се
огледала у „... репрезентацији моћи, креирању националног
идентитета, као и у образовном и моралном оснаживању

38 Gibbs, K., Sani, M. and Thompson, J. (eds.) нав. дело, стp. 84-85.
39 Hein, G. E. (1998) Learning in the Museum, London: Routledge,
стp. 340-341.
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маса”.40 Улога музеја у унапређењу инклузије у друштву
може се објаснити чињеницом да ове институције активно
прикупљају, чувају и интерпретирају културно наслеђе.41
Извесно је да материјална култура представља почетну тач
ку учења у музејима, али оно што даје потпун смисао учењу
јесу друштвени односи.
Међутим, у многим земљама образовна улога музеја по
везује се још увек са школским образовањем, док њихова
улога у целоживотном учењу, интеркултуралном дијалогу и
културној интеграцији није јасно дефинисана. Реч је о то
ме да посетиоци музеја имају различите образовне потребе
и стилове учења.42 Циљеви учења посетилаца нису позна
ти унапред, као што је случај са формалним образовањем,
а чак и сами посетиоци музеја не морају да имају визију да
је посета музеју ситуац
 ија учења. Исто тако, и образовни
исходи су веома разнолики и крећу се од увећавања знања
и разумевања, преко развоја вештина и способности, све до
развијања интересовања и формирања осећања припадања
и идентитета.43 Важно је то да се у музеју, као информал
ном окружењу за учење, процес учења покреће и одржава
кроз радозналост, опажање и активност. У оваквом окруже
њу посетиоци су у прилици да бирају оно шта желе учити,
а искуства у учењу су другачија од оних која се јављају у
формалном окружењу.44 Посреди је то да учење у музејима
има своје специфичности у односу на учење у формалним
институцијама, а то су, пре свега, самоусмереност, добро
вољност и персонализованост. Фокус јесте на самом проце
су учења, а не толико на самом продукту и зато сами исходи
учења нису унапред одређени.
Још једна специфичност учења у музејима је то што посе
тиоци долазе у додир са реалним предметима, са изворном
стварношћу,45 која несумњиво има велику дидактичку вред
ност. Уз то, социјалне интеракције које се одвијају у музеји
ма помажу појединцима да превазиђу ограничења властитих
искустава и омогућују им да прошире своје знање. Концепт
сарадничког учења, који је настао у формалном образовању,
40 Gibbs, K., Sani, M. and Thompson, J. (eds.) нав. дело. p. 19
41 Hein, G. E. нав. дело. p. 342.
42 Milano, C. Da.  Museums as Agents of Social Inclusion, in: Museum Medi
ators Reader, eds. Câmara, I. B. da Milano, C. da Padró, C., Vabamae, E. K.
and Merrimaa, I. (2014), Sintra: Mapa das Ideia s, p. 87.
43 Gibbs, K., Sani, M. and Thompson, J. (eds.) нав. дело, стp. 20.
44 Brajčić, M., Kovačević, S. and Kuščević, D. (2013) Learning at the Museum,
Croatian Journal of Education 15(2), p. 161.
45 Milutinović, J. (2002) Učenje u muzeju, Pedagoška Stvarnost 48(5-6),
str. 354–365.
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примењив је широко у музејима; конструишући значења у
социјалним интеракцијама појединци кроз искуство уче о
другима, истовремено редефинишући своја уверења и ис
куства. При томе, музеје не би требало посматрати као ри
знице „истине”, него као приче (наративе) које посетиоци
треба да прочитају и интерпретирају.46 Искуствено учење у
музејима јавља се као учење које је зависно од контекста,
које се одвија у одређеном социо-културном контексту. Са
ма музејска изложба јесте социјална ситуац
 ија и за велики
број посетилаца важан аспект доласка у музеј представља
социјална активност која се   у њима одвија. Након 30-45
минута разгледања музејске изложбе посетиоцима пажња
почиње да опада и они се све више усмеравају на друге љу
де, односно ступају у интеракције са музејским особљем и
другим посетиоцима.47
Када је реч о теоријском утемељењу процеса образовања и
учења у музеју, прагматизам и конструктивизам посматрају
се као релевантне теорије; ове две теорије нужно стављају
акценат на социјалну промену са циљем унапређења дру
штва.48 Јачање демократије кроз образовне активности мо
же се постићи на два начина. Први начин јесте да музејске
образовне активности помогну посетиоцима да науче како
да уче, развијајући критичко мишљење. Други начин је да
музеји, као и друге образовне институције, усмере пажњу на
контроверзна питања, стајући на страну социјалне правде и
демократије. Осим тога, у литератури се наглашава да по
стављање образовања и једнакости у први план у музејима
значи: (1) Развијање приступачног окружења које подстиче
посетиоце на учење; (2) Развијање вишеслојне интерпрета
ције како би се сви осећали да су добродошли, од оних који
први пут посећују музеј, па све до оних академски образо
ваних; (3) Осигуравање да је музејско особље информисано
о својим посетиоцима исто онолико колико је информисано
о музејским колекцијама и изложбама; (4) Изложбе треба да
омогуће приступ различитој публици; (5) Постојећи обра
зовни ниво и стил учења посетилаца треба да буду полазна
основа образовања у музејима; (6) Ревизија и модификовање
музејских конвенција у сврху придобијања нових посети
лаца и (7) Осигуравање да разноликост особља рефлектује
разноликост публике коју музеји желе да привуку.49

46 Hein, G. E. нав. дело.
47 Milutinović, J. нав.дело, стp. 361.
48 Hein, G. E. нав. дело.
49 Gibbs, K., Sani, M. and Thompson, J. (eds.) нав. дело, стp. 17.
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У литератури се подвлаче два кључна елемента којима се
истиче значај музеја у процесу социјалне инклузије: први
елемент односи се на могућност музеја да утичу на соци
јалне политике и на усвајање социјално инклузивних аген
ди (чиме се мења традиционална улога музеја), а други се
односи на дефинисање обима и природе културних актив
ности од стране доносиоца одлука.50 Иако постоје мишље
ње да политика не треба да се меша са културом, социјално
инклузивно оријентисани музеји управо су они у којима су
доносиоци одлука веома присутни. Узимајући за полазну
основу праксу која се остварује у музејима, развијена је и
типологија социјално инклузивних музеја: (1) Инклузивни
музеј. Сврха и циљ овог типа музеја јесте да на својим по
ставкама репрезентује маргинализоване групе и да омогући
приступ онима који би иначе били искључени из музеја. По
среди је примарни ниво социјално инклузивног музеја који
у први план истиче укључивање објеката или експоната који
представљају маргинализоване групе. Осим тога, социјал
но инклузивни музеј ће ангажовати обесправљене групе, у
партиципаторном или колаборативном смислу, обезбеђују
ћи им приступ музејским експонатима; (2) Музеј као агенс
социјалног обнављања. Овај тип музеја повезује се са за
једницом, и то не само на културном нивоу. Реч је о пове
зивању изложби са социјалним, политичким и економским
аспектима заједнице, са намером побољшања квалитета жи
вота појединаца; (3) Музеј као средство ширих друштвених
промена. Овај тип музеја јавно признаје своју друштвену
улогу, са настојањем да покрене позитивне друштвене про
мене.51 Музеји који јасно артикулишу своју улогу у односу
на друштво и који интенционално настоје да позиционира
ју себе као институцију која се на више нивоа бори против
социјалне искључености, међутим, још увек су реткост.
Анализа примера добре праксе омогућила је да се издвоје
принципи који би могли помоћи музејима да постану соци
јално инклузивне институције.52 Као први принцип истиче
се развој инклузивне политике. Тај принцип претпоставља
довођење у питање целокупног функционисања и друштве
не улоге музеја, захтевајући промену парадигме у мишљењу
и пракси. При томе је значајна подршка локалних власти,
било у виду формалних докумената или неформалне подр
шке. Креирање специфичног језика и терминологије јесте
50 Dodd, J. and Sandell, R. нав. дело. стp. 17.
51 Sandell, R. (1998) Museums as Agents of Social Inclusion, Museum Mana
gement and Curatorship 17(4), p. 410-416.
52 Hooper-Greenhill, E., Sandell, R., Moussouri, T. and O’Riain, H. нав. дело,
стp. 23.
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врло битно јер може да утиче на промену перцепције му
зејског особља у погледу своје улоге у процесу социјалне
инклузије. Такође, лидерство се истиче као важан принцип.
Тим се принципом истиче да је значајно имати добро об
учене и посвећене лидере, који виде потенцијал музеја да
промовише инклузију, који мотивишу своје запослене и ко
ји сагледавају ствари из угла социјалне инклузије. Музеји
понекад треба да буду спремни на преузимање ризика и да
направе промене које често и нису тако једноставне. Преу
зимање ризика и предочавање бенефита који има инклузив
ни приступ музејским активностима могу да помогну да се
локалним властима, или пак запосленима у музејима, пружи
увид у потенцијале које музеј поседује у погледу социјалне
инклузије. Партнерство и умрежавање представља, тако
ђе, битан принцип; запослени у различитим институцијама
и организацијама које се баве социјалном инклузијом имају
другачије експертизе, него запослени у музејима, те могу да
помогну у реализовању активности у музеју. Други аспект
умрежавања и партнерства јесте повезивање са различитим
изворима финансирања. Пети принцип односи се на респон
зивне и флексибилне приступе. Тај принцип указује на то да
музејски пројекти настају у склопу заједнице, да треба да
одговоре на потребе те заједнице и да буду довољно флек
сибилни како би се могли прилагодити променама које носи
социјално инклузивни процес. Шести принцип је консулто
вање, укљученост и оснаживање заједнице. Социјална ин
клузија је приступ који се заснива на потребама, а редовни
консултативни састанци омогућавају да се открију које су то
потребе, да се поставе циљеви и креира атмосфера повере
ња. Такође, социјална инклузија није само још једна услуга
коју нуде музеји. Она укључује заједницу и оснажује је како
би се трансформисао музеј. Евалуација и одговорност, као
један од принципа ефективних програма социјално инклу
зивних музеја претпоставља редовну евалуац
 ију музејских
програма. Сви учесници програма треба да учествују у том
процесу и да циљеве програма подешавају у складу са из
вршеном евалуац
 ијом. Будући да је анализа рада музејских
институција показала да се допринос музеја социјалној ин
клузији недовољно уочава, указује се и на значај принци
па заговарања којим се настоје уверити колеге, доносиоци
одлука и други у значај рада музеја у погледу сузбијања
социјалне искључености.53

53 Исто, стр. 45-47.
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Завршна разматрања
На основу свега реченог, може да се констатује да је соци
јална искљученост сложен друштвени проблем који захтева
приступ који у себе инкорпорира вишедимензионална на
стојања различитих друштвених структура и актера. Ова
настојања треба да буду координисана и да обухватају све
сфере друштвене искључености, уз уважавање конкретних
друштвених група, њихових захтева и потреба.54 Музеји
имају велик потенцијал за ангажовање у процесу социјал
не инклузије, и то не само у културном, него и у економ
ском, политичком и социјалном домену.55 Учење у музејима
има своје специфичности које треба да се искористе, јер они
представљају места у којима посетиоци могу да уче у непо
средном додиру са вековима прикупљаним културним на
слеђем и реалним предметима који га репрезентују. Инфор
мални контекст, прагматичност, добровољност, самоусмере
ност јесу само неке од предности које нуди музеј приликом
учења. Када је реч о социјалној инклузији, поред разновр
сности принципа и начина на које музеј може да потпомог
не процес социјалне инклузије, најчешће се акценат ставља
на повезивање музеја са другим релевантним актерима у
друштву и на лични контакт са посетиоцима (излажење у
сусрет њиховим потребама, упознавање посетилаца, деел и
тизација музеја и сл.).
Последњих деценија све се више афирмише значај музеја у
развоју друштва. Осим теоријских радова у интердисципли
нарним научним часописима (на пример, „Музеј и друштво”
˗ „Museum and Society”) који афирмишу темy социјалне ин
клузије и образовања у музејима, y свету делује и све више
музеја активно укључених у процес социјалне инклузије.
Пре свега, мисли се на пројекте које су реализовали музе
ји у Плимуту, Шефилду, Глазгову, Лестеру, Саутемптону и
тако даље.56 У нашој средини, удружење „Mikro Art” јесте
једно од ретких удружења која као своју основну сврху ис
тиче бављење питањима која су од значаја за друштво. У
оквиру пројекта „Улична галерија” обрађују се питања ко
ја су често запостављена у друштву (реализоване изложбе
о бескућницима, условима рада у руднику, мигрантима из
Азије и Африке, о деци из дивљег насеља у околини Бел
вила и сл.). Реч је о музејском простору који је измештен
на улицу, у јавни простор, у пролазу између Трга Николе
54 Brstilo, I. and Jelavić, Ž. нав. дело, стр. 157.
55 Sandell, R. нав. дело.
56 Hooper-Greenhill, E., Sandell, R., Moussouri, T. and O’Riain, H. нав. дело,
стp. 23-28.
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Пашића и Нушићеве улице у Београду.57 Осим тога, у са
радњи са организацијом Пер Арт из Новог Сада Галерија
Матице српске била је укључена у пројекат „Уметност и ин
клузија. Инклузивне ликовне радионице у Галерији Матице
српске”, реализујући 26 инклузивних радионица.58 Може се
констатовати да музеји у Србији све више почињу да сагле
давају своју функцију у друштву. Уочава се помак у начину
сагледавања музејских садржаја и истиче се да он треба да
буде примеренији публици која посећује музеје,59 али то је
само један корак ка афирмацији музеја као социјално инклу
зивне институције. Чини се као да у нашим музејима и да
ље влада схватање како су музеји институције довољне саме
себи, намењене културној елити. Пратећи трендове у свету,
музеји у Србији би требало да уоче свој потенцијал у сфери
друштвеног ангажовања, социјалне инклузије, образовања и
да се окрену повезивању са друштвом и публиком.
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MUSEUM AS AN INSTITUTION 
OF SOCIAL INCLUSION
Abstract
In contemporary society, the museum is being increasingly focused
on new roles and it is no longer oriented only to the traditional ones
such as grouping, preserving and exhibiting collections. Having that
in mind, the aim of this paper is to understand the possibilities of the
museum in the area of social engagement, and to consider the potential
of the museum as a socially inclusive institution. The paper discusses
the concepts of social exclusion and social inclusion, and analyses the
possibilities for the museum in the realization of equality, diversity,
social justice and human rights. It is ascertained that education
represents a central activity of the social inclusion process in a museum.
Serbian museums perceive with increasing understanding their function
in the society. However, the perception that museums are institutions
intended only for cultural elites still seems to be widespread. Following
world trends, museums in Serbia should perceive their potential in the
areas of social engagement, social inclusion and education, and should
try to connect both with the society and the public.
Key words: museum, education, social exclusion, social inclusion
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ANIKA I VELIKI DRUGI
Sažetak: Veliki Drugi prema Lacanu (1966) svijet je jezika u kojem po
jedinac konstituira sebstvo. Nerijetko to je prostor praznih označitelja u
kojem je ljudski subjekt, lišen ikakve čvrste referentne točke, radikalno
decentriran beskonačnim omaškama simboličkog poretka, uhvaćen u
narcističkim zrcalnim odrazima, raspršen i potpuno nadvladan neuta
živom silom same žudnje. Lacan vjeruje da je navedena žudnja utaživa
tek u aktivnom susretu s velikim Drugim, u uspješnoj interpersonalnoj
komunikaciji koja je pak moguća tek u rijetkim trenutačnim bljeskovi
ma.Tako poimana komunikacijska situac ija stoga je doživljavana kao
mjesto na kojem žudnja može biti utažena, ali i kao proces dijeljenja,
nužna izlika koja prekriva trajnu potragu za nedostajućim objektom.
Polazeći od navedenih Lacanovih teorijskih postavki prilog pokušava
analizirati načine funkcioniranja ljubavnog diskursa i strategije kon
stituiranja intimnog sebstva u imperijalističkim društvenim porecima.
Interpretacijom punog i praznog govora u Andrićevoj noveli Anikina
vremena (1931) nastoji se pokazati načini realizacije sebstva rascije
pljenog između žudnje i nedostatnosti osmanskog velikog Drugog.
Ključne riječi: Andrić, Anikina vremena, Lacan, veliki Drugi,
Foucault, ars erotica

Mali Drugi i(li) veliki Drugi
„Drugost“ je vjerojatno jedan od najdiskutabilnijih i najkom
pleksnijih pojmova Lacanova cjelokupnog teorijskog aparata.
Shodno tomu, iznimno je teško spojiti široku raznolikost pod
ručja i aspekata koje on navodi govoreći o „drugosti“. Analizira
jući Lacanov subjekt Bruce Fink u studiji The Lacanian Subjekt,
Between Language and Jouissance (1995) stoga s pravom na
vodi da Lacanov pojam „drugosti“ ima mnogo lica ili avatara.
Lacanovo gotovo do ekstremnosti široko poim
 anje „drugosti“
„prelazi nevjerojatan raspon od nesvjesnog (Drugog kao jezi
ka) i Ja (imaginarnog drugog [idealnog Ja] i Drugog kao žudnje
[Ja-ideal]) do frojdovskog Nad-Ja (Drugog kao jouissance)“.1
1 Fink, B. (2009) Lakanovski subjekt. Između jezika i jouissance, Zagreb,
str. XI.
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Vjerojatno najsloženiji odnos između navedenih „drugosti“
jest odnos između „velikog“ (objekt „A“) i „“malog“ Drugog
(objekt „a“).
Posebice u eseju The Ego in Freud’s Theory and in the Techni
que of Psychoanalysis(1955), Lacan pokušava lučiti razliku iz
među „malog drugog“ i „velikog Drugog“, paradoksno umjesto
razjašnjavajući znatno još usložnjavajući navedena dva pojma.
Grubo govoreći, francuski teoretičar ističe da je suprotno „veli
kom Drugom“, koji je upisan u simbolički poredak, „mali drugi“
upisan u imaginarni poredak. „Mali drugi“ istodobno je i pandan
i odraz slike (imago) i zapravo i nije drugi, nego tek odraz ili
projekcija ega. Za razliku od njega, „veliki Drugi“ jest jezik i
zakon te je konceptualiziran kao radikalan alteritet i razlika. Kao
takva „drugost“ „velikog Drugog“ nadmašuje iluziju drugosti
imaginarnog poretka jer nikad u potpunosti ne iščezava kroz
proces identifikacije. Štoviše, „veliki Drugi“ upisan je u simbo
lički poredak ne samo jezikom i zakonom nego i utoliko što je
satkan od pojedinačnih subjekata. Shodno tomu, „Veliki drugi“
jest oboje, i drugi subjekt u svojoj radikalnoj razlikovnosti, kao
i simbolički poredak koji posreduje odnose među subjektima.2
Pokušavajući objasniti relaciju između jezika i „drugosti“, Fink,
u već spomenutoj studiji, u tom kontekstu ističe razliku izme
đu dvaju tipova diskursa ili, jednostavnije rečeno, između dvaju
različitih tipova govora: „govor ega: svakodnevni govor o ono
me što o sebi svjesno mislimo i vjerujemo i neku drugu vrstu
govora“3 zaključujući:
Lacanovo je Drugo, na svojoj osnovnoj razini, povezano s tom
drugom vrstom govora. Pokusno možemo pretpostaviti ne samo
da postoje dvije različite vrste govora nego i da, grubo govore
ći, dolaze s dva različita psihološka mjesta: ega (ili sebstva) i
Drugog. (4)
Iz navedenog se nameće zaključak da je značenje „Drugog kao
drugog subjekta“ podređeno značenju „Drugog kao simbolič
nog poretka“. „Drugi mora prije svega biti poim
 an kao mjesto,
položaj u kojem se konstituir a govor.“4 Shodno tomu, moguće
je govoriti o Drugom kao subjektu tek u drugorazrednom smi
slu, u smislu da subjekt može tek govorom zaposjesti navedeni
položaj i tako „utjeloviti“ Drugog za drugi subjekt.  

2 Usporediti: Lacan, J. (1988) The Seminar, Book II. The Ego in Freud’s The
ory and in the Technique of Psychoanalysis, 1954-55, New York: Nortion;
Cambridge, poglavlje 19.
3 Fink, B. (2009) Lakanovski subjekt. Između jezika i jouissance, Zagreb, str. 3.
4 Lacan, J. (1993) The Seminar, Book III. The Psychoses, 1955-56, London,
str. 274.
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Puni i prazni govor
Na slojevitost značenja „drugosti“ u jeziku i govoru Lacan se
prvi put osvrće u poznatom „rimskom govoru“ iz 1953., „Funk
cija i područje govora u psihoan alizi“. Naglašavajući (raz)govor
kao krucijalnu metodu (iz)lječenja traume on se u navedenom
tekstu izravno nastavlja na Freuda znantno usustavljujući nje
gova poim
 anja govora i jezika. Lacan radikalno odbacuje tada
uvriježene psihijatrijske metode liječenja zalažući se i detaljno
razrađujući metodu (raz)govora. „Sve jedno ili je poim
 ana kao
metoda liječenja, kao stručna naobrazba, ili analiza dubinskog,
psihoan aliza raspolaže isključivo jednim medijem: govorom pa
cijenta.“5 Nastavljajući se na neke od ključnih teza iznešenih u
svojim prethodnim radovima – koje je krajnje pojednostavljeno
moguće sažeti tvrdnjama: „nesvjesno je strukturirano kao jezik“,
odnosno „nesvjesno je diskurs Drugog“, shodno čemu, „ja jest
Drugi“6 – francuski teoretik u spomenutom eseju pobliže objaš
njava „jezik žudnje“ ističući da je traumu pohranjenu u nesvje
snom analizom određenih iskaza moguće, iako tek trenutačno i u
svojevrsnim „bljeskovima“, dosegnuti i detektirati. Određujući,
između ostalog, realno kao sve ono što tek trebamo simbolizira
ti, Lacan poim
 a traumu kao jedno od lica realnog, točnije, kao
nešto što stoji između jezika i realnog. Jezik nikada u potpunosti
ne transformira realno, nikada ne odlijeva sve realno u simbolič
ki poredak, ostavljajući uvijek za sobom neki reziduum. Trauma
je za njega to reziduir ano iskustvo, iskustvo koje je subjektu po
stalo kamen spoticanja, otpadak realnog, svojevrsna „regresija
realnog“ (90). Kao takva, trauma po Lacanu implicira fiksaciju
ili blokadu, nešto što još nije simbolizirano. Kako bi objasnio
načine i mogućnosti simboliziranja ostataka realnog na koji
ma počiva trauma, mehanizme funkcioniranja i razumijevanja
„jezika žudnje“, Lacan u spomenutom eseju razlikuje „prazni“
i „puni“ govor (parole vide / parole pleine)7, odnosno istinit i
5 Lacan, J. (1973) Schriften I, ur. N. Haas. Walter Verlag: Olten / Freib urg,
str. 84.
6 Kao što je nerijetko isticano u literaturi, Lacanova teorijska građevina iznim
no je kompleksna i nepristupačna. Detaljno diferenciranje njegovih pojedi
načnih teza, koje su se često mijenjale u različitim vremenskim kontekstima
i teorijskoj argumentaciji, znatno bi prelazilo okvire ovoga rada. Teze zastu
pljene ovdje utemeljene su isključivo na autorovim radovima navedenim u
sekundarnoj literaturi. U kontekstu netom iznešenih teza usp. između osta
log: Lacan, J. (1973) Schriften I, ur. N. Haas. Walter Verlag: Olten / Freib urg,
str. 104 i 113; Lacan, J. (1975) Schriften II, ur. N. Haas. Walter Verlag: Olten
/ Freib urg, str. 190 i 178; Lacan, J. (1978) Die vier Grundbegriffe der Psycho
analyse, Das Seminar von J. Lacan, ur. J.-A. Miller, knjiga br. XI, Olten /
Freib urg, str. 26.
7 Usporediti: Lacan, J. (1973) Schriften I, ur. N. Haas. Walter Verlag: Olten
/ Freib urg, str. 84, 92-93. U istom eseju na jednom drugom mjestu „puni
govor“ Lacan naziva i „prvim jezikom (langage premier)“ (136).
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lažni govor, ističući da je zadaća psihijatra prodrijeti u spome
nutu „regresiju realnog“ (90), tj. u nesvjesnu razinu jastva (je),
koju Lacan diferencira od svjesne (moi), i potaknuti pacijenta da
(pro)govori iz nje i o njoj.
Praktična zadaća psihoan alize stoga bi po Lacanu bila staviti su
bjekt u svojevrsnu „scenu govora“, otkočiti, osloboditi, spoznati
i priznati ga, iza maske praznog govora doći do punog govora
(usp. 104). Takvu zadaću Lacan naziva svojevrsnom „psihonali
tičkom anamnezom“ koja ne teži rekonstruir ati „realitet“, nego
„istinu“, djelovanjem „punog govora“, njegovim novim „po
slagivanjem“ i „osmišljavanjem“ prošlosti (95). Tek u takvoj
„scenskoj“ govornoj konfiguraciji moguće je doprijeti do istine,
moguća je realizacija „punog govora“, „govora žudnje“, iskaza
nesvjesnog.
Kao daljnju karakteristiku „punog govora“ Lacan ističe činjeni
cu da je on odrediv i spoznatljiv tek u odnosu s „drugim“ subjek
tom. Istinit govor moguć je tek u dijalogu, susretu subjekata, ne
svjesno je moguće iskusiti tek u dijalogu, tek u dodiru s drugim,
nikako u imperativu samotne refleksivnosti. Za puni diskurs nu
žna je riječ koja istovremeno može biti i jedno i drugo, odnosno,
kako tvrdi Lacan, samo riječ primljena obostranim priznanjem
može utažiti žudnju (usp. 143). Značajka punog diksursa je i u
tome da je govor jednoga istovremeno i govor drugoga, u tome
da riječ koju jedan upućuje drugom pogodi i naiđ e na odjek i
time prodre u nesvjesno otkrivajući i spoznajući, ali uvijek tek
trenutačno i samo u „bljeskovim“, istinu, vlastito sebstvo. Tamo
gdje izgovorena riječ iznjedri drugu riječ, jezik bljesne istinom,
koja ne pripada ni jedno ni drugoj strani, nego bivstvuje između
govornika.
To mjesto drugog, odašiljanje riječi i njezin prijem u drugom
iznimno je kompleksno i slojevito. Kako bi ga pojedinac isku
sio, kako bi se realizirao puni diskurs, onaj koji utažuje žudnju,
Lacan naglašava niz mehanizama koji na prvi pogled djeluju
krajnje paradoksalno. Navest ću samo neke koji će biti potka
daljnje analize. On, između ostalog, navodi pogrešan iskaz, šut
nju i „jezične simptome“ kao ključne načine funkcioniranja pu
nog diskursa i dosezanja jezika žudnje. Nadovezujući se na Novi
zavjet na jednom mjestu ističe da je za analitičara važno „imati
uši kako ne bi čuo ili, drugačije rečeno, kako bi razotkrio ono
što treba biti čuto i razumljeno“ (92) jer analitičar ne posjeduje
treće ili četvrto uho kojim bi mogao čuti ono što je u podsvijesti.
Evidentno je da tako poim
 an jezik sa sobom istovremeno donosi
utaženje žudnje, ali je i temeljni oblik otuđenja. Jezik koji stalno
balansira na granici između istine i laži, „punog i praznog govo
ra“, kao takav dopušta perfidnost, izvještačenost, laži, prijevare.
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Stoga on istodobno traumatizira i liječi, potiče i utažava žudnju.
U tom kontekstu jezik i interpersonalna komunikacija primar
no se nadaju kao nužne izlike, fasade koje otkrivaju/prekrivaju
nemogućnost utaženja žudnje, a sama se komunikacijska situ
acija doživljava kao proces dijeljenja, u kojem ljudski subjekt
stalno ponavlja svoju trajnu potragu za nedostajućim objektom
ili žudnjom.
Polazeći od navedenih Lacanovih teorijskih postavki u daljnjem
se dijelu teksta pokušava analizirati načine funkcioniranja lju
bavnog diskursa i strategije konstituir anja intimnog sebstva u
imperijalističkim društvenim porecima. Interpretacijom „pu
nog“ i „praznog“, govora kako ih poim
 a Lacan8, u Andrićevoj
noveli Anikina vremena (1931) nastoji se iščitati načine iska
zivanja koji sugeriraju traumatizirana stanja likova te pokaza
ti modalitete realizacije sebstva rascijepljenog između žudnje i
nedostatnosti osmanskog „velikog Drugog“.

Ljubeći Drugi
Strah, ludilo, bol, bezizlaznost, egistencijalna tamnica, estetika
„svijeta bez boga“9, toposi su koji su već navođeni u literaturi
u analizi kako cjelokupna Andrićeva opusa, tako i pripovijesti
Anikina vremena.10 Već je na prvi pogled evidentno da u dija
getičkom univerzumu gotovo i nema lika koji nije iskusio ili
ne trpi kakvo traumatsko stanje. Atmosfera boli, ludila i bez
izlaznosti nerijetko je eksplicitno i izrečena u naraciji. Tako je,
primjerice, u tekstu predstavljeno kako pop Vujadin gleda sama
sebe kako iz dana u dan „ludi i gubi se“ (15) te konačno jed
nog dana prelazi na „otvoreno ludilo“ (16), Mihailo je karakte
riziran kao netko tko zbog proživljene i neverbalizirane trauma
s Krstinicom nalikuje „teškim bolesnicima” (44), a Lale zbog
šutnje u koju se zaodjenuo nakon skandaloznog sestrina ponaša
nja prikazuje se  kao „malouman“ (29), „luckast“ (30) i “srećni
idiot” (82). Iako naratološka postavka uzroke traumatskih sta
nja likova ne ograničava na samo jednu pojavu nego ih naprotiv
sugerira nerazmrsivom kompleksnošću najrazličitijih uzroka i
posljedica, neostvarenu ljubav prema osobi suprotnog spola, ne
utaženu žudnja za ljubećim Drugim, moguće je čitati kao jednu
8 Usporediti: Lacan, J. (1973) Schriften I, ur. N. Haas. Walter Verlag: Olten /
Freib urg.
9 Takvu  egzistencijalističku  potku  Andrićeva  poetskog  kozmosa  najuvjer
ljivije i najdetaljnije razradio je Korać u studiji Andrićevi romani ili svijet bez
boga, 1970. Iako se Korać u svojoj studiji eksplicite ne referira na pripovijest
Anikina vremena, navedene poetske karakteristike karakteriziraju i to prozno
štivo.
10 Usporediti: Minde, R. (1962) Ivo Andrić, Studien über seine Erzählkunst,
München, str. 190; Korać, S. (1989) Andrićevi romani ili svijet bez boga, Za
greb.
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od ključnih tematskih okosnica Andrićeva teksta.11Motrena s
aspekta nerealizirane ljubavi pripovijest Anikina vremena sat
kana je od četiri autohtone ljubavne priče: priče o pop Vujadi
nu, posljednjem izdanku obitelji Pobrunović koji nakon ženi
ne smrti poludi, priče o Aniki, višegradskoj kurtizani koja, iako
fatalnom ženskošću cijelu kasabu “baca na noge”, postaje tako
moćna da neko vrijeme vlada ljubavnom žudnjom gotovo sva
kog člana kasabe, tragično okončava ostajući sama zakinuta za
žuđeni objekt ljubećeg Drugog, priče o Mihailu, koji traumatizi
ran ljubavnom aferom s Krstinicom ostaje nesposoban za ljubav,
te priče o pop Vujadinovu djedu Jakši koji zbog nekontrolirane
ljubavne žudnje za Anikom izvrgava ruglu sebe i vlastitu obitelj.
Navedena traumatska stanja inducirana neutaživom žudnjom
ljubećeg Drugog u tekstu su sugerirana diskurzivnom slojevi
tošću koja karakterizira sve pripovijedne segmente: fabularnu
11 U dosadašnjoj literaturi Andrićeva pripovijest uglavnom je čitana kao jedna
od „ženskih priča“. Suprotno „starijoj“ kritici koja je polazila od egzistenci
jalno-ontološkog pojmovlja ljepote, dobra i zla, i u Anikinu liku vidjela ili
„slik[u] mutnih i nerazumljivih strana ljudskog života“ (Korać, S. (1989) An
drićevi romani ili svijet bez boga, Zagreb, str. 551) ili „pad“ i „greh“ koje tre
ba kazniti (Stojanović, D. (2016) Lepota i mržnja, http://www.rastko.org.rs/
knjizevnost/nauka_knjiz/andric/dstojanovic-anika.html, 20. 05. 2016.), „no
vija“ čitanja uglavnom zasnovana na (post)feminističkoj vizuri ili recentnim
promišljanjima sebstva, ne vjeruju više da u Anikinom misterioznom liku sto
luje „zlo“ po sebi, nego tvrde da ono nije „u samoj ženi, već u sankcioniranoj,
društveno proskribiranoj muškoj želji“ (Lukić Visković, J. Dvije Andrićeve
ženske priče: „Anikina vremena“ i „Mara milosnica“, u: Ivo Andrić – svug
dašnji, ur. Brnčić, J. (2015), Zagreb, str. 110). U tom smislu recentna čitanja
Anikinih vremena u tekstu detektiraju ili „modele muškocentričnog pisma“
(Đuvić, M. (2016) Žena koje nema i njeno tijelo. (Re)konstrukcija ženskog
subjekta u Andrića, http://www.razlika-differance.com/Razlika%205/RD5Djuvic.pdf, 20. 05. 2016, str. 2) ili „tjelesnost koja se otela patrijarhalnoj
kontroli“ (Gazetić, E. (2016) Ne/predstavljivost ženskog subjekta u Andriće
vim pripovijestima. „Anikina vremena“, „Mara milosnica“ i „Jelena, žena
koje nema“, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=33077, 20. 05.
2016., str. 95), ili pak u Anikinu liku vide ilustrativni primjer „razlomljenog
i rascijepljenog subjekta“ (B Brlenić-Vujić, B. Razlomljeni identiteti u An
drićevim pripovjetkama, u: Ivo Andrić – književnik i diplomata u sjeni dvaju
svjetskih ratova (1925-1941), ur. Tošović, B. (2012), Beograd, str. 119). Ia
ko neka od navedenih tumačenja Andrićeve pripovijesti u svojim analizama
referiraju i na ovdje korišteno pojmovlje Drugost i govorne komunikacije
(usp. Brlenić-Vujić (2012), nav. djelo, str. 120-123 i Đuvić (2016), str. 4), niti
jedno se izravno ne referira na Lacanovu teoriju, ali niti ne pozicionira i dife
rencira navedenu problematiku u kontekstu suvremenih, iznimno slojevitih i
složenih promišljanja. U okvirima ovdje korištenih teorijskih okvira potreb
no je istaknuti i interpretaciju Tatjane Bečanović koja pripovjedne strategije
Anikinih vremena raščlanjuje polazeći od Genetteove naratološke teorije, ali
suprotno ovdje primjenjivanim pojmovima elipse, paralipse, distance i glasa,
svoju interpretaciju usredotočava na Genettovu kategoriju narativnog nivoa
(usp. Bečanović, T. Kompozicioni principi Andrićevih pripovjedaka „Ani
kina vremena“ i „Mara, Milosnica“, u: Ivo Andrić – književnik i diplomata
u sjeni dvaju svjetskih ratova (1925-1941), ur. Tošović, B. (2012), Beograd,
str. 212).
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okosnicu, poziciju pripovjedača, karakterizaciju lika, iskaz lika
itd. Navedena diskurzivna slojevitost posebice je vidljiva u nači
nu izvedbe izravne komunikacije među likovima u njihovim (ne
uspjelim) nastojanjima dosezanja „punog“ ili „istinitog“ govora.
Komunikacija između Anike i Mihaila u tom smislu izdvaja se
kao kulminacijska točka ne samo njihova (ljubavnog) odnosa
nego i cjelokupne sižejne konstrukcije i semantičke intencije.

Anikini i Mihailovi (raz)govor(i)
U tekstu nije iznesen precizan podatak koliko su se puta Mihailo
i Anika susreli i razgovarali. Način njihove (ne)komunikacije –
kada, koliko, kako i što su razgovarali – moguće je tek (neiz
ravno) iščitati iz pripovjedačevih navoda i komentara. Na točno
devet mjesta u tekstu izvještava se o susretima Anike i Mihaila
i njihovoj (ne)komunikaciji. U prvom navodu pripovjedača či
tatelj saznaje da su se sreli slučajno, netom nakon što je Anika
„pala [...] svima u oči“ (27) i „zadevojčila“ se (28), u javnom
prostoru, točnije, „pri ulasku i izlasku iz crkve“ (27). Jesu li
razgovarali, i ako, što nije jasno rečeno.
A Anika je prošla kroz svetinu polako, novim korakom i u novom
liku, ne gledajući ni preda se i ni u koga od onih što su u nju
gledali, nego pravo u vrata na porti prema kojima je išla. Na
vratima se susrete, sudari gotovo, sa jednim muškarcem. To je
bio Mihailo Nikolin zvani Stranac. Malko se zbuniše i zaustavi
še, više on nego ona, i pređoše prag, jedno mimo drugog, gotovo
u isti mah. (28)
Drugi put susreću se na istom mjestu, „ali više ne slučajno“. Je
li došlo do razgovora, i ako je, o čemu su pričali ni ovaj put u
tekstu nije jednoznačno određeno. Znakovito je da je u relativno
kratkoj sekvenci koja opisuje njihov susret posvećeno znatno vi
še prostora reakcijama i „govoru“ kasabe, nego njima samima i
njihovim (raz)govorima. Iduće nedelje po Bogojavljanju sastali
su se na istoj kapiji, ali ne više slučajno. Mihailo je očekivao i
prišao joj. A svet koji je bio iznenađen naglim i neobičnim pre
obražajem Anikinim, čudio se isto toliko da Mihailo, koji nije
išao ni sa svojim vršnjakinjama, sačekuje i prati nju. Kasaba ni
je prestajala da govori o Krnjojelč evoj kćeri koja se odjednom
zadevojčila, i to tako da odudara i likom i odelom od ostalog
ženskog sveta. (28) Pri trećem navodu pripovjedač ponovno iz
vještava da su se Mihailo i Anika viđali redovito na istom mje
stu, ovaj put ističući i to da su, iako kratko, međusobno komuni
cirali: „Mihailo je isprva redovno sačekivao u porti i izmenjivao
sa njom po nekoliko reči.“ (29) O čemu su razgovarali te kako
su susreti bili dogovarani, ni ovaj put nije naznačeno. Suprotno
tomu, i sada je čitatelj znatno podrobnije obaviješten kako su
njihovi sastanci i razgovori bili percipirani u kasabi: Anika je
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te zime bila „glavni predmet muških želja i ženskih razgovora“
(29). Pri četvrtom navodu pripovjedač vrlo koncizno izvještava
čitatelja da su Anika i Mihailo, zajedno s drugim „momci[ma]
kod crkve“ razgovarali o udaji. I u ovoj narativnoj sekvenci re
akcijama kolektiva dodijeljen je izniman značaj. Kasaba je go
vorila o Anikinoj udaji. O tom su joj govorili svakako i momci
kod crkve. Ona ih je gledala sve podjednako i slušala mirno,
najčešće i ponajduže Mihaila, ali sama nije odgovarala nikad
ništa određeno. (30) Pri petom navodu saznajemo da je Mihailo
prestao Aniku „sačekivati“. I ovaj put pripovjedač vidljivo fo
kusira i fokalizira reakcije naroda na novonastalu situac iju, dok
su Anikina i Mihailova razmišljanja i doživljaji u drugom planu.
Ženili su ga mnogi, ali on je odbijao uvek šalom ili ćutanjem.
Zato je bilo veliko iznenađenje kada je pretprošle zime počeo da
se viđa i razgovara sa Anikom, ali još mnogo veće kada je ovog
proleća najednom prestao da je sačekuje. Svet se pitao što je
moglo biti između neobične Krnojelčeve kćeri i ovog Mihaila, o
kome se i inače ne zna ništa, i gubi se samo u nagađanjima. (32)
Prišestom navodu narator još jednom sažima, sada iz Mihailove
perspektive, njihove dotadašnje susrete i razgovore. Navodeći i
razlog koji je najvjerojatnije spriječio ostvarenje Anikine i Mi
hailaove ljubavi – Mihailo je „strepeo od Krstinice u sebi“ (41) –
zaključuje: „Tako im je prošla godina dana bez pravog spora
zuma i bez konačnog prekida.“ (41). Tek iz sedmog navoda či
tatelj saznaje sadržaj Anikina i Mihailova razgovora. Navedena
komunikacijska situac ija izdvaja se u odnosu na sve dotadašnje
i po tom što je unaprijed dogovorena, realizirana preko fizičkog
posrednika, stare Pleme, te po tome što je prva koja se odvija u
privatnom prostoru (Anikinu domu).
Zvala ga je da ga pita što misli da radi na Đurđevdan. Između
njenog muklog, teškog glasa, belog lica bez osmejka i ove sitnice
koju ga je pitala, bio je velik nesrazmer koji je još više zbunji
vao Mihaila. Pošto su se sporazumeli i pošto je on obećao da će
svakako ići na đurđevdanski teferič „ako bude živ“, Anika doda:
- I ja ću, ako budem živa i ako se ne udam.
- Nećeš valjda za ovo nekoliko dana.
- Svašta ja mogu učiniti.
- Nećeš, nećeš.
- Misliš?
Ta poslednja reč, neobično izgovorena, prisili ga da joj pogleda
u lice. (41-42)
Osmi put pripovjedač izvještava o susretima i razgovorima koji
su također bili planirani, ali neostvareni. Svi oni trebali su se
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odvijati u Anikinu domu, sve ih je, kao i prethodni, inicirala Ani
ka te su svi bili posredovani preko Pleme. Kad ga je Plema još
jednom zvala Aniki, odgovorio je da ne može doći. Kad je, uoči
Đurđevdana, ponovno došla da ga pita za teferič, odgovorio je
da neće ići. Još mu je jednom Anika poručila, sutradan po Đur
đevdanu, „da kaže hoće li doći ili neće“. „Ne mogu“, odgovo
rio je, i ostao u očekivanju događaja kao što se očekuje udarac.
(44) I deveti pripovjedačev navod izvještava o namjeravanom,
ali također neostvarenom susretu i razgovoru, koji ovaj put ini
cira Mihailo, također preko posrednika, Anikine ciganke. Kada
Mihailo dolazi u Anikin dom u zakazano vrijeme, do razgovo
ra ne dolazi jer on u njezinoj sobi nalazi Anikino mrtvo tijelo
(usp. 86-87).  

Naoko beznačajna sitnica
Kao što je istaknuto, sedmi navod pripovjedača izdvaja se u od
nosu na sve ostale jer njime počinju unaprijed dogovarani raz
govori, on je prvi koji se odvija u privatnom prostoru, jedini u
kojem dolazi do izravne komunikacije između Anike i Mihaila
te jedini u kojem narator čitatelju prenosi sadržaj njihova razgo
vora u cjelosti. Usprkos tomu, na prvi je pogled, sadržaj njihova
razgovora suvišan, potpuno praktične naravi, naoko beznačajna
„sitnica”, kako je eksplicite vidi Mihailo, Anikino pitanje Mihai
lu što namjerava raditi na Đurđevdan. Susret se nadaje nepotreb
nim i stoga što su dogovor o „đurđevdanskom teferiču” mogli
utanačiti i preko posrednika. Iznimna kratkoća njihova razgovo
ra, kao i odrješitost i lapidarnost izraza te posebice učestale, nao
ko potpuno redundantne jezične poštapalice – primjerice, „nećeš
valjda“, „misliš“, „ako budem živ“, „ako budem živa“, koje bi
na prvi pogled mogle upućivati na upotrebu tipičnih jezičnih fra
zema koji boje bosansko podneblje, te njihove inačice „ako se
ne udam“ – sugeriraju sporednost i trivijalnost njihove komuni
kacije. U tom kontekstu promatran razgovor između Anike i Mi
haila moguće je čitati kao šalu ili praznu igru riječima. Međutim,
iscrpnijom analizom, ponajprije usporedbom navedene govor
ne situac ije s drugim u dijagetičkom univerzumu prestavljenim
govornim aktovima, te posebice stavljanjem navedene govor
ne scene u kontekst cjelokupna narativnog ustoroja, na vidjelo
izlaze znatno dublje značenjske razine.
Još je Freud istaknuo da nema izrjeka bez značenja. Dapače,
šale, jezične marginalije, najrazličitiji lapsusi, jezične omaške,
nenamjerno izgovorene, izlanute, promumljane ili pobrkane ri
ječi po njemu su najbolji put prodiranja u nesvjesno, svojevrsna
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„via regia“ nesvjesnog.12 Izravno se nadovezujući na Freuda La
can navedene jezične marginalije naziva svojevrsnim jezičnim
„simptomima“ ističući da je svaka „omaška,“ svaki „lapsus“
organiziran kao usustavljen jezični diskurs. Iskrivljeni govor i
pomiješane riječi približavaju nas „građi“ jezika više nego pra
vilno artikulirane rečenice. Kao takve jezične marginalije na
daju se kao mostovi između simboličkog i realnog iskazujući i
konstituir ajući subjekt znatno dublje nego druge riječi.13
Već analiza navedene govorne situac ije s aspekta sižejne posta
ve, detektiranje trenutka u kojem se odig rava, znatno nadilaze
na prvi pogled sugeriranu semantiku nehajne šale ili igre rije
čima, bacajući na nju potpuno novo značenje. Najavljujući na
vedenu narativnu sekvencu pripovjedač je naziva „prelomom“
(41), priopćavajući nam netom nakon njezina iznošenja kako se
Anika, budući da do planiranog susreta ipak ne dolazi, nakon
„đurđevdanskog teferiča“ znatno mijenja kako prema Mihailu,
tako i prema sebi samoj i cijeloj kasabi. Događaje koji su slije
dili nakon navedenog komunikacijskog akta pripovjedač ovako
opisuje:
Otada pa do ilindanskog vašara, ona je potpuno razvila bar
jak. Otvorila je kuću muškarcima; nabavila neke dve seoske
skitnice, Jelenku i Savetu, da joj budu kao dvorkinje. Od tog
vremena pa za godinu i po dana, ona je smišljala zlo i nesreću
kao što drugi svet misli o kući, deci i hlebu, žarila je i palila
ne samo po kasabi nego po celom kadiluku višegradskom, i
izvan njega. Mnogo se od toga poboravilo, a mnoga je muka
ostala zauvek neviđena i nekazana, ali tada se tek uvidelo šta
može da počini žena otpadnica. (44-45)
Promotrimo li usto navedenu govornu situac iju s aspekta do
minantne narativne strategije, rastvaraju se daljni semantički
slojevi. Tko što zna i u kojem obujmu u određenom trenutku,
moguće je istaknuti kao ključni narativni rekvizit koji povezuje
naoko disparatne narativne cjeline i pokreće radnju. Rečeno Ge
netteovom terminologijom, elipsa i paralipsa,14 dominantni su
narativni postupci kojima Andrić konstruir a fabularnu okosnicu.
Međutim, Andrić ih rabi na osebujan način. Za razliku od elipse
koja je, kako navodi Genette, primarno vremenske naravi i ope
rira izostavljanjem, odnosno „preskakanjem“ određenih radnji
na koje se više ne vraća i osvrće, ili paralipse koja važne, ključne
12 Usporediti: Freud, S. (1940) Zur Psychopathologie des Alltagslebens, u: Sa
brana djela IV, ur. Freud, A., Bibring, E., Hoffer, W., Kris, E. i Isakower, O.
London / Frankfurt a. M., str. 256 i 268.
13 Usporediti: Lacan, J. (1973) Schriften I, ur. Haas, N. Walter Verlag: Olten /
Freib urg, str. 108-109.
14 Usporediti: Genette, G. (2010) Die Erzählung, Stuttgart, str. 66 i 29-30.
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događaje vremenskog prostora o kojem se izvještava u jednom
trenutku ostavlja „po strani“ (30) i povjerava ih čitatelju u ne
kom drugom vremenskom segmentu, „retroaktivno ih fokalizi
rajući“ (30) dajući im tako dodatne semantičke razine, u Andri
ćevu tekstu izostavljeni događaji, ključne niti narativnog zapleta
ostaju zamagljeni i do kraja neizrečeni. Štoviše, izostavljene ak
cije i motivi Andrićeva dijagetskog univerzuma umjesto retro
gradno rasvijetljeni, gotovo redovito su, najrazličitijim narativ
nim strategijama, još znanto zatamnjeni. U tom smislu tehniku
narativne šutnje, odnosno princip tajne, moguće je istaknuti kao
ključnu tehniku pripovjednog oblikovanja Andrićeva fiktivnog
svijeta. Tako, primjerice, narativni ishodi gotovo svih sižejnih
linija ostaju do kraja nerazjašnjeni. Kakav je uistinu bio pop Vu
jadinov „unutarnji život“ nakon smrti njegove supruge, ostaje
tajanstveno. Ta pop Vujadinova „tajna stvarnost“ (20), koja u
sižejnoj strukturi funkcionira kao jedan od ključnih pokretač
kih motiva, ostala je kako za njega sama, tako i za kasabu, pri
povjedača i čitatelja dokraja sakrivena. Završavajući narativnu
sekvencu o njemu pripovjedač nedvosmisleno zaključuje: „popVujadinova sudbina je stajala pred njima [kasablijama] prosta a
neobjašnjiva“ (24). Informacijama o sižejnoj liniji koja prati raz
loge i način Krstina umorstva raspolažu samo sudionici zločina,
Krstinica, Mihailo te čitatelj. Činjenica da samo oni imaju uvid
u navedenu scenu, odnosno način kako se oni verbalno odnose
prema proživljenim iskustvima, funkcionira kao jedna od sna
žnih semantičkih razina. Primjerice, Mihailovo neuravnoteženo
psihičko stanje, uzrokovano ponajprije navedenim događajima,
sugerirano je time što se on o njima ne usudi i ne želi svjedočiti
(„ni u najtežoj vatri nije se odao“, 38), nazivajući sam situac iju
koja ga je snašla „tajnom“ (38), odnosno „tajnom mukom“ (40).
Krstinica, s druge strane, očito također traumatizirana navede
nim zbivanjima, ne libi se verbalno ih predstaviti, štoviše, ne
prestaje do u najsitnije tančine o njima govoriti. Da su oni i njoj
nesavladiv psihički teret, proizlazi ne samo iz njezine vidljivo
burne verbalne reakcije nego i stoga što ih ona predstavlja u od
nosu na Mihaila na potpuno „iskrivljen“ način. Njezina konfa
bulirana priča o hajducima koji su, navodno, noću, naoružani,
neočekivano banuli u njihov dom i usmrtili Krstu čitatelju već
poznate narativne podatke ne predstavlja samo iz bitno druga
čijeg rakursa nego ih istovremeno i proširujuje, ali i zamaglju
je. Način kako Mihailo i čitatelj saznaju Krstiničinu „verziju“
– preko sluškinje Jevre koja je „stala da kazuje šta je čula u
komšiluku“ (37) – navedene događaje zaodijeva još jačim tajno
vitim velom. Događaji za čitatelja zadobivaju na tajanstvenosti
i time što je on u njih upućen prije čaršije, koja inače „sve zna“,
te činjenicom da Krstinica i Mihailo nikada ne pričaju o njima
(barem na osnovi onoga što pripovjedač eksplicitno podastire u
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tekstu). I konačno, središnja „tajna“, zašto Anikina i Mihailova
ljubavna žudnja ostaju nutažene te tko i zašto usmrćuje Aniku,
kako za kasablije tako i za čitatelja, ostaju dokraja nerazmršeni.  
U takvom narativnom poretku navedena govorna situac ija iz
među Anike i Mihaila višestruko je znakovita. Naim
 e, narativ
ni signali, činjenica da Anika i Mihailo pripremaju sastanak, da
razgovaraju izravno i u zatvorenom privatnom prostoru te sa
držaj naoko nehajne poštapalice „ako budem živa i ako se ne
udam“, upućuju na to da bi se sada mogla razriješiti središnja
sižejna tajna: za koga će se Anika udati i kako će završiti nje
zina sudbina? Međutim, kako se razabire iz daljnjeg fabular
nog tijeka, njihov razgovor ne razotkriva tajnu, nego je dodatno
komplicira i usložnjava.  

Govorna distanca
Promotrimo li Andrićev narativni iskaz s aspekta „distance“ u
Genetteovu smislu15, vidljivo je da u njemu prevladava „pri
povjedni govor“ (109). Kako u cjelokupnu njegovu proznom
stvaralaštvu, tako i u Anikinim vremenima,izravan govor likova
(110) iznimno je rijetko korišten. Ne samo zbog navedene spora
dičnosti nego i zbog skale najrazličitijih, često značenjski supro
stavljenih sadržaja koje prenosi takav tip govora, on odiše po
sebnom semantičnom nabijenošću. Ilustrativno navodim samo
neke od sadržaja koji su u tekstu prestavljeni u formi upravnog
govora. Nerijetko su to najnabijenija značenjska mjesta kao, pri
mjerice, u pop-Vujadinovoj pripovijesti rješenje njegove nedo
umice koja ga muči tijekom cjelokupnog narativnog tijeka – je
li njegovo pshičko stanje u kojem se zatekao normalno ili nije.
Odgovor je dan u jednoj jedinoj riječi koju pripovjedač prenosi u
obliku upravnog govora: „Ludim!“16. Mihailova dvojba što uči
niti s nožem neposredno prije posljednjeg susreta s Anikom kul
minira iskazom: „Došlo je vreme da se izvadi nož iz rane.“ (79).
Takav iznimno snažan značenjski moment prestavljaju svakako
i Anikine riječi prenesene u upravnom govoru: „Osevapio bi se
ko bi me ubio.“ (75). Ne samo da su to jedine riječi kojima Ani
ka opisuje svoje psihičko stanje nego one neizravno sugeriraju
odgovor na ključnu narativnu dilemu, što želi i kako se osjeća
Anika, zašto njezina ljubavna žudnja ostaje neutažena, te na
govješćuju konačni sižejni ishod (njezino umorstvo). S druge
strane, nerijetko su u značenjski iznimno nabijenim pripovjed
nim segmentima u obliku izravnog upravnog govora prenesene
naoko banalne trivijalnosti, primjerice, u sceni borbe Krstinice
s njezinim mužem njezino obraćanje Mihailu riječima – „Noge!
15 Usporediti: Genette, G. (2010) Die Erzählung, Stuttgart, str. 104-105.
16 Andrić, I. (1984) Jelena žena koje nema, Sabrana djela, Sarajevo, str. 15.
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Drž mu noge!“ (34) ili “Oprala sam ga [nož].“ (36). Nadalje, u
upravnom govoru učestalo su prenesene naoko bezazlene šale,
primjerice, Anikino slanje Nazifa po šećer (46) ili Taneta po li
mun (66), te redundantni razgovori kasablija, primjerice „dućan
ski razgovori“ koji su, kako ističe narator, uvijek „ličili jedan na
drugi“ (52, usp. i 51,55) ili razgovori Mihaila i Petra Filipovca,
koji su bili uvijek istog sadržaja i koje je Petar Filipovac čak,
kako podcrtava pripovjedač, govorio „uvek istim rečima“ (77).
Navedenim „ćaskanjima“ iz razonode suprotstavljeni su sadržaji
prijetnji i kletvi, također izneseni u upravnom obliku, primjeri
ce, Anikina prijetnja Ristićki i kletva Ristićkine snahe (48-50),
koje posljeduju sudbonosno.  
Osvijetljena navedenim kontekstom komunikacijska situac ija
između Anike i Mihaila koju pripovjedač opisuje pri sedmom
navodu može se istovremeno čitati kao iznimno važna i neva
žna, sporedna i krucijalna za daljnju sudbinu likova. Govoreći
jedno, a iskazujući nešto posve drugo, ona razlistava još jedan
daljnji semantički sloj.

Govor likova
Navedeno govorno razdvajanje, nemoć subjektova iskazivanja  
nerijetko je i eksplicitno problematizirano u tekstu. Traumati
zirana stanja likova ponajprije su sugerirana njihovom nemo
gućnošću izricanja sebe samih i nesposobnošću verbalnog pro
diranja u Drugog. Gotovo svi akteri prikazani su načinom kako
govore, odnosno na suglasju / nesuglasju diskurzivnog iskaza i
onoga što on pretendira i može iskazati. Tako je, primjerice, „po
remećenost“ muškaraca koji su se okupljali u „Anikinu logoru“
ponajprije signalizirana njihovim verbalnim iskazima. Tane, „je
dan od najbeznadnijih i najrevnosnijih posetilaca“ (45), oslikan
je time što „ništa ne govori“ te činjenicom da je, kad i progovori,
„mislima [..] odsutan“ (45) ili da „odgovara tek pokatkad, kao
kroz san“ (46); Niaz if koji je bio „sasvim lud“ (46) opisan je
govorom koji je „nerazumljiv[o] mumljanje“, „gunđanje“, „pe
vušenje i mrmorenje“ (46); pop Vujadin karakteriziran je kao
„neobično povučen i šutljiv“ (12), kao netko za koga su „svaki
pogled i svaka reč izmenjeni s ljudima bili [...] muka i teret i bol
no udvajanje“  (14); Lale kao netko tko je na sve „samo pevušio,
izbegavajući razgovore“ (76); Anikina majka kao „ćutljiva i ne
druževna“ (27); Mihailo kao netko tko na sve reag ira „šalom ili
ćutanjem“ i konačno Anika kao netko tko „živi u ćutanju i pre
zire tuđu potrebu za govorom“ (62), kao netko tko na udvaranje
momaka ovako reag ira:
Ona ih je gledala sve podjednako i slušala mirno, najčešće
i ponajduže Mihaila, ali sama nije odgovarala nikad ništa
određeno. Govorila je prigušenim, mukim glasom gotovo ne
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otvarajući potpuno prava i puna, ali još malko bleda usta.
Njene ponajviše jednosložne reči nisu ostavljale ni najmanjeg
odjeka iza sebe, nego su se gasile i brisale potpuno čim ih iz
govori. Tako je svakom ostajao u sećanju mnogo življe njen
lik, nego njen glas i ono što je rekla. (30-31)
Navedena nemogućnost iskaza, dvije razine govora, diskurzivna
i ona druga, nerijetko su tematizirane i izravno izrečene u sa
mom tekstu. Tako je primjerice pop Vujadinov „razdvojeni“ na
čin govora ovako predočen: „Ali dok bi tako razgovarao s njima,
u sebi je pomišljao: evo, sad me uspoređuju sa pokojnim ocem i
sa svima mojima.“ (15); Mihailo je na priče o Krstinu ubojstvu,
koje je za njega, kako je istaknuto, bilo nesavladiva trauma o ko
joj nikome nije govorio, „na izgled“ reag irao „mirno“, „slušao
je sve što se pričalo o napadu na Krstinice han, i sve što su ljudi
tim povodom govorili o njoj“, i ponekad je čak „nalazio snage
da i sam kaže poneku reč“ (38); dok je Anika na Jakšina pitanja,
prema iskazu pripovjedača, odgovarala „kao da ne misli na ono
što govori” (70).
U interpretiranoj govornoj situaciji između Anike i Mihaila još
naglašenije se problematizira rascijep između onog što se govo
ri i onog što se iskazuje. Netom nakon relativno kratke govorne
situac ije slijedi dulji komentar pripovjedača fokaliziran Mihai
lovom perspektivom u kojem je detaljno opisano kako se osjeća
Mihailo pri razgovoru s Anikom. Iz opisa pripovjedača razvid
no je kako joj želi priopćiti nešto sasvim drugo te kako njezi
ne riječi shvaća potpuno suprotno onome što one rijekom izriču
(usp. 42-44).

Govorna scena
Traumatska stanja Andrićevih likova, njihova opterećenost
„ostatcima realnog“ sugerirana su i najrazličitijim devijantnim
načininima konfiguracije govorne scene na kojoj su verbalno
djelatni. Tako oni umjesto s drugim govornim subjektima goto
vo redovito razgovaraju ili sami sa sobom (pop Vujadin, usp. 14,
19, 20, 21, Mihailo, usp. 79, 80, 82), ili s predmetima (Anika,
usp. 29), ili s više neiz diferenciranih subjekata. Posebno je indi
kativna u tom kontekstu komunikacijska situac ija između Anike
i Ristićke, majke jednog od redovitih Anikinih posjetitelja. Jed
nom prilikom, u naoko zatvorenom krugu, „[z]imus, na jednoj
daći, kad su se žene u jedan glas žalile na Aniku“ (48) Ristićka je
izjavila „glasno i prkosno“: „– Bogami, ne dajte. Evo i ja imam
sina, ali dok sam ja živa, on neće prekoračiti prag onoj rospiji.“
(48). Kao sve što se govorilo o njoj, Anika je doznala već sutra
dan za Ristićkine riječi i ubrzo joj odgovorila (čitatelj ne saznaje
preko koga i kako): „– Od danas pa do mjesec dana, doći će
mi tvoj sin, hairlija, sa cijelim subotnjim pazarom u rukama; i
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vidjećeš ko je Anika.“ (48). Očito prestrašena Anikinim riječima
nato je reag irala Ristićkina snaha, potpuno bespomoćna, prokli
njući Aniku u osami svoje sobe: „Dabogda, ženo, bijesna hodi
la, u lancima te vodili; dabogda se gubom razgubala; sama sebi
dodijala; smrti željela a smrt te ne htjela!“ (49). I ta kletva došla
je do Anike „već sutradan“ (50). (O načinu kako su informacije
bile prenošene čitatelj ni ovaj put nije obaviješten.) Anika od
govara Ristićki i njezinoj snahi preko ciganke, koja na Anikinu
izričitu naredbu, „odlazi na dno avlije“ kako bi „izgovorila što
je Anika rekla“ (50).
Iako je u navedenom razgovoru između Anike i Mihaila, barem
na prvi pogled, sugerirana govorna scena u kojoj su stvoreni
uvjeti „lokacije“ govornika u simboličkom poretku, pri detalj
nijoj analizi, a ponajprije stavljanjem navedene govorne scene
u cjelokupan narativni kontekst, na vidjelo izlazi suprotno. U
atmosferi „gde se tumači svaki Anikin korak i svaka njena reč
prenosi od usta do usta“ (74) evidentno je da je svaki iskaz bez
obzira na konfiguraciju govorne scene tek dio javnog prostora.

Tko govori? Tkovidi?
Promotrimo li navedenu dijalošku scenu između Anike i Miha
ila s aspekta pripovjedačkog glasa (tko govori?) i modusa (tko
vidi?) u Genetteovom smislu ona se razlistava daljnom značenj
skom slojevitošću.17 Već površan pogled otkriva da je tekst s
aspekta glasa realiziran heterodijagetskim i ekstradijagetskim
pripovijedanjem, a s aspekta očišta nultom fokalizacijom, tipo
vima naracije koji prema Genetteu karakteriziraju „klasično“
pripovijedanje otjelovljeno u tzv. „sveznajućem“ pripovjedaču.
Tako narativni signali teksta nerijetko sugeriraju da je u pozadini
neim
 enovana i „bestjelesna“ pripovjedačka svijest reducirana na
jedan glas koja sve pripovijedne niti čvrsto drži u svojim rukama
i koji „poput samog boga“ stoji nad svime. Sve upućuje na to
da je posrijedi specifičan pripovijedni „svjedok“ koji realno ne
može niti sve vidjeti niti sve čuti, a ipak pogađa sve misli, „pro
lazi kroz zidove“, vidi „s onu stranu ponašanja osluhujući tije
lo i dušu“ odnoseći se prema svemu i svima potpuno jednako i
ravnopravno (134). Međutim, već malo detaljnijom raščlambom
izlazi na vidjelo da su navedeno „jednoglasje“ i „nulta“  točka
motrišta samo okvirni da se orisana pripovjedačka instanca, ka
ko po pitanju tko govori tako i po pitanju tko vidi, netom potom
urušava sama u sebi.
Inicirana narativna strategija nagrižena je pukotinama već na po
četku teksta. U pripovijest nas uvodi pripovjedač u trećem licu
17 Usporediti: Genette, G. (2010) Die Erzählung, Stuttgart, str. 103-137 i
164-166.
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(heterodijagetski), „bestjelesno“ prisutan u predstavljenom dije
getičkom univerzumu (ekstradijagetski), naoko općom, neupit
nom konstatacijom.18 Međutim, već nekoliko redaka dalje, pre
stavljajući lik popa Vujadina, opisujući njegovo ludilo, kazivač
umeće opasku „niko nije pravo ni znao“ (isto) blago ljuljajući
naznačeni narativni habitus. Kako navedeni komentar nije jed
noznačno ni apsorbiran, ni adiran inicijalnom pripovjedačkom
glasu, te se istovremeno može nalaziti i unutar i izvan fiktivnog
kozmosa, njime se relativizira prethodni iskaz i izravno potko
pava zauzeta pozicija, te otvara mogućnost ucjepljivanja drugih
glasova u početno zadanu naratološku perspektivu. Navodi koji
slijede netom potom, poput „žene“ su „govorile“, „seljaci“ su
se „žalili“, „stariji ljudi su pamtili“ (12) itd., kojima pripovje
dač dodatno potkrepljuje/potkopava svoje iskaze, impliciraju
posredništvo daljnih pripovjedača koji se kriju unutar zauzete
pozicije. Promotrimo li Andrićev tekst s aspekta glasa na global
noj narativnoj razini zauzeta pripovijedna pozicija dodatno se
narušava. Narativni iskazi koji slijede multicipliraju broj glaso
va i pripovijednih razina, još ih naglašenije nerazmrsivo ispre
plićući. Tako je pripovijedni tijek s vremena na vrijeme prekinut
komentarima koji impliciraju dodatne glasove, kao primjerice,
„niko se nije pravo nije sećao“ (27), „mnogo se od toga pobo
ravilo, a mnoga je muka ostala zauvek neviđena i nekazana“
(45), „počeše da se sećaju“ (25), „mislilo se“ (23), „govorilo se“
(47), „ogovaralo se“ (47), „prepričavalo se“ (51), „kažu“ (isto)
itd.  i(li) opaskama koje ukazuju na pripovjedačeve „izlaske“ i
ponovne „ulaske“ u dijegetski univezum, kao primjerice, „Evo
kako je bilo.“ (25), „kao što smo videli“ (40) itd.
Glas i razina dodatno se roje u sižejnoj sekvenci u kojoj se pre
lazi iz priče o Aniki u priču o popu Vujadinu. Prije nego što
je uspomena na popa Vujadina potpuno pala u zaborav ona je
„izazvala (...) sećanje na druge nesreće i druga vremena“, „odav
no zaboravljena“ (24), Anikina vremena. Suprotno dotadašnjim,
„skupnim“ pripovjedačkim glasovima sakrivenim unutar zau
zete pozicije, glas koji ovaj put iznjedruje dominantna narativ
na instanca osobno je specificiran i imenovan: „Mula Ibrahim
Kuka izazva prvi sećanja na Aniku.“ (24). Za razliku od drugih
pripovjedačkih glasova proizišlih iz dominantne kazivačke in
stance, Mula Ibrahim Kuka lik je koji se nalazi u dijagezi. Kako
on, suprotno drugim akterima, u fiktivnom univerzumu nema
nikakvu funkciju doli pripovjedačko-posredničku, prethodno
zauzeti pripovjedački homodijagetski i ekstradijagetski stav
propitan je s novog aspekta. Čitatelj o njemu i ne saznaje niš
ta osim da je „voleo da izgleda učevan i tajanstven“, a da je u
stvari bio „dokona dobričina i neznalica“, te da je „živeo (...) od
18 Andrić, I. (1984) Jelena žena koje nema, Sabrana djela, Sarajevo, str. 11.
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ugleda i imetka svoga deda, čuvenog mutevelije Mula Mehme
de“ (24). Međutim, ovi za fiktivni univerzum naoko beznačajni
podaci ključni su za njegovo narativno posredništvo. Ibrahim
Kuka svoja sjećanja „na druge nesreće i druga vremena“ koji
čine sukus daljneg pripovjedačkog sadržaja potkrepljuje „kroni
kom“ koju je bilježio upravo njegov djed Mula Mehmed. Mu
la Mehmedov pripovjedački glas, koji isto tako nema nikakvu
funkciju doli narativno posredničku u fabularnom tijeku, koji je
također reducirana na glas, ali sada na daljni glas glasa dodat
no usložnjava i podriva naznačene narativne okvire. Čitatelj i o
kroničaru Mula Mehmedu ne saznajemo također puno, uz krvno
srodstvo s Ibrahim Kukom, tek da  je bio „mudar“ i „književan“,
da je „živeo sto i jednu  godinu“ (24) te da je bio vlasnik knjiga i
spisa koji su preostali iza njega, „nekoliko požutelih sveščica“ u
koje je „zapisivao sve što se dešavalo u kasabi i što je čuo da se
dešava u svetu“ (24). I ove za fabularni tijek naoko beznačajne
činjenice, motrene s narativno-posredničnog aspekta su nezao
bilazne. Upravo u tim „požutelim sveščicama“ Mula Mehmed
zabilježio je i „priču o Aniki“ koju uvodna pripovjedačka hete
rodijagetska i ekstradijagetska instanca prenosi u cijelosti odva
jajući i ističući je od ostalog teksta navodnicima.
„Te iste godine pronevaljali se u kasabi jedna žena, vlahinja
(Bog neka pomete sve nevernike!), i toliko se ote i osili da se
njeno nevaljalstvo proču daleko izvan naše varoši. Mnogi su joj
muškarci, i mlađi i stariji, dolazili, i mnoga se mladež tu ispo
ganila. A bila je metnula i vlast i zakon pod noge. Ali se i za nju
nađe ruka, i tako se ona skruši po zasluzi. I svet se opet dovede
u red i priseti božjih naredaba.“
Mula Ibrahim pročita na dućanu taj zapis, i najstariji ljudi po
češe da se sećaju onoga što su slušali nekad u detinjstvu iz raz
govora starih ljudi; i tako se saznade za davno zaboravljena
Anikina vremena. (25)
Mula Mehmed, akter bez osobnih karakteristika, sveden na
funkciju pripovjedača-posrednika, vlasnik „dokumenta“ koji fi
guriraju kao svojevrsni pratekst i potka Andrićeve pripovijest
potiče na „sjećanje“ i „pričanje“ drugih glasova i zatvara tako
krug pripovjedača te nas ponovno vraća početnoj narativnoj
instanci umnažajući broj pukotina stubokom još jednom.
Ne samo kategorijom glasa nego i kategorijom modusa Andri
ćev tekst je iznimno višeslojan. Zauzeto „nulto“ („sveznajuće“)
pripovijedanje potkopava se ponajprije stoga jer naznačena
pripovijedna svijest, gotovo paradoksalno, vlastite stavove iz
nosi vrlo rijetko ili gotovo nikako. Nestabilnost je indicirana i
„tehnikom“ na kojoj heterodijagetski i ekstradijagetski pripovje
dač temelji svoje iskaze. Glasovi koje on prikuplja i na koje se
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poziva su ponajprije, kao što je istaknuto, sjećanja i razgovori
neid entificirang “naroda”. Naznačena vizura poljuljana je i time
što se narator uz navedeni „usmeni“, „neprovjerljivi“ tip izvora
istovremeno poziva i na pisanu, „dokumentarnu“ građu. „Sve
znajuća“ pozicija uzdrmana je i uvjerljivošću pripovjedačevih
pojedinačnih iskaza. Tako primjerice on na jednom mjestu apo
diktički tvrdi: “U kasabi se sazna o svakome sve; nema tajne ni
u duši ni na telu.“ (50), kako bi, potom, samo nekoliko stranica
istom nepobitnom intonacijom  pobio rečeno: „Ali u svem tom
zlu i opštoj patnji zbog Anike, bile su dve patnje koje ni u toj ka
sabi, gde se sve vidi i čuje, niko nije znao ni naslućivao. Bila su
dva čoveka koji su patili svaki za sebe (...)„ (75). I konačno, uru
šavanje pripovjedačeve početno orisane „nulte“ pozicije, njego
vo stalno balansiranje između „sveznanja“ i „neznanja“, možda
se najbolje može ilustrirati činjenicom da njegovo „sveznanje“
nije ravnomjerno podjeljeno. Tako centralni narativni glas o ne
kim likovima zna najskrovitije tajne (primjerice o pop Vujadinu,
Mihajlu), o čemu i izvještava čitatelja, dok o unutarnjem životu,
o tome što osjećaju i misle drugi, k tomu također ključni liko
vi (primjerice Anika, Lale) ne zna, ili preciznije ne izvještava,
ništa. Tehnika narativne šutnje, odnosno princip tajanstvenosti,
koje smo istakli pri analizi fabularnog tijeka, nameću se i po
pitanju fokalizacije kao središnji rekviziti.
Međutim, kako se radi o iznimno osebujnoj narativnoj strategiji,
o čemu će još biti riječi, Andrićevu tehniku tajnovitosti nije mo
guće ukalupiti u niti jedan od Genetteovih tipova „tajanstvene“
fokalizacije. Andrićev fokalizator ne daje niti manje (paralipsa),
niti više (paralepsa)19 informacija nego što je u početku dozvo
ljeno. Andrićev postupak nije moguće uklopiti ni u „polimodal
nost“20, narativni kalup koji Genette motri kao iznimku. Iako je
evidentno da i Andrićeva narativna strategija počiva na kombi
naciji više navedenih modela, na svojevrsnoj „verbalnoj igri“
koja „potresa čitavu logiku pripovijednog prestavljanja“ (128),
ona ne funkcionira prema principu „dvostruke“ ili „višestruke“
fokalizacije, nego na mnogostrukosti proturječnih perspektiva,
na estetskoj praksi koja ne samo kombinira, nego prije svega
vrlo latentno i višestruko iznutra podriva više narativnih pro
grama.
Iz rečenog proizlazi da je, za Andrićev fikcionalni svijet, posre
dovan pripovjedačem koji stalno balansira između sveznanja i
neznanja govora i šutnje, laži i isitine, punog i praznog govo
ra, uz „gramatičku“ narativnu raščlambu važno i u kakvom su
19 Termin paralepsa Genette koristi, bez dodatnog raščlanjenja, kako za katego
riju vremena tako i za fokalizaciju (usp. Genette, G. (2010) Die Erzählung,
Stuttgart, str. 29-30 i 125).
20 Isto, str. 127.
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međusobnom odnosu govornici te tko su oni i sa „sadržajnog“
aspekta. Shodno tomu značajni od pitanja tko govori? i tko vi
di?, nameće se „odnos između vizije, instance koja to vidi i onog
što se vidi“21, odnosno, kako i tko „formira mišljenje“ i „mani
pulira“ njime (110), a time i tko je uopće taj tko govori, njegov
socijalni identitet, njegova pouzdanost, otvorenost, svjetonazor,
te širi društveno-politički kontekst.  
U takvom fiktivnom kozmosu u kojem se, s jedne strane, u jed
nom govoru nerazmrsivo prepliću najrazličitije sfere nadležno
sti i time najrazličitje oblikovani svijetovi vrijednosti koji oponi
raju jedan drugome, u govornoj sceni koja funkcionira kao svo
jevrstan virtualni prostor mnoštva neid entificiranih sugovornika
čije je pojedinačne glasove nemoguće raščlaniti i identificirati
nemoguća je realizacija osobne komunikacije. U tom kontek
stu motren navedeni razgovor između Anike i Mihaila može se
tumačiti kao neuspješni pokušaj hrvanja sa svijetom u kojem se
nalaze, nastojanje prodiranja do ljubećeg Drugog „punim“ go
vorom i jezikom žudnje. Pođemo li, s druge strane, ne od osob
nih sudbina i iskaza koje tekst izravno iznosi, nego povežemo
li tekstualne taktike sa širim društveno-kulturnim kontekstom i
autorskom pozicijom otvaraju se nova tumačenja.

Tko je veliki Drugi
Evidentno je, na osnovi rečenog, da su traumatska iskustva poje
dinca u Andrićevu tekstu ponajprije sugerirana načinom iskaza.
Međutim, ostaje otvorenim koliko su njihova traumatska stanja
uzrokovana tipom „malog“ ili “velikog Drugog”? Odgovor na
navedeno pitanje, paradoksno, otvara daljnje, koje je nerijetko
i bilo predmet kritike Lacanove teorje, tko je „veliki Drugi“?
Govoreći o “velikom Drugom” kao simboličkom poretku ko
ji postoji prije pojedinca samog, implicira li Lacan njime ne
ku neid entificiranu, ahistorijsku kategoriju samog označitelja ili
političke oblike specifičnih, društveno stvorenih interesa i in
stitucija.22 Kao što je već istaknuto, Andrićeva pripovijest Ani
kina vremena iznimno je slojevito literarno štivo u kojem su
uzroci traumatskih stanja znanto više sugerirana, nego izravno
i jednoznačno izrečeni. Raščanjivanje i interpretacija narativnih
21 Bal, M. (1985) Narratology. Introduction to the Theory of Narrative, transla
ted by C. V. Boheem
 en, Toronto, Buffalo, London, p. 104.
22 Svakako jedan od prvih koji se suprostavio Lacanovom ahistorijskom poim
 a
nju subjekta i žudnje, njegovoj tezi da je sebstvo uvijek otuđeno od vlastite
povijesti, oblikovano kroz drugost te kao takvo ubačeno u simboličku mrežu
je Foucault (već u usp. Foucault 1981). Diferenciranje postlakanovske mi
sli prelazi okvire ovog rada, ističem samo nezaobilazna istraživanje logike
žudnje kao društvenog pokazatelja posebice u radovima Althussera, Žižeka i
Laplanchea (usp. Elliott, A. (2015) PsychoanalyticTheory: An introduction,
London: Palgrave, str. 100-124).
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informacija koje tekst ekplicitno iznosi različitim teorijskim
alatkama lako bi se mogla zaplesti u kontradiktornim tumače
njima. Promotrimo li logiku žudnje kao društveni pokazatelj,
zapitamo li se mogu li subjektivna izobličenja, premještanja i
potiskivanja funkcionirati, i kako i koliko, kao simptomi druš
tvenog i kulturnog polja, pokušamo li razotkriti povijesne uvjete
u kojima nastaju određeni fenomeni i subjekti, evidentno otva
ramo novo semantičko polje Andrićeva teksta.

Anikino vrijeme
Kao što djelomično sugerira i naša interpretacija, u pripovijesti
Anikina vremena dominiraju osobne sudbine i iskustva (Aniki
na, Mihajlova, Jakšina). Navedenu konstataciju moguće je pot
krijepiti i načinom kako je u djelu oblikovana vremenska instan
ca. Ona je u Andrićevu cjelokupnom opusu, a u ovom tekstu
osobito, kako s apekta narativnih strategija tako i s obzirom na
društveno-povijesni kontekst, iznimno kompleksno i višesloj
no konfigurirana. (Detaljna analitička raščlamba nadilazila bi
okvire zadanog prostora). Krajnje pojednostavljeno, s obzirom
na sudbinu lika, odnosno skupinu likova koje sižejna okosnica
prati, moguće je izdvojiti tri vremenske linije.
Prva vremenska okosnica prati propadanje obitelji Porubović
kroz četiri posljednja (muška) pokoljenja: pop Vujadin, pop Ko
sta (otac), Jakša zvan Đakon (djed) i Melentije (pradjed). Nakon
priče o popu Vujadinu s kojom počinje tekst retrospektivno se
prestavljaju ostali članovi obitelji (u središtu je priča o Jakši).
Usprkos evidentim indikacijama na vremenske realije – priča o
popu Vujadinu počinje, kao što eksplicitno stoji u tekstu „šezde
setih godina prošlog stoljeća“ (11) i završava njegovom smrću
(23), učestalim isticanjem pripadnosti obiteljskom stablu, te či
njenici da su sižejna i semantička linija motivirane krvnim srod
stvom, tek je vrlo pažljivim čitanjem moguće pratiti razlista
vanje obiteljske loze i indiciranog vremenskog ritma. Kako su
podaci koje dobivamo o pojedinim članovima obitelji distribu
irani u različitim (često neočekivanim) sižejnim isječcima, tek
je neizravnim pripovjedačkim signalima moguće rekonstruir ati
navedeni generacijski slijed. Primjerice, da je Jakša Vujadinov
djed navedeno je tek, kao uzgred, u priči o pop Vujadinu, koja
otvara tekst, dok u priči o Jakši, s kojom pripovijest završava,
navedena rodbinska relacija nije spomenuta. Zbunjuje i to da je
Jakšin nadimak Hajduk Đakon naveden samo pri prvom spome
nu njegova imena. Tek iznimno pažljiv čitatelj prepoznat će i
Melentija kao Jakšina oca. U tekstu je samo dva puta navedeno
da se Jakšin otac zvao Melentije, u narativnom segmentu u ko
jem je on tek uzgred spomenut (24), te u navodu kronike (25),
dok u svim ostalim sekvencama, u kojima je Melentije jedan
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od ključnih aktera, primjerice, u dijelovima u kojima se opisuje
njegov sukob s Anikom, ni u jednoj situac iji nije naveden pu
nim imenom nego tek kao „dobrunski proto“. Već spominjanom
tehnikom tajnovitosti koja izrečenim smjera na nešto drugo pa
radoksno zamagljujući upravo eksplicitnim navođenjem An
drić se evidentno koristi i pri konfiguraciji vremena. (Iscrpna
analiza značenja tako prestavljenih vremenskih signala također
bi nadilazila okvire ovoga članka.) Zadržimo li se tek na zna
čenju istovremenog isticanja i zamagljivanja identiteta muških
nasljedavatelja navedenog obiteljskog stabla, jedna od seman
tičkih konotacija navedene pripovijedne tajnovitosti svakako je
značenjsko nijansiranje druge vremenske linije – priče o Aniki.
Narativno-tehnički 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, dolazilo ne samo do pop-Vujadinova oca i deda ne
go i do njegova pradeda Melentija, a po njemu i do Anikinih
vremena.“ (24). Vrijeme priče o Aniki, evidentno centralna vre
menska linija pripovijesti, što je sugerirano i naslovom, naoko
je krajnje reducirano i pojednostavljeno. Grubo govoreći, ono
prestavlja samo jedan isječak iz njezina života i traje od trenut
ka kada se ona „obznanila“ kasabi do njezina kobnog umorstva.
Tako postavljeno i ono odiše posebnom tajnovitošću. Njegova
zagonetnost ponajprije počiva na činjenici da je ono istovreme
no „zatvoreno“ i „otvoreno“. Kao što je eksplicitno naznačeno
u tekstu, i prije i poslije Anike kasabom su „harale“ / će „harati“
žene slične njoj. Dvjema „umetnutim“ pričama o sličnim žen
skim likovima, koje se retrospektivno pomiču u daljnu prošlost
i sukcesivno krate u vremenu u kojem su ispripovijedane, pri
čom o Tijani koja je „harala“ prije „dobrih sedamdeset godina“,
a koja je prestavljena na nepune dvije stranice (51), te pričom
o Saveti, u kojoj vrijeme u kojem je junakinja živjela nije na
značeno,  a koja je iznešena tek u jednom rečeničnom umetku
(77), vrijeme se „otvara“ nesagledivoj prošlosti. S druge strane,
činjenicom da  kasaba netom nakon Anikine smrti, vidno opora
vljena, živi daljnim uobičajenim životom, što implicira da bi se
nakon nekog vremena ponovno mogla pojaviti kakva kao Tija
na, Saveta ili Anika, a što je eksplicitno i izrečeno komentarom
pripovjedača – „Ako se opet pojavi neka takva ili slična napast
– a pojavit će se kad-tad – kasaba će se opet boriti i nositi s njom
dok je ne salomi, ne pokopa, i ne zaboravi.“ (88) – vrijeme se
otvara nesagledivoj budućnosti.
I treća linija je konkretno društveno-povijesno vrijeme koje nat
kriljuje sve u dijagezi prestavljene događaje, akcije, osobine,
misli i riječi aktera. Na prvi pogled, pripovijedne indicije koje
upućuju na konkretan historijski kontekst iznešene su u iznimno
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šturom obliku i potisnute u pozadinu. Stječe se dojam da je sve
što bi moglo upućivati na povijesni kontekst uzgredno spome
nuto funkcionirajući tek kao okvir, svojevrsna narativna kulisa
prestavljenih događanja. Vremenske „realije“, što je bilo i po
lazište naše analize Andrićeva teksta, nisu aktivno uključene u
fabulativni tijek, niti je on njima motiviran. Promotrimo li i na
rativne indicije o konkretnom povijesnom vremenu ne s aspekta
što one iskazuju, nego što prešućuju i na što ukazuju, razodije
nemo li i njihovo tajnstveno ruho i one zablistaju značenjskom
slojevitošću i višeznačnošću.
Ponajprije, narativne indicije signaliziraju da su prestavljeni do
gađaji situir ani u vremenu turske i austrijske (pred)okupacije
Bosne. Signalizirajući imerijalistički društveni poredak navede
na narativna faktografija o povijesnim realijama ujedno detek
tira da unutar vladajućeg sistema vlasti koegzistiraju i različiti
oblici otpora koji posljeduju daljnim oblicima (para)vlasti, svo
jevrsni sustavi vlasti unutar vlasti. Navedeni ustroj moći dade
se iščitati iz načina kako su karakterizirani neki od autoriteta
vlasti pravoslavne crkve. Primjerice, Kosta kao osoba koja je  i
„među pastvom i među Turcima“ imala „iskrenih prijatelja i ve
likih neprijatelja“ (13) i koja je, usprkos tomu, živjela lijepo i s
„narodom i s Turcima“ (12). Navedeno razlistavanje društvenog
sustava moći u više podsistema najiz ravnije izriče Anika u pi
smu upućenom Jakšinu ocu: „Ti si proto dobrunski, a ja džizlija
višegradska. Nurije su nam podijeljene, bolje ti je da ne diraš u
ono što nije tvoje.“ (63-64). Da je društveno uređenje sadržano
od više (potencijalno konkurentskih / oponentnih) krugova vla
sti odaje i to što su gotovo svi akteri eksplicitno karakterizirani i
prema nacionalnoj i(li) religioznoj pripadnosti. Štoviše, njihova
narodnost i(li) vjerois povijest nerijetko su istaknuti u sižejno i
semantički posebice nabijenim trenucima. Tako je već u spo
menutoj „kronici“ koja nagovješćuje priču o Aniki naglašeno da
je ona „vlahinja“ (25); nakon što se Jakšin otac, kao poseban
crkveni autoritet, žalio na Aniku Alibega je naredio starješini
višegradskih zaptija „da ode do te vlahinje“ (57); pri prvom su
sretu Alibega i Anike pripovjedač Alibegino oduševljenje ovako
komentira: „Šta je moglo da spreči Turčina ako ne Anika sama?“
(62) itd.
Narativne indikacije o konkretnom društveno-povijesnom kon
tekstu razgolićuju i pripovjedačev/autorov stav prema navede
nim političko-upravnim ustrojima. Tako je austrijska vlast per
cipirana kao moderna (nova, nepoznata i zanimljiva), a turska je
prestavljena kao dugovječna (sigurna, gotovo ležerna u svojoj
snazi). Dok se u načinu kako je prestavljena austrijska vlast dade
nazrijeti izvjesna blagonaklonost, turska vlast viđena je vidljivo
negativnijom optikom. Navedena percepcija vlastodržaca naj
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izravnije se iščitava iz njihova odnosa prema narodu. Tako je,
primjerice, austrijskim „vlastima“ bilo „neprilično“ (23) vidjeti
uplakane žene zbog ludog Vujadina kada je on   posljedni put
prolazio kroz kasabu, dok su turske vlasti na istrazi o Anikinu
umorstvu svjedoke, njene sluškinje, tukli „bez potrebe, jer je
svaka od njih govorila i bez toga istinu“ (88).
Takvo se viđenje Istoka i Zapada, barem na prvi pogled, ne ukla
pa u način kako je prestavljana Otomanska imperija u Andrićevu
opusu. U usporedbi s drugim tekstovima iste tematike, ponajpri
je u romanima Na Drini ćuprija i Travnička hronika, kao što je
u kritici nerijetko isticano23, u kojima je turska vlast prestavlje
na u „njenom suštinskom karakteru“ i „punoj realnosti“ njezine
„svireposti“,24 u pripovijesti Anikinim vremenima ona je viđena
na posve drugi način. Promotrimo li otomansku imperiju u kon
tekstu navedene tehnike narativne tajnovitosti i šutnje u kojoj
upravo ono što nije izrečeno dobiva na značaju i ona se pokazuje
u drugom svjetlu.

Tajanstvena ruka
Kao što je već istaknuto, pripovijest Anikina vremena prstenasto
je strukturirani tekst koji se sastoji od nekoliko relativno autoh
tonih fabularnih linija. Priču o Aniki moguće je motriti i kao
jednu od narativnih cjelina, ali i kao centralnu pripovijest, koja
natrkiljuje sve ispripovijedano. Uzmemo li je kao priču-središ
njicu, najkraće rečeno, njen fabularni tijek satkan je od četiri
razvojno piramidalne, gotovo aristotelovski klasične (uvod,
komplikacije, kulminacija, obrat, katastrofa), sižejne sekvence:
1. Anikin ulazak u svijet odraslih; 2. rast / kulminacija Anikine
moći; 3. borba kasabe protiv Anikine prevlasti; 4. Anikin pad
i smaknuće. Navedene etape fabularne linije naglašene su i u
23 Iako je odnos Istok / Zapad kao tipičan topos Andrićeve poetike u kritici
iscrpno tumačen (usp. između ostalog Sekulić, I. Istok u pripovetkama Iva
Andrića, u: Kritičari o Ivi Andriću, ur. Milanović, B. (1977), Sarajevo, str.
50-59; Gligorić, V. Romani Ive Andrića, u: Kritičari o Ivi Andriću, ur. Mila
nović, B. (1977), Sarajevo, str. 181-199; Peleš 1979, Ređep, D. (1981) Ivo
Andrić: Između Istoka i Zapada (varijacija na temu: treći svet), u: Delo Ive
Andrića u kontekstu evropske književnosti i kulture, Beograd, str. 517-525;
Hawkesworth, C. (1984) Ivo Andrić: Bridge between East and West, London;
Wermuth-Atikson, J. (2005) Between Orient and Occident: Damned Yard
in the Context of European Aesthetics, Serbian Studies, br. 2, str. 295-30;
Škvorc, B. Okcident i Orijent: Osmajnlije i islam prema kršćanstvu. Ili: An
drićevi franjevci u pričanju (kolonijalne) priče, u: Ivo Andrić – književnik i
diplomata u sjeni dvaju svjetskih ratova (1925-1941), ur. Tošović, B. (2012),
Graz, str. 311-341); Autorovo prestavljanje ljubavne žudnje u rascjepu dvaju
suprostavljenih svjetonazora do sada nije bilo problematizirano. Detaljna raš
člamba navedenog toposa u dosadašnjim kritičkim čitanjima nadilazi okvire
teme ovog rada.  
24 Gligorić, V. Romani Ive Andrića, u: Kritičari o Ivi Andriću, ur. Milanović, B.
(1977), Sarajevo, str. 182.
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Mula Mehmedovoj kronici. Već u njoj se nagovještava / ističe da
se prije nekog vremena “jedna žena, vlahinja“, „pronevaljalila“
te da je „ratovala sa celim hrišćanskim svetom i svima svetov
nim i duhovnim vlastima“, kao i to da joj je pošlo za rukom met
nuti „i vlast i zakon pod noge“, te da se, naposljetku, i za nju naš
la „ruka“ koja joj je „posekla kolena“ i „skrušila“ je “po zasluzi“
(25-26). Pripovijedni sadržaj koji potom slijedi tek podrobnije
izvještava o svemu navedenom usredotočujući se posebice na to
s kim se Anika bori i tko je tajanstvena „ruka“ koja ju je uništila.
Borce protiv Anikine (pre)vlasti, prema moći koju uživaju u
prikazanom imperijalističkom društvenom poretku, moguće je
podijeliti u pet hijerarhijsko-gradacijskih krugova. Žene, najni
ži sloj u patrijahalnom društvenom poretku, predvođene starom
Ristićkom, bile su prve, koje su reag irale na Anikino bezumlje.
U trenutku kada Anikina snaga evidentno kulminira, kada se u
kasabi normalno stanje stubokom izokreće, kada su svi muški
stanovnici „podlegli“ Anikinoj sili i „svet“ poče „da se podsme
va“ (47) ne onima koji su je posjećivali, nego onima koji nisu,
„[s]amo su žene bile složno i ogorčeno protiv napasti sa Mej
dana i borile se uporno, bezobzirno, ženski, bez mnogo smisla
i razmišljanja“ (48). Netom potom formira se drugi krug bora
ca, muškarci, protiv Anikine anarhije, predvođen gazda Filipov
cem. Treći krug, hijerarhijski nadređeniji obama prethodnima,
prestavlja pravoslavna crkva, predvođena dobrunskim protom
koji, nakon što je iscrpio sve mogućnosti kako bi svog sina Jakšu
odvratio od Anike i doveo kući, ali kako ništa nije urodilo plo
dom, odlučio obratiti se višegradskom kajmakamu, tadašnjem
prestavniku noseće političke vlasti.  Međutim, kao što potvrđuje
više različito fokaliziranih narativnih iskaza, ni to nije pomo
glo. Prema Anikinim riječima, ona je kajmakamu „otpasala sa
blju kao djetetu“, te joj je on „onako star držao legen i peškir“
(63-64), što je posljedovalo time da je ona, kako navodi gazda
Petar, postala „ovoj kasabi i paša i vladika“ (77), koja stoga, ka
ko izvješćuje „sveznajući“ pripovjedač, može u kasabi, koja je
od tada „živela u strahu i snebivanju, u potpunom rasulu i bez
vlađu“, izvesti „sve što zamisli“ (72-73). Nakon ovog Anikinog
trijumfa ostala je tek „božja ruka“ (64) koja je mogla pomoći
kasablijama.
Dok su krugovi koji se bore protiv Anike, kao i to u kakvom
su odnosu moći s obzirom na vladajući ustroj, relativno jasni,
pitanje tko je ta „ruka“ koja ju je usmrtila gotovo u potpunosti,
kao što je već istaknuto, kako za čitatelja tako i za sve aktere
fiktivnog kozmosa, ostaje zamagljeno. Tehnika istovremenog
korištenja „govora“ i „onog drugog govora“, odnosno govorenje
jednog, a osvjetljavanje drugog u načinu signaliziranja i detekti
ranja „ruke“ koja je usmrtila Aniku korišteno je s najrazličitijih
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narativnih aspekata i posebno je zanimljivo. Tajna kao postu
pak u svršetku romana pokazuje se u najjasnijem i najusijanijem
obliku.
Prvi koji bi prema narativnim signalima mogao biti ta „ruka“ ko
ja je usmrtila Aniku je Mihailo. Već iz naoko sporedne verbalne
reakcije, u jednom od prethodno spominjanih, čestih i vrlo jed
noličnih razgovora Mihaila i gazde Petra Filipovca, iz Mihailova
komentara: „doći će i njoj jednom kraj“ (77), može se naslutiti
njegova namjera uništiti Aniku. Daljnjim narativnim iskazima
čitatelj dobiva potkrepu navedenim slutnjama. Mihailove namje
re posebice se potvrđuju u poduljem pasusu, u kojem „sveznaju
ći“ pripovjedač „unutarnjom“ fokalizacijom povjerava čitatelju
podatke koji svim drugim akterima ostaju zamagljene izvješta
vajući o Mihailovim planovima i pripremama za posljednji su
sret s Anikom. Posebice čitatelju skrovito povjerena infomacija
da je Mihailo za to jutro pripremio „veliki nož“ istovremeno sa
kriva i otkriva tajanstvenost Mihailovih nastojanja. Iz događaja
koji su potom prestavljeni razvidno je, da Mihailo pri susretu s
Anikom u njezinu domu nalazi njezino mrtvo tijelo te da nja
gova nije ta „ruka“ koja je usmrtila Aniku. Kako i ovaj podatak
do kraja ostaje poznat tek pripovjedaču izvjestitelju, Mihailu i
čitatelju i on odiše posebnom tajnovitošću koja istovremeno za
magljuje i rasvjetljava. Usredotočimo li se na druge infomacije
koje su u navedenom narativnom segmentu povjerene čitatelju
navedena tehnika još je izravnija. Promotrimo li, primjerice, Mi
hailove motive zbog kojih je kanio usmrtiti Aniku, kako njegove
namjere tako i sugerirana pripovijedna tajnovitost obasjavaju se
u novom svjetlu. Iz Mihailovih razmišljanja razabire se da je
ljubavni doživljaj s Krstinicom i ubojstvo njenog muža u kojem
je on slučajno sudjelovao, a od kojeg je prošlo osam godina,
okidač Mihailovih namjera. Već navedenim prinicipom svoje
vrsne lančane tajnovitosti postaje zorno da Mihailova namjera
i nije obračunati se samo s Anikom nego i s Krstinicom, ali i sa
svim „malobrojn[im] i bedn[im] ženama koje je u ovih osam
godina sreo“ (79). Odnosno, slijedeći daljnje narativne informa
cije iznešene istim principom (de)šifriranja tajanstvenosti koja
postaje još zagonetnija, da je najvjerovatnije njegova namjera
bila nakon „mnogostrukih i mračnih mučenja, koja je poznavao
u dugogodišnjoj samoći“ obračunati se  sa „samim sobom“ (80).
Povjerna tajnovitost nadaje se još zagonetnijom i sekvencom u
kojoj se Mihailo evidentno oprašta od nekoga (Anike, Krstini
ce, sviju žena ili sebe sama?) ponavljajući nekoliko puta riječ
„zbogom“ (82, 83) i rečenicu „Sve je ovo život“ (83, 84). San
kao inicijalna i finalna točka Mihailove akcije, u zbunjujuće vi
šeznačnom obliku istaknut na kraju odjeljka još jedan put – „iz
nenađen, zbunjen, kao da u nekom čudnom snu sniva drugi još
čudniji san“ (86) – boji sve rečeno daljnom tajnovitošću.
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Prema daljnim izravnim narativnim signalima drugi Anikin po
tencijalni ubojica mogao bi biti Lale. Uvlačenjem novog lika u
igru odgonetavanja tajne, ne samo zagonetnost pitanja tko je ta
„ruka“ koja je usmrtila Aniku, nego i tajanstvenost pripovjednog
modusa, osvijetljeni su s novog aspekta. Identičan „sveznaju
ći“ pripovjedač istom nutarnjom, Mihailovom, fokalizacijom u
jednakoj narativno krajnje skrovitoj atmosferi sumnjiči Anikina
brata Lalu kao ubojicu. Tajnovitost je potencirana i time što isti,
neočekivano izokrenuti narator, u vrlo kratkoj sceni, još neko
liko puta mijenja zauzeti pripovjedački habitus. Već navodeći
drugu rečenicu „sveznajući“ pripovjedač iz pozicije nutarnje fo
kalizacije s likom-akterom prelazi u neočekivani imperativnokondicionalni izričaj izvještavajući da Mihailo „razmišlja“, tj.
da se njemu „čini“ da bi se Lale trebao obračunati s Anikom.
„Činilo mu se da bi on kao brat Anikin trebalo da sve to uvidi i
oseti, i da je on sam razoruža i upokori i, ako treba, ukloni.“ (82).
Tek nekoliko redaka potom narator zauzima drugu, objektivnu
perspektivu i izvještava: „Prolazi pored Lalove pekarnice, ali ni
ko ne peva iz nje; kao nikad u ovo doba dana, ona je zatvorena“
(86). I naposljetku iz pozicije svjedoka koja se nadaje ključnom
u kontekstu postavljenog pitanja (tko je ubojica?) pripovjedač
zaključuje:
Čim je stupio na kućni prag pogled mu pade na ognjište. U
tankom pepelu ležao je bačen crni pekarski nož, krvav do
drška. To je onaj isti nož koji je toliko puta video u Lalovim
rukama dok je s njim razgovaro u pekarnici. (86)
I konačno, odgovor na pitanje tko je tajanstvena „ruka“ koja je
Aniki „posekla kolena“ i „skrušila“ je „po zasluzi“, na izravnoj
diskurzivnoj razini, čitatelj dobiva još jednom, ne više u povjer
ljivo skrovitoj nego uvjerljivo otvorenoj pripovijednoj poziciji.
Početni, „sveznajući“ pripovjedač, na kraju pripovijesti, „nul
tom“ fokalizacijom, odjevena u autoritet vlastodršca i zakono
davca, zaključno izvještava, ne tajeći ništa niti pred čitateljem
niti pred svim akterima u dijagezi, o istrazi koju je provela ta
dašnja vlast o počinjenom zločinu. Već činjenica da je Hedo
vodio istragu, osoba bez zanimanja za bilo kakvu pravdu i bez
imalo osjećaja za „vlast i silu“ (58), čovjek koji je vjerovao da
se pravda rješava sama od sebe, „a kad je u neki spor ili zločin
bila umešana žena, ta njegova pasivnost pretvarala se u potpunu
ukočenost“ (59) potkopava vjerodojstojnost naznačenog auto
ritativnog diskursa. Autentičnost iskaza poljuljana je i ispitiva
nim svjedocima, Anikinim sluškinjama, s kojima je ona „malo
govorila i nikad im nije otkrivala svoje namere“ (88-89). Prin
cip lančanog (de)šifriranja tajanstvenosti otvaranjem novih za
gonetki ističe se i izravno u dijagetskom univerzumu izričenim
pitanjima poput: „Zašto je Anika zvala brata, s kojim se inače
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nije viđala, to isto jutro kada je trebalo da joj dođe i Mihailo? Da
li je bio slučaj? Ili je spremala neku zamku i iznenađenje? I koji
je od njih dvojice mogao ubiti Aniku?“ (88-89). Dvosmislenost
kulminira još jednom na kraju pasusa pripovjedačevim naoko
jednoznačnim zaključkom: „Sve je bilo nejasno, zamršeno i bez
ikakva izgleda na rešenje.“ (89).
Paradoksno, umjesto zatvarajući postavljenu enigmu tko je „ta
janstvena ruka“, navedeni zaključak u nedogled je otvara. Prema
njemu ubojica bi mogli biti ne samo dvojica izravno osumnjiče
nih, nego svi spominjani krugovi vlasti i borci s Anikom, kao i
svi akteri dijagetičkog univerzuma, te naposljetku, i Anika sama.
Analiziramo li tajnu fabularnog zapleta s drugog aspekta, ne s
obzirom na to na što narativni signali iskazuju, nego na što uka
zuju, ne ono što je izravno rečeno, nego ono što je prešućeno i
mišljeno, aktualna vlast je prva koju sumnjičimo. U različitim
krugovima koji se bore protiv Anikine anarhije, kako smo ista
kli, njoj je dodjeljen poseban dignitet. Osmanska imperija pre
stavlja vrhunac hijerarhijske piramide moći, najsnažniju „ovo
zemaljsku“ silu, što je, kako je već istaknuto, više puta ekspli
citno i izrečeno u fiktivnom univerzumu (usp. 63-64, 72-73, 77).
To potvrđuje i narativna informacija da turska vlast vodi istragu
o Anikinu ubojstvu i zaključuje akt. S druge strane, činjenica da
je i Alibega kao najveći prestavnik turske vlasti podlegao Ani
kinim čarima baca novo značenje na to kako i koliko je vlast
umješana u Anikino smaknuće. Evidentno, on se razlikuje od
svih drugih posjetitelja. Prvo, on je jedini koji nije traumatizi
ran, iako je fizički atakiran, što je vidljivo iz njegova ponašanja.
Iako je nejasno zašto Alibeg prestaje posjećivati Aniku, očito je
da to nimalo ne narušava njegov uobičajeni životni ritam, on i
nadalje „provodi večeri u svojoj bašti pored Drine i pije s pri
jateljima“, „kockaju se, šalju vojnike da puštaju niz vodu žute
tikve i gađaju u njih kao u nišan“, „dovode Cigane svirače“ itd.
(73-74). Evidentno je da ga ni Anikino pogubljenje nije uzne
mirilo. Nakon njezina umorstva on nastavlja „svoj život od pre
i od uvek, na zadovoljstvo sebi i drugima“ (89). Njegova ulo
ga bitno je drugačija od sviju drugih Anikinih „obožavatelja“ i
stoga jer njegove posjete, kao što je istaknuto, označavaju kul
minaciju njezine moći, dok prestanak njegovih dolazaka njezin
nagli završetak. Dok je vrhunac Anikine moći izravno istaknut
u tekstu, njen neočekivani pad sugeriran je ponajprije njenzi
nim reak cijama. Na Alibegovu odsutnost i šutnju Anika reag ira
neočekivanom ukočenošću i još naglašenijom šutnjom. Ona u to
vrijeme ne radi ništa, nikoga ne prima. Posebno indikativno je
da se baš u takvoj situac iji oglašava već spomenutom rečenicom
– „Osevap io bi se ko bi me ubio.“ – jedinim izravnim iskazom o
sebi samoj, a koji znakovito prenosi neki nepoznat Turčin. Kao
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i izravne narativne informacije, tako i navedene akcije i reakcije
likova još jednom (de)šifriraju sugeriranu tajanstvenost Anikina
umorstva. U tom kontekstu posebno činjenica da Jakšu nakon fi
zičkog ataka na Alibegu nitko nije proganjao bitno preusmjerava
sugeriranu značenjsku liniju zaodjevajući je u novo ruho tajan
stvenosti. Nameće se pitanje zašto prestavnici moći, upućenijem
čitatelju poznati iz drugih djela kao „svirepi“ i „otrovni“25 ne
kažnjavaju one koji ih evidentno atakiraju, a obračunavaju se s
onima koji ni u čemu ne narušavaju njihovu prevlast (s Anikom
s kojom je Alibega u nekoj vrsti ljubavne veze i koja nakon Jak
šina napada na njega šalje svoju Ciganku da pita kako je, 72-73).
Kao što je već istaknuto, Andrićev princip tajnovitosti26 osebuj
na je narativna tehnika koja se ne uklapa niti u jedan od Genet
teovih tipova fokalizacije. Kako zagonetnost Andrićeva teksta
nije utemeljena niti na u naratologiji često spominjanom para
doksnom principu „otvorene tajne“ teško je uklopiti i u druge
teorijske modele. Andrićeva naracija nije organizirana tako da
su pripovijedni fakti čitatelju zatomljeni, a liku otkriveni.27 Ona
nije ni tako postavljena da se „tajna uvijek zna“ kojom se kao
svojevrsna „kamuflaža“ likovi „služe da bi jedni druge obmanu
li“ potičući tako čitateljsko prozrijevanje.28 Andrićeva naracija
nije postavljena ni tako da simulira „otvorene tajne“ koje slijede
„ritmove tajnovitosti“, sistoliju i distoliju, usrdno moleći da ih
se „pažljivo otkrije, a ne da ih se jednostavno i bez truda oda“.29
Informacije koje se daju u Andrićevu tekstu redovito razotkriva
ju tek jedan aspekt prestavljenog, nerjetko puno više skrivajući
nego pokazujući. One i nisu tu da bi bile otkrivene ili sakrivene
nego da bi semantički nijansirale i ukazivale da je ispod verbal
ne površine diskursa još puno tajni koje se ne mogu izreći, nego
tek naslutiti. Konačno, postavlja se pitanje značenja Andrićeve
tajnovitosti onkraj navedene narativne tehnike. U okviru ovdje
postavljene tematike pokušat ćemo odgonetnuti koliko je ona

25 Gligorić, V. Romani Ive Andrića, u: Kritičari o Ivi Andriću, ur. Milanović, B.
(1977), Sarajevo, str. 182.
26 Tajnovitost i šutnja kao tehnike Andrićeve naracije u dosadašnjoj literaturi
uglavnom su, na tragu čitanja I. Sekulić (1923) bile tumačene kao tipično is
točnjački element; Gligorić, V. Romani Ive Andrića, u: Kritičari o Ivi Andri
ću, ur. Milanović, B. (1977), Sarajevo, str. 181-199; Peleš G. Tematski sustav
Andrićevih kronika, u: Zbornik radova o Ivi Andriću, ur. Isaković, A. (1979),
str. 499-514.  
27 Bal, M. (1985) Narratology. Introduction to the Theory of Narrative, transla
ted by Boheem
 en, C. V. Toronto, Buffalo, London, str. 115.
28 Miller, D. Tajni subjekti, otvorene tajne, u: Politika i etika pripovijedanja, ur.
Biti, V. (2002) Zagreb, str. 91.
29 Newton, A. Z. Kazivanje drugih: Tajnovitost i spoznaja u Dickensa, ur. Biti,
V. (2002) Zagreb, str. 107- 108.
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historijski uvjetovana, odnosno kako se „veliki“ Drugi odnosi
prema njoj.

Ars erotica i scientia sexualis
Izokrenemo li na trenutak, isključivo u analitičke svrhe, Foul
cautovo dijakrono promišljanje žudnje i ljudske seksualnosti, i
pokušamo li teorijskim alatka njegova antipoda Lacana doprijeti
do toga što bi za Foucaultu bila žudnja po sebi, onkraj svekoli
kog povijesnog konteksta, možemo istaći Tajnu30 kao njenu bit.
Pomno čitanje Foucalutove teorijske građevine otkriva da se po
znato autorovo razlikovanje povijesnih koncepata žudnje i ljud
ske seksualnosti temelji upravo na našem odnosu prema Tajni.
S obzirom na to tražimo li je u sebi ili je posjedujemo i dajemo
drugima, govorimo li o njoj ili je prešućujemo, te kako o njoj
govorimo ili šutimo francuski teoretičar razlikuje ars eroticu,
žudnju koja karakterizira Kinu, Japan, Indiju, Rim, arapsko-mu
slimanska društva i scientia sexualis, žudnju svojstvenu jedino
našoj civilizaciji. Dok je u društvima koja prakticiraju ars ero
ticu žudnja poim
 ana prema sebi samoj i intenzitetu u kojem se
doživljava te kao takva shvaćana kao tajanstveno dobro koje
se posjeduje i u određenom trenutku (aktu inicijacije) prenosi
s majstora na učitelja, u društvima koja prakticiraju scientia se
xualis žudnjaje shvaćena kao „uznemirujuća zagonetka“31 naše
pojedinačnosti. Kao takva ona se ne posjeduje i ne prenosi nego
se govorom, „beskrajanim žrvanjem rije či“ (22) otkriva i stvara.
Stoga je, kako zaključuje Foucault, čovjek na Zapadu „postao
priznavajuća životinja“, koja ili priznaje ili je prisiljena priznati
(54). U tom kontekstu, šutnja Istoka je „granica govora“, vri
jeme koje još nije zrelo da se Tajna prenese, a šutnja Zapada
jedan od elementa koji funkcionira pored onih izrečenih, s nji
ma i u odnosu na njih u skupnim strategijama. Shodno tomu u
modernim društvima ne postoji „jedna nego više šutnji“ i sve su
one „sastavni dio strategija koje podržavaju i prožimaju govore“
(27).
Promotrimo li dijalošku scenu između Anike i Mihaila iz per
spektive Foucaultova poim
 anja žudnje sve prethodno sugerirane
semantičke i simboličke razine još se jednom revidiraju. Već je
na prvi pogled vidljivo da je za Andrićev poetski svijet podjed
nako svojstvena i ars erotica i scientia sexualis, da se u njemu
navedene ljubavne koncepcije međusobno ne isključuju i potiru,
30 Navedenu tezu implicira i činjenica da je Tajna nerijekto u Foucalutovim
tekstovima istaknuta pisanjem velikim početnim slovom i u kurzivnom ob
liku; usp. Foucault, M. (2013) Volja za znanjem. Povijest seksualnosti, prev.
Wurzberg, Z. Zagreb, str. 33).
31 Usporediti: Foucault, M. (2013) Volja za znanjem. Povijest seksualnosti,
prev. Wurzberg, Z. Zagreb, str. 33.
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nego rasvjetljavaju i dopunjuju. Andrićevi likovi očito i šute i
govore o žudnji i u duhu ars erotica i u duhu scientia sexualis.
Kao što proizlazi iz dosadašnje analize pouzdano detektiranje
njihovih (non)verbalnih aktivnosti nadilazi mogućnosti interpre
tativnih okvira. Njihovu šutnju moguće je iščitati i kao tajan
stvenost „znanja kojeg posjeduju“, ali i kao jendu od strategija
koja „podražava i prožima govore“. S druge strane, njihov govor
moguće je tumačiti kao nastojanje „preobraziti onoga koga za
padnu njegovi darovi“ (53) ili kao „priznanje“ koje oslobađa.
Suprostavljanjem navedenih dviju koncepcijažudnje i njihovim
međusobnim značenjskim nijansiranjima, evidentno, Andrić ne
diferencira i problematizira samo dva oprečna svjetonazora i
stila življenja, nego više i prije pokušava prodirjeti do žudnje
/tajanstvenosti kao takve koje se nikad do kraja ne mogu niti
posjedovati niti otkiriti. Svi smo osuđeni za tek za njima tragati.
Sugerirani zaključak moguće je potkrijepiti promotrimo li na
vedenu problematiku u kontekstu cjelokupna Andrićeva djela.
Grubo govoreći, ljubavne odnose prestavljene u autorovu djelu
s obzirom na historijsko-politički kontekst moguće je podijeliti
u tri skupine: ljubavni odnosi prestavljeni u turskim vremenima
(primjerice, ljubavni odnos između Fate i Naila, Mare Milosnice
i Veludin-paše ); ljubavni odnosi prikazani u vremenu austrijske
okupacije (primjerice, ljubavni odnosi između Feduna i Jelenke,
Ane Marije i von Mitterera, te Davida i njegove supruge) te su
vremeni ljubavni odnosi (primjerice, ljubav između pripovjeda
ča u prvom licu i Jelene „žene koje nema“ ili između neim
 eno
vanog prijatelja naratora i „žene od slonove kosti“ u istoim
 enoj
pripovijesti itd.). Već površna usporedba navedenih ljubavnih
diskurza upućuje na dvoje. Prvo, niti u jednom od prestavljenih
odnosa ljubavna žudnja za ljubećim Drugim nije u potpunosti
utažena, niti u jednom od ljubavnih odnosa niti ljubeći, niti lju
beća ne uspjeva dosegnuti žuđeni objekt. Drugo, razlozi zašto
njihova žudnja nije utažena nisu identični. Njihova različitost
uvjetovana je, između ostalog, kako povijesnim kontekstom ta
ko i političko-socijalnom situac ijom, odnosno međusobnim su
protstavljanima i osvjetljavanjima različitih dijakronih koncep
cija žudnje. Detaljna  analiza navedenih političkih razina, daka
ko, prelazi tematske okvire ovog članka.
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ANIKA AND THE BIG OTHER
Abstract
According to Lacan (1996), “the big Other” (le grand Autre) is a
world of language where the self is constituted. It is often a space of
empty signifiers in which the subject, deprived of any solid reference
and radically decentred with endless slips of the “symbolic order”, is
caught in the narcissistic reflections of the mirror, dispersed and totally
overcome by the very force of desire. Lacan believes that desire can
be satisfied only with active engagement with “the big Other”, in a
“successful” interpersonal communication which is only possible in rare
flash-like moments. This communicative situation is, hence, conceived
as a location where desire can be satisfied, but also as a process of
division, a necessary excuse which covers up an endless search for the
missing object. Accordingly, based on Lacan’s theoretical postulates,
the paper analyses the functioning of the discourse of love, and the
strategies of constituting the intimate self in the imperial social orders.
By interpreting “full” and “empty” speech in Andrić’s novella Anika’s
Times (1931), the paper attempts to show the ways in which the self,
torn between desire for and deficiency of the Ottoman “big Other”, is
realised.
Key words: Andrić, Anika’s Times, Lacan, big Other, Foucault, ars
erotica
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ДИЈАЛЕКТИКА ТЕЛА – 
ФЕМИНИЗАЦИЈА 
ФИЛМСКОГ ЈЕЗИКА
Сажетак: Филм као језички систем, одабиром и укрштањем од
ређених елемената уписује конотације и формира сопствена зна
чења. Женско тело на филму међутим може се посматрати и
проучавати као специфична платформа унутар филмског језика,
кроз коју се саопштавају и ишчитавају нова, другачија значења
и релације између њих. Теоретичари уметности већ деценијама
спекулишу о могућем феминистичком филмском језику, као новом
кинематографском језику који би отворио и поставио слободан
простор за репрезентацију женског субјекта изван друштвено
кодираних форми. Да ли је овакав дискурзивни простор у простору
филма као медија могућ и шта је све до данас у том смислу пону
дила филмска уметност, питање је на које ћу у овом раду дати
неке важне одговоре. Посебан истраживачки изазов представља
проблематика немогућности репрезентације феминистичког су
бјекта у филму као стереотипизираном систему означавања. За
хваљујући неким праксама надреализма, експерименталног филма
и постструктуралистичких теорија, (међу којима и Семиотикa
Јулије Кристеве), покренута је ревизија у производњи, рецепцији
и интерпретацији филмске уметности, посебно доприносећи фе
министичким студијама слике. Ове теорије су, повезујући семи
олошко са женским, покушале да допру до језика назависног од
симболичких структура и опресивног, еротизованог погледа на
женско тело. Примере дијалектичке, вандискурзивне репрезента
ције тела као система језика проналазе се међу различитим филм
ским ствараоцима чија поетика испитује границе деловања ова
квог језика дајући првенство екстензији семиотичког, естетског и
имагинарног у симболички устројеној стварности.
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субјект, женско тело, надреализам, семиотичко, хора

Увод – од семиологије ка
феминистичкој теорији филма
Развој семиологије као теоријске дисциплине 70’их година
прошлог века у Француској довео је до комплексне критич
ке анализе и реинтерпретације процеса производње унутар
система уметности. Ослањајући се на Лаканову (Jacques La
can) психоан
 алитичку теорију и знања из области антропо
логије и лингвистике, семиолошка струја у Француској под
стакла је темељну ревизију у пољу уметности као праксе
уоквирене идеолошким условима производње. Ова особина
уметности, као друштвене, материјалне праксе, односила
се пре свега на производњу унапред формираних значе
ња унутар доминантног дискурса, чиме се репрезентација
(као и идентификација) самог субјекта строго профилиса
ла и ограничавала. Развојем структуралистичке семиотике,
семиотичке естетике и теорије уметности, подстакнуто је
стварање секундарних значењских система као и преобра
жај означитељских структура унутар језика, којима је и су
бјект доведен у нове идентификацијске, репрезентацијске и
комуникацијске позиције. Посебну пажњу теоретичара при
вукла је репрезентацијска немогућност женског субјекта,
који се у уметности приказивао као неми, пасивни објект и
који је као такав – пасиван и у означитељском поретку јези
ка, изостајао као чинилац у комуникацији. У том смислу, у
дискурсу уметности није постојао језик којим би се Женско
изразило, јер је симболички систем дословно искључивао
све неправилности, нејасноће или „аномалије” – које су у
патријархалној култури приписане и дефинисане женским.
Табуизација (а уједно и фетишизација) поља другог1, ко
ме је у симболичкој размени саприпадан женски субјект,
условила је непостојање алтернативног дискурса којим би
се есенцијална женскост изразила, како у језику – тако и у
уметностима.
Тек захваљујући утицају материјалистичког приступа у
семиотици, оспорен је концепт уметности као аутономне
1 Под појмом други, теоријска психоан
 ализа укратко подразумева све оно
што субејкт одбацује пре уласка у Симболичко. Табуизација мајчиног
тела уједно је и место формирања едипалне трауме и место настанка
субјекта, а други тј. одељени, одбачени, наставља да егзистира у несве
сном, у форми фетиша, као вечита претња Симболичком. Према: Lakan,
Ž., O strukturi kao imistifikovanju drugosti, što je pretpostavka svakog su
bjekta, u: Strukturalistička kontroverza: jezici kritike i nauke o čoveku, pri
red. Donato, E. i Meksi, R. (1988), Beograd: Prosveta.
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праксе. Посматрајући уметност као праксу уоквирену иде
олошким, дискурзивним условима  производње,  реоргани
зована је и позиција женског субјекта унутар ње. Став ко
ји су заузеле постструктуралистичке теорије, (међу којима
бих посебно истакла „Семиотику” Јулије Кристеве2), јесте
брисање успостављених друштвених разлика кроз прео
бражај означитељских пракси у језику. Осим тога, „Семи
отика” Кристеве, покренула је ревизију у проучавању и
интерпретацији филмске уметности, са посебним допри
носом феминистичким студијама слике које су, повезују
ћи семиолошко са женским, покушавале да допру до јези
ка независног од симболичких структура и стереотипног,
опресивно-еротичног погледа на женско тело. Оно у чему
су обе теоретске  струје тежиле да се сусретну јесте дијалек
тичко означитељско поље, у коме жена постаје означитељ
женског субјекта, независтан од доминантног маскулиног
дискурса који у визуелном пољу комуникације дефинише
поглед, субјект и објект, а тиме и сам језик.
Овакве примере у уметности могуће је препознати међу
редитељима пре свега надреалистичког3, затим стваралаца
експерименталног и феминистичког филма4, али и савреме
них филмских стваралаца5, чија поет ика испитује границе
деловања могућег феминистичког језика и субјективитета,
дајући првенство екстензији семиотичког и имагинарног у
симболички устројеној стварности.

Семиотика Јулије Кристеве и субјект у процесу
Једна од водећих теоретичара семиотике, естетике и психо
анализе, Јулија Кристева (Julia Kristeva), бави се језиком у
његовој динамичкој, трансгресивној и материјалној форми.
Њена семиоанализа посматра језик као означитељски про
цес, далеко од статичког и логичког – хомогеног модела је
зика. Године 1974. Кристева објављује докторску тезу “Ре
волуција поетског језика” (La révolution du langage poétique)
у којој први пут износи идеју о хетерогеном субјекту, као
истовременом производу два дистинктивно удаљена еле
мента: семиотичког и симболичког. За разлику од Лакана
(Jacques Lacan), за Кристеву је означавање (као и несвесно)
увек хетерогено и мада зависи од одбацивања семиотичког  
2 Kristeva, J. (1980) Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature
and Art, New York: Columbia University Press.
3 Овде пре свега мислим на редитеље попут Мен Реја (Man Ray) Bunjuela
(Luis Buñuel), Далија (Salvador Dalí) и Жана Коктоа (Jean Cocteau).
4 Маја Дерен (Maya Deren), а  касније Лора Малви (Lora Mulvey).
5 Дејвид Линч (David Lynch), Ларс фон Трир (Lars von Trier), Вим Вендерс
(Wim Wenders).
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и тежи јасном дефинисању граница, његова стабилност не
прекидно зависи од сфере семиотичког. И Лакан и Кристева
слажу се у једном: семиотичко се темељи у пре-огледалној,
пре-вербалној фази, неиздиференцираности субјетка пре
његовог уласка и конституисања у систему језика. Обе тео
ријске платформе крећу се на релацији између психоан
 али
зе и антропологије, третирајући моменат примарног спли
тинга – одвајања детета од тела мајке – као кључног услова
социјалне асимилације и артикулације. На основу Лаканове
огледалне фазе6, (момента када се субјект успоставља у је
зику) Кристева заључује да је начин на који појединац одба
цује мајку (што се поставља као услов формирања сопстве
ног идентитета), идентичан захтеву који друштвени систем
поставља том појединцу искључујући семиотичко из језика.
Тако се теоријски поглед на оно што је за класичну психоа
нализу значило питање табуа, приширио на поље језика и
семиологије која је проблем табуизације тела (посебно жен
ског – материнског) проучавала кроз системе структурације  
језика – прецизније: оног што та структура искључује. За
хваљујући семиолошким истраживањима и постфеминизму,
појам фетишизације женског тела у уменотсти, добио је
сасвим ново читање. Оно на чему се надасве темеље семи
олошка читања овог проблема јесте питање дискурзивног
одређења фаличке моћи – формативне за регулисање либи
далног односа са представом тела, као и односа у језику. Би
ологија, лингвистика и феминизам стављени су једни поред
других, а показано је како се схватање и репрезентација тела
и идентитета , могу посматрати кроз прогресију у језику.
Психоан
 ализа посматра фетиш као сурогат за жељени
објект, примарни објект сексуалне жудње тј. тело мајке.
Он је имагинарна слика, репродукција последњег утиска о
стању неодељености од објекта жудње, који је потом табу
изиран. Функција фетишизације у том смислу јесте прева
зилажење расцепа који настаје у процесу напуштања преогледалног односа.7 Након тога, постепено, успоставља се
вертикала језика и субјект улази у ред симболичког, заувек
напуштајући дифузно поље семиотичког. Од тог тренутка
он постаје не-целовит, тј. вечито одељен од свог Другог које
га је реципрочно постављало као жељени објект. Говорећи
6 Фазе коју Лакан назива стадијум огледала, као формативне за успоста
вљање категорије субјекта; Lacan, J. (1966) Écrits: Le stade du miror com
me formateur de la function du Je, Paris: Seuil.
7 Односа у коме не постоји подела, јер је субјект у њему целовит, спојен
са објектом своје жеље, који и њега самог производи као жељени обект.
Према: Лакан, Ж., Семинар VIII, 1960-1961, у: Психоанализа и онто
логија 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. у језик.
Оно што одређује природу фетиша јесте функција фалуса,
али је Лаканова психоан
 алитичка и феминистичка плат
форма Јулије Кристеве потпуно другачије интерпретирају
и концептуализују. Феминистичка теорија Кристеве негира
Лаканов патријархално структурирани симболички поре
дак фалуса8, сматрајући мушку идентификацију са носио
цем фаличке моћи (Оцем) илузорном и непотпуном, као и
тезу да субјективитет не може постојати ван доминантног
поретка патријархата, иако он има регулаторну функцију у
језику. Диференцијација полова у симболичком, условљена
је и гарантована позицијом фалуса као означитеља. Симбо
личка конструкција позиције фалуса, као привилегованог
означитеља мушког субјекта, којим он располаже односима
у језику, обележава с друге стране позицију женског субјек
та као имагинарну претњу читавом симболичком поретку  и
кастрациону претњу субјекту. Дискурс женског тела стога,
смештен је у поље немог, безобличног и трансгресивног.
Због те имагинарне, кастративне претње коју женско упућу
је мушком субјекту, жена је и у уметности произведена као
симбол претње, празнине и недостатка.
Међутим, фалусна идеализација као конститутивна за де
финицију ега неодржива је. Ово примећује још и Лакан,
али феминистичка теорија одлази даље, упозоравајући да
имагинарни фалус, као ефекат и само постварени означи
тељ у симболичком, самом својом структуром подразуме
ва неиздиференцираност и нестабилност своје основе. Као
симболичко начело структуирања полне разлике и заступ
ник мушке доминантне функције, фалус нема у потпуности
утемељење ни у симболичком ни у имагинарном. Он није
самерљив ни са телесним – анатомским, (иако га пенис у
патријархалном друштву симболизује за мушки субјект),
нити фантазматским. „Фалус није фантазам, ако под тим
треба разумети имагинарну појаву. Он није ни објект (пар
цијални, унутрашњи...). Он је још мање орган, пенис или
клиторис који симболизује. Фалус је наиме, означитељ.”9 С
8 Према Лакановој психоан
 алитичкој теорији фалус је привилегован озна
читељ у симболичком, произведен у обележје Оца, услед недостатка у
подељеном Ја. Позиције мушког и женског субјекта такође су подређене
фалусној конструкцији, по којој су мушкарци они који имају фалус, а
жене симбол, тј. репрезент његовог недостатка. Идентификација оба по
ла везана је за место фалуса у означитељском систему, с тим што ова по
зиција обезбеђује привилегију мушкарцу као владаоцу поретка, а жени
место подређене овом поректу.
9 Lacan, Ј. (1966) Écrits, Paris: Seuil, p. 690.
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обзиром на имагинарну моћ коју одражава, фалус указује на
то да и само симболичко своје исходиште налази у имаги
нарном, да је његова конструкција као таква нестабилна, те
да је и целокупан систем језика структурисан и обезбеђен
имагинарним односима.
Управо на овом месту настаје семиотичко-феминистичка те
орија Јулије Кристеве. Она сматра да функција фетиша није
само замена женских гениталија неким објектом. Његов за
датак је да обезбеди наставак веровања да је мајка надасве
фалусна – да поседује фаличку моћ. Да макар привремено не
постоји тачка одељености у којој она престаје бити садржа
лац (велики Други) за настајући субјект, као и носилац озна
читељске функције. Кристева тврди да субјект наставља да
осцилира између семиотичког и симболичког и након уласка
у језик. Субјект је заправо перманентно у процесу.10 Према
њеној тези, напуштајући целовитост превербалног субјек
тивитета, идентитет субјекта не постаје сасвим децентри
ран, а мајка не губи фаличку моћ. Имагинарни отац, тј. сим
болички Други, комбинација је мајке и оца, па га Кристева
још назива и материнским. Њено становиште опире се до
тадашњим поставкама о фиксираном, задатом идентитету,
којег гарантује успешност раскида са материнским телом,
стварајући трајни расцеп и незадовољство у субјекту. Су
бјект у процесу Кристеве инсистира на индивидуалности,
децентрираности, не ограничавајући женскост на концепт
другог, другачијег, одбаченог и претећег субјекту.
И сам Лакан тврдио је да говор не потиче из ега, већ из Дру
гог, наглашавајући да језик и говор излазе ван свесне кон
троле. Оно што представља дискурс Другог заправо је не
свесно, тј. семиотичко. Семиотичко је у психоан
 ализи Кри
стеве блиско повезано са женским јер репрезентује стање
јединства са телом мајке и искуства синтезе субјекта током
пре-вербалне, пре-огледалне фазе. То је емотивно, иску
ствено поље, смештено у прозодији и пукотинама језика,
а не денотативном значењу речи. Семиотичко је лоцирано
у пре-едипалном, примарном процесу субјективизације у
коме конвергирају различите, неиздиференциране пулзије.
Ове нагоне Кристева назива семиотичким и они се крећу
унутар семиотичке – материнске хоре.11 „Нестална уобли
ченост саздана од кретњи и њихових краткотрајних застоја
10 Kristeva, J. The Subject in Process, in: The Tel Quel Reader, ed. French and
Lack (1998), New York: Routledge, p. 133-138.
11 Chora је термин који Кристева преузима из Платоновог Тимаја
(Timaeus). Античка сhora/ хора представља пре-натално стање, сједиње
ње, оно хранљиво и материнско, безбрижност и нераспознатљивост која
претходи било каквој фигурацији.
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хора је ни модел, ни копија, она претходи фигурацији и тиме
огледалности.”12 Подређивање симболичком, које за Кристе
ву представља имагинарни Отац, подразумева отимање од
мајчинских хранитељских особина и: „подређивање уобра
зиљског садистичкој заштити Једног.”13 Оно што је пробле
матично и што ствара трауму у симболичком је немогућност
досезања јединственог обједињујућег садржаоца, у коме се
остварује захтев за љубављу, ако се сасвим искључује оно
семиотичко – женско. Међутим и поред потребе за симбо
лизацијом као условом изградње субјекта, остаје потреба за
љубављу. Љубав, иако домен имагинарног, код Кристеве је
смештен између биологије и жеље, на релацији између ма
теринског тела и симболичког захтева који поставља Отац.
Ипак одвајање од материнског тела, Кристева не види као
трагично, јер се настајући субјект подвргава захтевима оца
путем мајчине жеље. Њено тело је место трансфера.
Мајчинска љубав премешта функцију тела на место мај
чине жеље – жеље за оцем, па се овај трансфер љубави и
задовољства само одиграва преко Оца као заступника14, не
резултирајући никада потпуним одвајањем, тј. превагом
симболичког. Симболичко Јулије Кристеве подржано је том
превербалном семиотичком хором. Она дакле сматра да је
женско већ инвестирано у означитељском систему Оца и да
се оно не укида уласком детета у говор. С обзиром на то да
је мајка већ говореће биће, Друго је већ у њој. Настанак и
функцију фетишизма у студији „Приче љубави” / „Histoir es
d’amour” (1985) Кристева описује као признавање фаличке
моћи Мајци, јер дете прима жељу и подвргава јој се посред
ством ње. Мајчина жеља за фалусом чини да је велико Друго
већ у њој, а логика симболичког заправо већ делује у мај
чинском телу као облик фетишизма. Њена примарна фалич
ка моћ коју поседује у односу на настајући субјект наставља
да егзистира, јер је одвајање од њеног тела подржано Оцем
као заступником њене властите жеље.
Развијајући даље тезу о материнском оцу, који не диктира
апсолутни раскид са женским а потом и расцеп у самом су
бјекту, Кристева нас доводи до закључка да фетишизација
није резултат подвојености, диференцијације, насилног пре
кида везе са женским телом и спознајом да мајка није фа
лусна. Напротив. Њена функција остаје активна током чи
тавог живота будући да матерински отац никада не постаје
12 Kristeva, J. (1974) La Révolution du langage poétique: l’avant gardé à la fin
du XIX siècle: Lautrémont et Mallarmé, Paris: Seuil, рp. 24-25.
13 Kristeva, J. (1985) Histoires d’amour, Paris: L’Infini Denoël, p. 146.
14 Zastupnika majčinog uživanja/jouissance koga Kristeva naziva materinski
Otac.
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сасвим независтан у односу на мајку. Оно женско, семио
тичко, остаје у тесном и напетом односу са очинским сим
боличким. Трансфер љубави и ужитка у нуклеусу и целови
тости женског тела, ка сепарацији симболизованој у имену
Оца15 никада се сасвим на завршава. Нагон ка семиотичком,
хетерогеном као садржавајућем, опстаје и након процеса
симболизације, нагонећи субјект да ствара фетише, подсе
ћајући да је мајка и даље фалусна и да забрана према њеном
телу нема моћ над самом жељом. У уметности, по Кристе
вој, управо је фетишизација женског тела простор отворе
не дијалектике у коме постоји непрекидни трансфер између
симболичког и хетерогеног.
Ревизија коју је Кристева начинила у смислу значења фе
тиша значајна је утолико што је његово оживљавање – не
када сматрано трауматичним, методски редефинисано. Оно
што је у њему стајало као претња идентитету, као зазорно
и надасве женско, препознато је као облик семиотичког
које паралелно и равноправно егзистира у субјекту, као и
оно симболичко. Семиотичко је пре конзервирани утисак је
динства субјекта са женским и неиздиференцираним, него
раскида са телом мајке. Лакановски субјект, настао у поде
ли и одстрањивању семиотичког као нечег узнемиравајућег,
претећег и зазорног, резултат је неуспеха своје сопствене
симболизације. Његова жеља не задовољава се у домену
симболичког па у субјекту наставља да тиња логика фети
ша. Константе у овој игри су остатак и недостатак, а же
ља је та која око фетиша наставља да кружи не остављајући
ни субјект ни идентитет завршеним. Провала семиотичког
узнемирава лабилно, фантазматско устројство субјекта, ди
јалектиком хетерогеног, незавршеног и нелинеарног – као
наличју његовог идентитета. Зато семиотичко о(п)стаје и
унутар симболичке стварности, јер се не може сасвим под
редити симболизацији. Немогуће га је дефинисати, опи
сати или обухватити. Оно је неодр еђено, незавршено и не
сводљиво на појам или знак. Резистентно на хијерархијски
шематизам   језика. Семиотичко Кристеве је дијалектич
ки инструментариј хетерогеног субјекта у процесу. Такав
субјект репрезент је јединства семиотичке хоре16, контра
дикторности и покрета и у њему се означитељски процес
стално обнавља. Онде где за тетички субјект, дистанциран
15 Француски: le nom du père – име оца, термин којим Лакан означава за
брану инцеста, коју отац, као означитељ мајчине жудње, формира током
фазе Едиповог комплекса. Отац баш у тој фази преузима улогу великог
Другог и та позиција по њему остаје непроменљива. Женско од тада
наступа само као зазорно.
16 Kristeva, J. (1977) Polylogue, Paris: Seuil, p. 57.
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од телесног и фемининог, настаје семиотички јаз, открива
се ново дијалектичко поље које у њему покреће процес. Је
зик жеље, који поседује амбивалентну логику, који је нео
граничен линеарношћу и стално узнемирава стабилност ра
ционалног, доносећи негацију али и обнову субјекта. Такав
језик реплика је страдања знакова, али и непостојања гра
нице између тела и задовољства. Он отвара простор за дија
лектичку размену између симболичке и семиотичке равни,
у хетерогеној матрици бескрајних могућности семиотичке
размене.

Женско тело као систем означавања
„Опште је прихваћено да су речи знакови; али песници су
практично једини који знају да су речи некада биле и вред
ности. С друге стране, жене су у једној друштвеној групи
сматране за крајње суштаствене вредности, иако је тешко
схватити како су те вредности интегрисане у системе које
носе функцију означавања”17
У симболичкој размени учествују и мушкарци и жене, али
се само жене производе као знакови. „Жена-знак се произ
води унутар одређеног система означавања. И поред тога
што је форма или пре означитељ знака ствара особа, же
на, супстанција значења знака, његово означено, није појам
жене.”18 Знакови поседују значење само у оквиру система
означавања у којем су настали. Кругом мушке жеље – озна
читеља и размене, организује се и значење филма као и ме
сто женског субјекта у њему.
Филм као моћан идеолошки медиј, представља место фик
сирања значења, па је управо као такав значајан за отварање
простора у коме би женски субјект могао формирати соп
ствени систем значења. Простор за обликовање фемини
стичког система, открива се у пукотинама језика и одсуству
значења – тј. ономе што Симболичко на филму пропушта
или изоставља. Аналогно празном месту које је женском
субјекту у визуелној уметности додељено, ова се позиција,
иако пасивна и опресивна по женски субјект, на филму мо
же употребити за конструисање сасвим другачијег језика. У
локусу празнине у коме је смештен, женски субјект као озна
читељ игра на карту трансгресивности, исклизнућа и не
могућности потпуног детерминисања значења, као ни пот
17 Леви-Строс, К. (1989) Структурална антропологија, Загреб: Напријед,
стр. 61.
18 Todorov, T. The Sign, u: Žena kao znak, Uvod u feminističke teorije slike,
prired. Anđelković, B. (2002) Beograd: Centar za savremenu umetnost, str.
228-229.
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пуног овладавања мушког субјекта симболичким поретком.
То празно место које филм као медиј оставља за простор
женског протагонисте, представља извесну тачку прошире
ња, која може бити искоришћена за формирање другачијег
дискурзивног простора који се не би заснивао на мизогини
ји, фетишизацији и воајеризму. Укидање језичке дистанце
(разлике између означитеља и означеног), које се сугерише
у феминистичкој хори, као нелинеарном семиотичком си
стему који одбија разлику и превазилази ограничења симбо
личке логике, отвара простор за метонимијска језичка кре
тања и слободну дијалектику, допуштајући оном Другом да
проговори.
У феминистичкој теор ији слике, свет филма сматра се одли
ком света заснованог на полном дисбалансу и ова позиција
заједничка је за све критичко-теоријске платформе којима
феминизам интерпретира улогу жене у визуелним уметно
стима, међу којима је филм узет као пример најмоћнијег,
репресивног медија за женски субјект. Однос филма према
женском телу изједначен је са воајеристичким, сексистич
ким уживањем у њему, а женска улога само је егзибициони
стичка у визуелном наративу. У студијском тексту „Женска
улога: Снимање женског тела” („Woman’s stake: Filming the
Female Body”), британска теоретичарка Мери Ен Дон  (Mary
Ann Doan e), вешто је закључила да жена не постоји у филм
ском језику и да у том смислу нема слика За њу, нити аутен
тичних слика О њој. Тај недостатак уједно је и недостатак
говора О њој, што све укупно не смемо тумачити као сим
болизацију њеног сопственог недостатка, већ супротно –
недостатка у мушком субјекту, његовом говору и систему је
зика, на шта јасно упућује заступничка улога жене у филм
ском раму. Жена постоји као означитељ само као репрезент
нечег недостајућег у мушкарцу. Као таква, она се рефлек
тује у филмској уметности без могућности сопствене арти
кулације. Њено тело и говор на филму чини само финкцију
дискурса, у чијој се симболичкој слици неки други – мушки
субјект огледа и успоставља. “Жена је у патријархалној кул
тури означитељ мушког другог, спутана симболичким по
ретком у коме мушкарац може да иживи своје фантазије и
опресије кроз језичке команде, наметнуте немој слици жене
везане за место носиоца  а не творца значења.”19

19 Malvi, L. Vizuelno zadovoljstvo i narativni film, u: Uvod u feminističke te
orije slike, prired. Anđelković, B. (2002) Beograd: Centar za savremenu
umetnost, str. 190.
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Феминистички језик филма
Феминистички филм је једна од пракси чија је функци
ја пружање отпора патријархалном систему производње
субјекта, а првенствено језика – који носи највећу улогу у
његовој изградњи, потом и репрезентацији. У том смислу,
он се може посматрати и као означитељска, диференцијал
на пракса, која посредује, производи и креира нова значења
унутар система језичке комуникације. Језик феминистичког
филма је специфичан означитељски систем у коме се кому
никација поставља као дијалог између различитих субјек
та, а не између Субјекта и његових Других. Овај језик под
разумева многострукост, неограниченост, аосцијативност,
нефиксираност структуре, несводљивост и перманентни
означитељски флукс. Значења која креира и поставља само
су привремена и откривају се у пукотинама језика (баш као
код Кристеве), и клизању између означитеља и означеног.
Осим тога, феминистички филм близак је и замисли надре
алистичког поетског језика и филма уопште, који негујући
основне принципе надреализма као антиуметности тежи ви
шезначности, тзв. отвореној дијалектици.
Узевши у обзир укорењене обрасце обликовања и разумева
ња женског тела, поставља се питање да ли је могуће допре
ти до аутентичног феминистичког језика у визуелним умет
ностима и преобликовања филмске праксе која конструише
женске ликове као пасивно-гледане објекте преузимајући
унапред конструисана значења? Феминистичка теорија
филма суочила се са изазовом како лишити филм било ка
квог утицаја воајеризма и фетишизације женског субјекта,
ако филм само пресликава односе друштвене стварности.
Једна од стратегија могла би бити комплетно излагање жен
ског и демистификација жене као објекта жудње. У том слу
чају стереотип би намерно био изложен са циљем другачи
јег виђења. Ипак, на тај начин стереотип би опет предходио
телу онемогућавајући да се оно репрезентује сопственим се
том слика и системом означавања. Стереотип постоји тамо
и где тела нема. Осим тога, директо излагање тела и даље би
указивало на то да изван њега постоји неки лични,скривени,
фнатазмагорични простор у коме влада поредак Другог. Ви
зуел изација простора несвесног на филму, (коју су покрену
ли надреалисти), подстакнута аморфним страхом од женске
енигме и табуа њеног тела, давала је стереотипима још веће
значење. Због тога је феминистичка теорија филма предло
жила да би битку око значења тела требало повести у прав
цу значења простора у коме се то тело репрезентује. „Филм
ски простор не би требало да буде онај у коме се води битка
око значења тела, јер је она унапред изгубљена у владајућем
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поретку мушкарца као носиоца погледа, већ би њу требало
повести у смислу значења простора.”20
Једним од таквих филмова, који су успели да направе зао
крет у организацији филмског простора и формирању но
вог језика, сматра се експериментални филм Лоре Малви и
Питера Волена (Peter Wollen) Загонетке Сфинге (Riddles of
the Sphinx), из 1977. године. Ово је један од првих филмо
ва у којима је класичан филмски наратив замењен дијалек
тичким суодношавањем различитих елемената. „Загонетке
Сфинге” базирају се на миту о Едипу (додуше нешто друга
чијем него што га Фројд користи у објашњењу структураци
је личности инцеста и табуа), па је један од главних мотива
репресија мајчинства, али оно што овај филм осветљава пу
тем митолошких, психолошких и семиолошких загонетки је
пут који је друштво прешло од матријархалног до патријар
халног модела устројства језика. Лора Малви прави директ
ну аналогију са митолошком Сфингом коју је култура про
терала ван градских зидина, чудовишном женом као симбо
лом аморфног страха према женском уопште који се развио
у патријархалној култури. Митологија на којој је заснова
но целокупно друштво додељује подређени положај жени.
У овом филму, Сфинга је представљена као икона женског
ослобођења, алик Грете Гарбо – као мас медијске иконе пре
узете из холивудске митологије, презначен је у лице сувере
ног женског субјекта који се отргнуо из доминантне маску
линистичке матрице производње. Ова Сфинга одупире се
томе да буде представљена као симбол кастрационе претње
фалоцентричној култури, већ проговара сопственим, поет
ским језиком. Женственост Сфинге пробија се испод му
шког дискурса и излази на површину, фокусирана на свој
унутрашњи свет. Филм „Загонетке Сфинге” реконструише
глас пре-едипалне мајке, алудирајући на искривљену слику
жене у друштву која не познаје хетерогену структуру матри
јархата. Као што митска Сфинга умире након што је човек
решио њену загонетку, тако је и жена као икона суштаствене
женствености нестала у култури патријархата. Лора Малви
и Питер Волен овим филмом поручују да је женскост остала
нема, а да се жена на филму појављује само као слика, ре
ферентна тачка – тј. означитељ кастрације. Жени је одузет
глас, сматра Малвејева, она говори у име симболичког по
ретка а не сопственог, сложеног и дијалектичког и зато овај

20 Doan e, M. А., Woman’s stake: Filming the Female Body, in: Feminism and
Film Theory, ed. Penley, C. (1988), New York: Routledge, p. 219.
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филм инсистира на језику питања, а не неком универзалном
гласу истине.21
Попут система језика, филмски простор, као такође затво
рен и организован значењски систем, представља известан
оквир. Путем њега могуће је извршити трансформацију са
држаја који се у њему излаже и њиме саопштава. Оно што
феминистичка теорија слика предлаже јесте управо тран
сформација филмског визуелног простора као система озна
чавања. У том смислу, највећи изазов феминистичког филма
био би откривање слободног простора за производњу ви
зуелних знакова, ван фалоцентричне матрице. Тај простор,
сматра Мери Ен Дон (у раније поменутом студијском тек
сту), иако га је тешко замислити, не може настати декон
струкцијом или декодирањем постојећег, већ отварањем
сасвим новог дијалектичког простора за женски субјект и
посматрача способног да тумачи знакове ван доминантног
дискурса. То би требало бити простор отворене дијалекти
ке, где постоји однос међу субјектима, а не субјектом и ње
говим Другим. Такав простор представљао би некакав ин
тер-дискурс, ослобођен од препознавања, било какве фикси
ране идентификације или значења, већ простор нелинеарне
флуктурације означитеља и њихових релација. У оваквом
систему, женски субјект би могао наћи простор и средства
изражавања за репрезентацију сопствене природе, ван кон
венција наметнутих, друштвених улога. „Не постоји ништа
иза маске, нема вела да се стргне, чак ни празнине да буде
откривена, само трагови порицања и негирања, флуктуира
јући означитељи који сведоче о важности психоан
 ализе и
семиотике.”22
Оваква теоријска замисао веома је блиска надреалистичкој
замисли простора, посебно израженој у другом таласу над
реализма, где се у филмском раму (као и у фотографији или
књижевности уосталом) тежило организацији простора и
наратива који би функционисали као метафора и метоними
ја по себи. У таквом простору, субјект и тело ничим не би
били предодређени, фиксирани или у потпуности сазнатљи
ви, већ би егзистирали у сталној промени, измичући дефи
ницији било каквог система значења. Наратив би подразу
мевао стално уланчавање елемената, препуштање нелине
арним асоцијативним низовима, а актери у њему слободни
од унапред задатог препознавања. Ову промену у визуелном
21 Cheu, H. F. (2007) Cinematic Howling: Women’s Films Women’s Film
Theories, Vancouver: UBC Press, p. 73.
22 Malvi, L. Vizuelno zadovoljstvo i narativni film, u: Uvod u feminističke te
orije slike, prired. Andjelković, B. (2002) Beograd: Centar za savremenu
umetnost, str. 195.
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наративу, који је од мимезиса сноликог света у надреали
зму прерастао у перформативни, субверзивни облик дело
вања постигла је управо репрезентација женског тела, као
структурално дезинтегришућег модела по постојећу слику
реалности. Простор слике измештене из стварности, у којој
је надреализам начинио семиотички рез, отворио се према
излагању форме субјективитета ван симболичког модела и
фалоцентризма. Интервенцијом у различитим димензијама
стварности, филмски елементи ослобођени су од стереоти
пизованог значења. Онтолошки дуализам простора и тела,
реда и хаоса, постао је нова форма у грађењу филмске при
че, а језик је одступио од равни симболичког и препустио
се плуралности. Спајајући психоан
 ализу и семиотику, над
реалистичка филмска пракса (потом и пракса експеримен
талног филма), начинила је снажан заокрет сучељавајући
биће и значење на пољу пресека филмског простора као
независног система означавања.

Надреализам као систем означавања
На темељима лингвистичких теор ија структурализма и
постструктурализма у Француској, феминистичке студи
је слике поставиле су захтев за формирањем специфичног
језика и преобликовањем традиционалне филмске праксе
која је, преузимајући унапред конструисана значења, ли
шавала женски субјект језика и слика, феминистичке сим
болизације и иконографске репрезентације. Усвојивши се
миолошку замисао језика – у смислу његове перманентне
дислоцираности од структуралних оквира, феминистички
филм је отворио могућност дефинисања паралелног и ар
тикулације субјективитета изван доминације патријархал
не културе, означавајући на тај начин и постварење Жене
као означавајућег у систему Симболичког. Постављајући у
фокуc женски субјект и језик превербалног субјективите
та, ове праксе омогућиле су да се надреалистички филм,
као уједно субверзивни али и синтетишући значењски си
стем, постане предмет новог теоријског истраживања и про
мишљања. Акцентујући улогу несвесног у формирању је
зичких структура, надреалистичка уметност прва је указала
на немогућност потпуног овладавања Симболичким, као и
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комплементарност између семиотичке и симболичке равни
кроз идеал помирења језичких и друштвених антагонизама
у опусу женског тела.
Надреалистички субјект јако је близак замисли фемини
стичког субјекта. Он пре свега подразумева темељну хете
рогенезу. То значи да надреалистички субејкт није задат, ко
начан или фиксиран, да не настаје у подели, нити да његова
егзистенција и репрезентација зависе од Симболичког. Реч
је о субјекту који само својом структуром и контекстом у
који је постављен одбија разлику и бинарност коју задобија
уласком у поредак језика, а на којима језик као симболички
систем почива, чиме је он сам као такав конституисан и у
крајњој линији гарантован. Надреалистички субјект, (уоста
лом као и језик), подразумева: неподвојеност, нестабилност,
хетерогеност, поништење граница и дистинктивне удаљено
сти између категорија (материје и духа, мушког и женског,
свесног и несвесног, рационалног и ирационалног, природ
ног и вештачког, људског и анималног или машинског итд.)
Ирационалност коју потенцира услов је неподвојености
субјективитета, у којој је аналитички, рационални субјект
заробљен и приморан да се одрекне једног дела свог бића,
тј. несвесног. Због тога су надреалисти рационалност смаа
трали ограниченом и скученом, а језик недовољан да изрази
и комуницира свеобухватну и слојевиту стварност субјекта.
Зато су у својој уметности и филозофији стремили поетском
и имагинарном, сводивши језик и појмове које означава на
аморфне, прозодичне, непрепознатљиве и покретљиве. Ира
ционалност и разградња симболичког, којој су у свим фа
зама надреализма тежили, имала је међутим интегришућу
функцију.
Једна од највећих парадигми надреалистичког покрета би
ло је женско тело, у коме се огледао трансгресивни приступ
уметности и субјективности. Сматрало се да оно измиче ре
пресивним системима друштевне производње, те да као та
кво одбија и онемогућава разлику успостављену језиком. У
уметности надреализма, посебно филму као изразито моћ
ном медију када је реч о процесу субјективизације и могућ
ности мењања слике стварности, стављен је знак једнакости
између женског тела и поетског језика каквим је надреали
зам желео да ступи у контакт са несвесним делом субјек
та. Један од првих филмова којим је надреализам отворио
врата тајновитом, женском субјекту, који својом дијалек
тичком природом провоцира ограничену стварност јесте
Мен Рејева (Man Ray) „Звезда из мора” / „L’Étoile de mer”
(1928). Звезда из мора није ни објект, ни животиња ни де
војка. Она је нека врста увеличавајућег стакла, прозора ка
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свету имагинарног и надстварног. Она поседује сопствено
поље перцепције и репрезентације, а посебно је упечатљив
језик којим главног протагонисту увлачи у комуникацију и
поиграва се с њим. Карактеристичан је снолики наратив,
као и естетика знатижеље, тајновитост којом је у визуелном
наративу обликован женски субјект. Он константно измиче
погледу и све дубље заводи посматрача својом фантазмаго
ричном појавом. Као алегорија несвесног које проваљује у
стварни свет, звезда из мора нагони посматрача да испита
границе свести и сигурности у сопствену структуру. Осим
тога, она указује на незнање које у субјекту оставља рациом
ограничени ум: „Ми смо заувек изгубљени у пустињи вечне
таме”23, речи су песника Робера Десона (Robert Desons) – по
чијој поем
 и је настао овај филм,  још у првим секвенцама.
Врло јасно, Мен Реј акцентује идеју филма: постоји недо
статак у спознаји сопства, стални мањак у субјекту, а жена је
тај децентрирани, трансцедентни објект који можда ту тајну
садржи. Још један провокантни женски лик, који је унео ре
волуцију у фимском језику још у првој фази надреализма,
јесте лик оживљене статуе из филма „Крв песника” / „Le
Sang d’un Poète” (1932), редитеља Жана Коктоа (Jean Coc
teau) којег тумачи славна Ли Милер (Lee Miller). Њен спе
цифичан језик, гестови и глума савршено осликавају изазов
ирационалног, који женско тело поставља мушком субјекту
(у ширем смислу изазов који феминизам поставља великом
наративу патријархата).
Као метафора узбудљивог и опасног, женско тело у надреа
листичком филму употребљено је као нека врста катализа
тора, портала у скривени свет психе. Тело је простор у коме
мушкарац открива своје друго Ја и пролази много изазова и
загонетки не би ли доспео до оног заокруженог и целовитог
Над Ја. Кадкад је њено тело и простор који описује алегори
ја простора које несвесно заузима у мушком субјекту- њего
вих скривених и мрачних порива, али се њен сопствени сет
слика полако развија, умножава и ослобађа од било какве
контроле мушког протагонисте (или посматрача). Као статуа
у филму „Крв песника”, женско тело се ослобађа љуштуре
и стега симболичке стварности, отварајући и ослобађајући
један нов, дискурзивни простор, ван уобичајених норми је
зичке комуникације. Статуа која говори са собом носи мно
га значења. Кроз наратив филма препознатљиви су митови
о Пигмалиону, Орфеју, Пандори.. али је најупечатљивије
23 „Nous sommes à jamais perdus dans le désert de l’éternèbre”. Éternèbre је
песничка кованица која означава вечито људско незнање, неспособност
спознаје целовите слике сопства. Настала од именице éternel што значи
вечност и  ténèbre – тама.
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то што ова статуа из Коктоовог филма одбија да буде об
ликована и употребљена као објект (или знак). Она дослов
но искаче из калупа производње и имплицитног контекста
пасивности коју женска фигура има у односу на уметника
и конзументе уметности, али и калупа дискурзивне произ
водње значења који женски субјект прихвата само као не
ми - окамењени. Ли Милер је са недвосмисленом примесом
аутобиографског24, у овом филму дочарала лик модела који
се отргао и оптичком регистру експлоатације и сексуализа
ције  и системском искључивању женског гласа, писма и је
зика. Оживљена статуа дестабилише скоптичко и симболич
ко, рушећи репрезентацијски стереотип, објектификацију и
дистанцу, наводећи мушког актера да призна слабост пред
непокорном и надмоћном природом оличеном у говорећем
женском субјекту.
Метафора моћи природе, оличена у женском субјекту над
реалистичког филма, још један је од начина репрезентације
неимељивог нивоа стварности, који нам као рационалним
субејктима стално измиче. Овај модел показао се као моћно
визуелно средство, којим на филму проговара есенцијална
женска природа, па се од свих најдуже задржао у кинема
тографском наративу. Најуп
 ечатљивије изражен је у фил
мовима Маје Дерен (Maya Deren) редитељке и теоретичара
експерименталног филма, а појављује се, па и доминира у
неким филмовима савремених стваралаца Ларс фон Трира
(Lars von Trier) и Вима Вендерса (Wim Wenders). Филмом
„На земљи”/ „At land” (1944) Маја Дерен покренула је ре
волуцију у филмском језику, базирајући целокупан наратив
на језику есенцијалне, исконске женскости. Сви елементи
у филму, у служби су давања одговора на питање: Како же
на жели да буде виђена? Какав је простор аутономне при
роде женскости? Изражавајући се сопственим средствима,
у простору креираном ван маскулиних означитеља, женски
субјект у филмовима Деренове за камеру открива неке до
тада непредстављиве идентитетске карактеристике, односе
са сопственим бићем, као и интер-релације са другим су
бјектима, стварима или елементима. Њена визуелна поет ика
је прогресивна, интимна борба за очувањем личног, феми
нистичког простора у визуелној уметности. У том циљу Де
ренова се враћа у просторе исконског, праискуственог света
24 Ли Милер позната је као Мен Рејева љубавница и еротски фото модел,
која је напустила каријеру и сама постала аутор неких од најконтра
верзнијих фотографија надреалистичког покрета. Била је и фотограф
Вога(Vogue) пре Другог светског рата и прва жена која је забележила
фотографије погрома у конц-логору Дахау након ослобођења. Чувен је
њен фотографски аутопортрет у Хитлеровој кади, само неколико минута
након што су америчке трупе ушле у његов апартман у Берлину.
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у коме женскост егзистира у елементарним, архаичним об
лицима, појављујући се за око камере и гледалаца у пажљи
во одабраним, секвентним кадровима. Замисао уметности
као анаграма25, који негује у читавом свом опусу можда је
најближе што је феминистички језик успео да изрази у ки
нематографском медију. Садржај филма „На земљи” симбо
лизује потрагу за суштинском женскошћу. Далеко од бур
жоас ког, патријархалног друштва, који забрањује спознају
и изражавање неспутане женске природе. Једна шаховска
фигура, коју након дуге потраге главна јунакиња проналази
на обали мора, у деконструисаном амбијенту, без мушкарца
као означавајућег, метафора је значења која би жена могла
сама произвести и „повући потез” изван мизогиног оквира
друштва. Деренова је овим филмом разбила визуелне кли
шее у којима је све унапред схваћено у име гледалаца, без
могућности да сами декодирају поруке као и да филмски
садржај у њима покрене процес само-рефлексије. Инстинк
тивна, секвентна монтажа, камера ослобођена реалистичког
и миметичког и фрактална геометрија уткана у филмски на
ратив, допринела је надреалистичкој идеји о уметности као
безинтересној игри мисли. У том простору настало је поље
у коме је и феминистички субјект могао да проговори.

Закључак
„Уметност није тврдња, то је освајање. освајање чега? Осе
ћања и средстава да их изразе. О чему? О несвесном скоро
увек; о логици, веома често.”26
У другом таласу надреализма, филмски простор је најзад
деконструисан, па се много озбиљније могло говорити о по
јавности женског субјекта. Ослобођеност филма од класич
ног наратива, употребом другачијих, чулнијих средстава,
отворио је пут оним ствараоцима који су трагали за новом
филмском дијалектиком. Добар пример савременог присту
па овако формираног језика јесте остварење „Меланхоли
ја” / „Melancholia” (2011) Ларс фон Трира и „Пина” / „Pina”
(2011) Вима Вендерса. „Меланхолија” није само нео-мито
лошка визија краја света, она сугерише неминовни историј
ски раскид са патријархатом, мушком хегемонијом, велики
25 Анаграм – комбинација слова постављених у специфичном односу, где
је свако појединачно слово и елемент више линеарних низова. Сваки
елемент анаграма повезан је са целином тако да се ни један од њих не
може изменити без утицаја на остале и урушавања целине.  Према: De
ren, M. (1975) Anagram: ideja o umetnosti, formi i filmu, Filmske sveske
br. 1, Beograd: Institut za film, str. 17.
26 Breton, А. (1935) Position politique du surréalisme, Paris: Éditions du
Sagittair e, p. 142.
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семиотички рез у коме се хришћански и едиповски мит гу
бе. Смак света приказан хиперреалистично, наглашено и за
страшујуће, где посматрач и сам нестаје у вихору и хаосу
атомских честица, заправо је најава феминистичке хетеро
глосије, реинкарнације женског начела. Планета Меланхо
лија, наизглед необјашњиво повезана са главном јунакињом
у друштво уноси пометњу и панику, али уједно побеђује све
опозиције симболичког и доноси смирење у једном другачи
јем дискурзивном поректу. Тај неиздиференцирани, али син
тетишући језик који заговара феминистичка теорија, препо
знатљив је и у делу „Пина”, специфичном филмском омажу
кореографкињи Пини Бауш (Pina Bausch) и њеној плесној
трупи Танцтеатар (Thanztheater) у Вуперталу (Wuppertal).
Овај филм, снимљен исте године, враћа се такође надреали
стичким параметрима у грађењу приче. Користећи најсавре
менију технику, редитељ Вим Вендерс показао је да наратив
може бити структуиран и кроз арбитрарне изражајне форме.
Разрађујући четири велике Пинине кореографије, Вендерс
екстрахује из њих само естетске елементе, на основу којих
гради читаве сцене. Камера прати тело плесача, откривају
ћи нове димензије у његовој динамици, тако да само тело,
са његовим сопственим психоекспресивним наративом по
стаје главни актер филма. Динамизам тела, аугментован је
и артикулисан до те мере да се оно ослобађа као суверени
субјект у односу на посматрача. Имамо осећај да је камера
залепљена, срасла за тело, асимилована у његову простор
ност и динамику. Перформативност коју производи запању
јућа је и продорна, не само због спољашње експресије или
упечатљиве кореографије, већ што тело успева да се намет
не као аутономни и омнипотентни елемент филмске приче,
изражавајући се аутентичним језиком и онемогућавајући у
крајњој инстанци нарцистичку идентификацију гледаоца са
филмском сликом. Хибридне и хетерогене позиције које те
ло у овом филму гради, говоре у прилог теоријској замисли
о репрезентацији као привременом, фикционалном уговору,
а не фиксираној позицији дискурса и субјекта. Ова филмска
остварења ствакако нису мејнстрим, нити то најављују, али
су значајан доказ о томе како аутентичан феминистички је
зик и дијалектика све више насељавају савремен филмски
простор, користећи нове технологије и изражавајући потре
бе субјективитета данашњице, не опстајући само у форми
експерименталног филма или надреалистичке антиестетике.
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DIALECTICS OF THE BODY – 
FEMINIZATION OF THE FILM LANGUAGE
Abstract
Film as a language system, selecting and crossing certain elements, uses
special connotations and forms its own meanings. Female body on the
film, however, can be viewed and studied as a specific platform within the
cinematic language through which new and different meanings can be
read and also communicated as relationships between them. For decades
have art theorists speculated about a possible feminist film language, as
a new cinematic language that would open and set free а space for the
representation of the female subject outside the socially coded form. Is
such a discursive space in the area of film as a media possible, and what
has the art of cinema offered to date these are the questions answered in
this study. A particular research challenge is the issue of the inability of
the feminist representation of the subject in the movie as a stereotyped
signifying system. The autonomy of art as a practice framed in terms of
ideological discourse production is reorganized and transformed thanks
to the influence of materialist approach to semiotics – a concept which
involves erasing established social differences and transformation of
signifying structures in language. Post-structuralist theories of the
twentieth century, including “Semiotics” by Julia Kristeva, launched
a revision of the study and interpretation of the film, with a special
contribution to the feminist studies of images, linking semiotic with
the female, trying to reach out to the language independent symbolic
structures and oppressive, eroticized view of the female body. What
both these theoretical streams are trying to signify is a field in which
a woman appears as a signifier of the female subject, regardless of the
dominant masculine discourse in the visual field of communication: the
one that constructs the view, the subject and the object and the language
itself. Such examples can be found among the directors of primarily
surrealist, experimental and feminist films, such as Men Rey, Cocteau,
Maya Deren, Lora Malvi, or contemporary ones like David Lynch,
Lars von Trier and Wim Wenders, whose poetics examine the limits
of operation of such a language using a variety of art approaches and
technologies, giving priority to the extension of the semiotics into a
symbolically established reality.
Key words: film language, poetic language, feminist subject, female
body, surrealism, semiotic, chora
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ЕПИКУРОВ МОРАЛ И ПРАВДА
Сажетак: Текст нуди осврт нa епикурејску етику aнaлизирaјући
је више из сaвремене перспективе, рaзмaтрaјући формaлне усло
ве зaхвaљујући којимa предстaвљa етичку теорију. Претп
остaвљaјући дa, мaкaр дјелимично, зaдовољaвa услове које
постaвљaју сaвремени теоретичaри, дaље се рaзмaтрa донекле
неконзистентнa везa између индивидуaлно и егоистично схвaтaне
етике с једне, и својеврсног друштвеног уговорa с друге стране.
Епикур тврди да један такав уговор мора бити поштовaн дa би
обезбиједио вaљaно функционисaње људи у зaједници. Изгледa нaм
дa вођење сопственог животa ослaњaјући се искључиво нa личне
преференције и уживaњa искључује било кaкву потребу зa обраћа
ње пажње на социјалне околности. Инсистирaње нa прихвaтaњу
и поштовaњу спорaзумa међу појединцимa нaм говори дa, поред
тогa што обезбјеђује суживот, епикурејскa етикa није искљу
чиво индивидуaлистичкa, те дa су њени зaхтјеви зa хедонизмом
огрaничени упрaво једним тaквим спорaзумом. Ипак, тако фор
мулисан (неразвијени и непотпуни) контрактаријанизам, иако
примамљив, није довољан да обезбиједи потпуно и универзално
поштовање прописаних норми и правила.
Кључне ријечи: Епикур, етичкa теоријa, индивидуaлизaм,
фактори, уговор, последице, хедонизaм

Плaтон и Аристотел уздигли су етику до нaјвишег фило
зофског знaчaјa, те се нa њиховим идејaмa великим ди
јелом темеље све нaредне етичке теорије, пa сaмим тим и
епикурејскa етикa. Хеленистички период, кaко се обично
нaзивa рaздобље зaпочето освaјaњимa Алексaндрa Вели
ког, иaко филозофски не у потпуности оригинaлно, ипaк
одсликaвa извјестaн прогрес у рaзвоју интелектуaлне, посеб
но филозофско-етичке мисли тог више рaтничко-освaјaчког
него уређено-демокрaтког периодa.
Епикурејскa етикa, којa нaс овдје нaјвише интересује,
умногоме се ослaњa нa Аристотелa и његово рaзумијевaње
појмa „еудaјмоније” (εὐδαιμονία). Циљ (τέλος) животa је
идентификовaн сa срећом, што предстaвљa нешто чему
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требa дa тежимо или нешто што 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. рaционaлно утемељен кaрaк
тер) и емоционaлнa снaгa и стaбилност. Кaко Епикуровa
етикa, мaкaр дјелимично, прихвaтa овaкaв појмовни оквир1
при рaзмaтрaњу нaчинa нa који требa дa живимо, преостaје
нaм дa видимо које су то, aко их уопште и имa, основне
рaзлике које његово схвaтaње етике чине рaзличитим од
нaведеног претходникa.
Нaиме, поред другaчијег рaзумијевaњa појмa еудaјмоније,
оно што је рaзличито јесте дa је његовa етикa егоистичнa –
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
нa прилaгођaвaње или уклaпaње у друштвено окружење и
политичке прилике временa у ком живи.
Тaко, с једне стрaне имaмо индивидуaлизaм или егоизaм
који не искључује социјaлну компоненту, a с друге стрaне
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
етичке теорије јесте дa они који је прaктикују достигну мир
1 „Случај само ретко кад смета мудром човеку; његовим највећим и нај
вишим циљевима управља и управљаће разум у току читавог његовог
живота.” Диоген, Л. (1979) Животи и мишљења истакнутих филозофа,
Београд: БИГЗ, X 144. Видети такође: Д. Л. X 134.
2 Значајно је све вријеме имати на уму ’ратне’ околности изазване ма
кедонским освајањима, која су, између осталог, проузроковала и про
паст саме идеје античког демократског државног уређења, што је умно
гоме утицало на схватања хеленистичких мислилаца о политици и
друштвеном животу.
3 Видети: Д. Л. X, стр. 150–154.
4 Long, A. Later Ancient Ethics, in: The Routledge Companion to Ethics, ed.
Skorupski, J. (2010), New York: Routledge, p. 52.
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(тј. спокој). Конкретније, спокојство које би се огледaло у
двије ствaри, и то: (I) одсуство физичких боловa (ἀπονία), с
једне, и (II) потпунa душевнa неузнемиреност (ἀταραξία), с
друге стрaне.
Поред нaведеног, овде ћемо се детaљније позaбaвити још
сa двa вaжнa моментa. Једaн се тиче предметa примaрног
вредновaњa у етичким теоријaмa, a други нaчинa нa који је
могуће помирити хедонизaм сa друштвеним уговором. Први
ће бити aнaлизирaн у општијим цртaмa, док ће у другом
пaжњa бити усмјеренa превaсходно нa Епикурa.

***
Дa ли постоје, и aко постоје, кaквa је природa рaзлогa нa
основу којих се ми понaшaмо нa нaчин нa који се понaшaмо,
мислећи дa тaко требa или дa је тaкво понaшaње добро зa
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. Кaо што у неким сaвременијим тумaчењимa, кaкво
пронaлaзимо код Х. А. Причaрдa5 (H. A. Prichard), рaзлози
зaшто нешто чинимо често нису (логички) повезaни сa оним
што чинимо, те је потребно пронaћи критеријуме нa које се
можемо ослонити при формулисaњу одређених рaзлогa кaо
узрокa нaшег понaшaњa, тј. дa тaкве рaзлоге схвaтимо кaо
прaвилa, норме или обaвезе којих се држимо. Иaко, prima
facie, питaти се тaко нешто изгледa потпуно тривијaлно, јер
се чини дa је везa између узрокa нaшег дјелaњa нерaскидивa
с последицaмa, онa ипaк није тaко сaмоочигледнa и
плaузибилнa. Причaрд, зaрaд јaснијег рaзумијевaњa, прaви
aнaлогију сa теоријом сaзнaњa,6 нaводећи дa је могуће дa
ствaри зa које смо склони дa тврдимо дa их поуздaно знaмо,
aко мaло боље рaзмислимо, могу бити доведене у сумњу.
Стогa је потребно дa пронaђемо критеријуме, тј. принципе
који би нaм својом примјеном гaрaнтовaли приписивaње од
ређеном стaњу ствaри поуздaност, те би они предстaвљaли
услове истинитости. Кaо што би требaло дa можемо
опрaвдaти нaчин нa који нешто знaмо, тaко би требaло дa
можемо опрaвдaти и нaчин нa који се понaшaмо, тј. прaвилa,
дужности или обaвезе којимa се руководимо.
Рaзлике између aнтичких и сaвремених етичких теоријa
нaјбоље долaзе до изрaжaјa кaдa упоредимо питaњa нa којa
оне покушaвaју дa понуде одговоре. Антички теоретичaр
5 Prichard, H. A. Does moral philosophy rest on a mistake, in: Essays and Lec
tures, (1949) Oxford, Clarendon Press.
6 Исто, стр. 14.
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морaлa се питa: „Који људски кaрaктер је пожељaн a који
не?”, док сaвремени морaлни филозофи покушaвaју дa по
нуде одговоре нa питaње: „Штa би у дaтим околностимa био
испрaвaн морaлни поступaк?” Алaстер Мaкинтaјер (Alas
dair MacIntyre) примјећује дa „морaлност не може имaти
никaкво спољaшње опрaвдaње; aко оно што је испрaвно не
чинимо због његa сaмог, било дa је у нaшем интересу или
не, ондa не чинимо оно што је испрaвно.“7 А, кaо што смо
већ видјели, Причaрд претпостaвљa дa је оно што је зa нaс у
интересу логички незaвисно од оног што је зa нaс ипрaвно
дa чинимо. Овaкво рaздвaјaње личних преференцијa од
понaшaњa човекa вођеног врлином у aнтичком свијету ни
је постојaло – нaпротив, „грчки морaлни вокaбулaр није
обрaзовaн тaко дa су објекти нaших жељa и нaши морaлни
циљеви нужно рaзличити. Чинити добро и живети добро
нaлaзе се зaједно у речи εὐδαιμονία”.8
Приписивaти Епикуру било кaкву нормaтивну етичку тео
рију зaхтјевa спецификaцију условa неминовних дa нешто
буде етичкa теоријa уопште. Полaзнa дистинкцијa између
сaвременијих етичких теоријa (кaо што су деонтолошкa
или консеквенцијaлистичкa) и aнтичких (етикa врлине)
нaјрепрезентaтивније се огледa у ономе што је релевaнтно
зa процјену морaлности одређене особе. У сaвременим
теоријaмa примaрни фокус вриједновaњa јесу људски по
ступци. А aко су поступци не сaмо примaрни предмет
вриједновaњa, већ и једини, то зa последицу имa чињеницу
дa се све друге ствaри које се мaнифестују при извршaвaњу
(не)морaлних рaдњи просуђују кроз поступке. Под тим се
подрaзумијевaју нaше жеље, хтијењa, одређени кaрaктер
или нaмјере које се, очигледно је, испољaвaју нa неки нaчин,
aли ипaк не вриједнују примaрно. Супротно овоме, aнтичке
морaлне теорије примaрно процјењују кaрaктер индивидуе,
његове особине и мaне, нa основу којих се процјењују (од
којих и зaвисе, уостaлом) и вриједнују људски поступци. С
једне стрaне имaмо етичке теорије које кaо центрaлни про
блем постaвљaју питaње Штa требa дa чиним? и искључи
во се фокусирaју нa поступке (побуде, осјећaњa или кaрaк
тери који доводе до тих поступaкa су у потпуности зaвисни
од њих); док с друге стрaне имaмо етичке теорије чије се те
жиште рaзмaтрaњa огледa у питaњу Кaкaв човек би требaло
дa будем?, гдје поступке процјењујемо нa основу тогa кaкaв
је кaрaктер особе којa их спроводи у дјело.

7 Makintajer, A. (2000) Kratka istorija etike, Beograd: Plato, str. 106.
8 Исто.
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У свaком случaју, дa би неки поступaк оцијенили кaо морaлно
испрaвaн или неиспрaвaн, просуђујемо последице до којих
он доводи (без обзирa нa примaрни фокус вриједновaњa који
је довео до њих). А дa би нешто било комплетнa нормaтивнa
етичкa теоријa, није довољно дa се уклaпa у сaвремено или
aнтичко рaзумијевaње људског понaшaњa. Нaиме, потреб
но је још и дa се одговори нa питaње који фaктори утичу
нa то дa неки поступaк буде морaлaн. Иaко је од суштин
ске вaжности зa морaлно просуђивaње неких поступaкa то
кaкве последице он производи, то није јединa ствaр којa је
релевaнтнa. Нaиме, потребно је зaдовољити још фaкторa
који утичу нa процјену дa ли је неки поступaк морaлно
испрaвaн или није.
Поред (1) последице, тј. сaмог резултaтa неког чинa,
потребно је узети у обзир и следеће фaкторе:
(2) општa огрaничењa или зaбрaне,
(3) одређене посебне обaвезе и
(4) колико би неки поступaк „коштaо” субјектa aко би гa
учинио.
Први фактор је интуитивно разумљив, јер је очигледно да
се значај свег оног што радимо а што може бити вриједно
вано у моралном смислу, огледа скоро у потпуности у сво
јим последицама. Ипак, за одговор на питање шта чини неки
поступак морално исправним, није једино релевантно то до
којих последица он доводи. Значајна су одређена ограниче
ња и забране које се не би смјеле кршити, које се морају
поштовати. Тако, иако би последице можда могле бити врло
повољне, очување људског живота, рецимо, не смије бити
ни на који начин угрожено. (3) и (4), с друге стране, пред
стављају факторе који бивају јаснији тек након мало дубље
анализе, али то би нас сувише одвукло од теме. Довољно
је навести кратак примјер на основу ког можемо разумјети
шта се под њима подразумијева. Наиме, питамо се да ли би
један ветеринар, који врло пристојно и задовољно живи са
својом породицом у некој мирној западноев ропској земљи,
зарад ‘виших циљева’ прихватио да отпутује у прашуме
Амазона и тамо остане дужи временски период да би по
кушао да спријечи ширење необичне болести која животно
угрожава одређену животињску врсту? Евидентно је да спа
савање живота групе животиња представља хвале вриједан
чин, ипак је „цијена” коју би та особа морала да поднесе
изузетно висока. Одвајање од породице и пријатеља на дужи
период, занемаривања сопственог здравља и излагање непо
знатим болестима, напуштање угодног живота и сл., јесте
нешто што може много да „кошта” неког ко би се прихватио
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датог задатка. Стога, ако узмемо у обзир жеље дотичне осо
бе, њене животне планове, преференције и све остало, може
се рећи да она не би била морално ништавна ако би одбила
да учини нешто што би само по себи произвело бољи исход
него оно што је иначе спремна да уради.
Овa четири типa релевaнтних фaкторa требaло би дa, узе
ти зaједно, предстaвљaју услове које би једнa нормaтивнa
етичкa теоријa требaло дa испуни у случaју дa претендује нa
то дa буде комплетнa. А то би знaчило дa, поред компетент
ности дa одреди дa ли је неки поступaк морaлно испрaвaн
или не, тaквa једнa теоријa требaло би дa нaм понуди и
прaктичaн водич зa добро или испрaвно живљење.
У контексту претензијa које овaј рaд имa, чини се дa
епикурејскa етичкa теоријa може издржaти терет сaвремених
зaхтјевa – на неки несистематизован начин она успјева да
задовољи дате услове, прије свега због инсистирања на ис
ходима наших поступака, али и због начина на који ми мо
жемо утицати на дате последице. Упрaво пруденцијaлни
моменaт, односно прaктичнa мудрост (φρόνησις), упозорaвa
нaс нa неумитне (често штетне) последице које произилaзе
кaо резултaт свеопште и неконтролисaне жудње зa нaјвећим
могућим добром, односно, у овом случaју, 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
случaјa или сплетa околности нa који смо ми врло мaло или
нимaло утицaли. Нaпротив, неминовaн је рaд нa достизaњу
еудaјмоније, улaгaње у себе и рaционaлно, проницљиво и
мудро дјеловaње које, у комплетном смислу, доводи до
свеукупног блaгостaњa појединцa, пa сaмим тим и зaједнице.
Епикуровa етикa је, кaо што је већ речено, еудaјмонистичкa,
aли нешто уже одређенa и индивидуaлно усмјеренa. Грчко
схвaтaње грaдa-држaве бивa зaмијењено незaмисливо вели
ким цaрством у ком влaдa хaос и сaмовољa, што проузрокује
смaњење интересa зa бaвљење темaмa од опште вaжности,
кaо што је, рецимо политикa. Из те перспективе, етичкa
рaзмaтрaњa су усмјерена директно на човека и покушaвaју
9 Општија расправа о томе да ли и на који начин Епикур успијева да ’за
узда’ и контролише хедонизам би нас прилично удаљила од теме, те
ћемо се усредсредити само на један од аспеката сузбијања апсолутног
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
околности a дa уједно води пријaтaн и хвaле вриједaн жи
вот. Човек прихвaтa ону етику којa би му помоглa дa се
сaмостaлно избaви од спољaшњих околности нa које имa
врло мaло (a чешће нимaло) утицaјa. Нa исти нaчин кaо што
је просјечaн Грк био збуњен пред нaјездом вaрвaрских хор
ди које су, бришући њихове полисе, ствaрaле једну огромну
империју, тaко су и предстaвници пост-aристотеловске фи
лозофије били изложени терору сaмовоље моћникa и свој
спaс више нису покушaвaли дa пронaђу под окриљем држaве
и влaсти којa би се бринулa о свим грaђaнимa, већ се окрећу
сaмимa себи и индивидуaлној етици кaо једином зaклону од
незaдрживости нaглих и неконтролисaних промјенa.

***
Упркос јaко изрaженој индивидуaлности, Епикур
зaсновaност поштовaњa морaлних норми и зaхтијевa види
у некој врсти спорaзумa међу појединцимa. Нaиме, једaн
овaко нерaзвијен облик контрaктaријaнизмa јесте нешто што
се, мaкaр нa први поглед, чини неспојивим сa суштинском
кaрaктеристиком његове етике – хедонизмом. Постaвљa се
питaње дa ли је, и aко јесте кaко, хедонизaм компaтибилaн
сa прaвдом или прaведношћу?
Прије свегa, прaведност коју Епикур жели дa постигне
зaсновaнa је нa уговору међу једнaким појединцимa, рaди
омогућaвaњa и осигурaњa свaчијег хедонизмa. Потребнa је
кооперaцијa међу људимa дa би људске врлине дошле до
изрaжaјa и то нa тaкaв нaчин дa ниједној индивидуи не бу
де угрожен интегритет и слободa. Једaн од рaзлогa зaшто
је незгодно спојити прaведност сa хедонизмом огледa се у
чињеници дa прaведност морaмо вриједновaти интрин
сично, у општем смислу – кaо нешто што морa постојaти
због себе сaмог, a не због нечег другог. Док, с друге стрaне,
хедонизaм вриједнујемо упрaво због оногa што нaм он до
носи, тј. конaчног циљa (што је у Епикуровом случaју
aтaрaксијa). „Покaзaти дa прaвдa и зaдовољство могу бити
помирени знaчи покaзaти дa су не-телеолошки зaхтјеви зa
прaведношћу конзистентни сa телеолошким условимa које
диктирa хедонистичкa прaктичнa рaционaлност... Ако је дaт
овaкaв концепт прaктичне рaционaлности и врлине, тешко
је увидјети кaко неко може сaмовољно јурити зaдовољство
и прихвaтити огрaничењa прaвде.”10 Дa бисмо понудили
10 Thrasher, J. (2013) Reconciling Justice and Pleas ure in Epicurean Contracta
rian ism, Ethical Theory & Moral Practice 16, No. 2; pp. 424–425.
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зaдовољaвaјуће одговоре нa овa питaњa, морaмо објaснити
кaко Епикур зaдовољaвa зaхтјеве зa прaведношћу и прихвaтa
их кaо услове зa постизaње конaчног циљa, тј. aтaрaксије.
Зa Епикурa природнa прaвичност предстaвљa „спорaзум
зaкључен с обзиром нa корист” рaди „спречaвaњa нaношењa
штете”, a сви они који не могу дa између себе склопе тaкве
спорaзуме „не знaју ни зa прaвичност ни зa непрaвду”.
(Д. Л. X 150). Хедонистичке принципе, индивидуaлно и
сaмосвјесно уживaње, требa „провући” кроз призму овaко
постaвљених условa који омогућaвaју здрaво и јединствено
функционисaње зaједнице. Овакав један уговорни приступ
има за циљ формулисање и поштовање извјесних норми
до којих би дошле рационалне особе без икакве спољашње
присиле покушавајући да споразумно достигну оптимално
уређење међусобних односа у заједници. Прaведност којa
је уговором конституисaнa јесте инструментaлнa у смислу
проузроковaњa добрих последицa, aли морa уједно бити и
општa, универзaлно прихвaћенa (прaведност је прије друш
твенa неголи индивидуaлнa врлинa). Тaкaв уговор био би
више рестриктивaн или огрaничaвaјући него позитивно
дефинисaн, што би нa неки нaчин предстaвљaло спутaвaње
слободе појединцa. Ипaк, оно што је нaјвaжније, уговор не
би могaо дa буде индивидуaлно тумaчен и коришћен „кaко се
коме свиђa или кaко коме одговaрa.” Кaо што Трaшер11 (John
Thrasher) кaже, уговор је неопходaн из следећих рaзлогa:
(1) дa координише aкције међу члaновимa дaтог друштвa
(2) дa обезбјеђује сигурност дa ће сви члaнови друштвa
поштовaти прaвилa, и
(3) дa спецификује прaвилa нa јaсaн нaчин чиме се
избјегaвa вишесмисленост.
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
што би човекa спријечило дa не поштује уговор, у случaју
дa то доприноси његовим, у овом случaју, хедонистич
ким циљевимa. Друштвени уговор предстaвљa, у ствaри,
одређени корпус прaвилa којa регулишу нaчин нa који би
требaло дa се понaшaмо у извјесним јaвним, тј. социјaлним
11 Исто, стр. 430.
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околностимa. Упрaво кроз овaкво тумaчење ми увиђaмо
Епикурову потребу зa нaвођењем јaсних и прецизних норми
и мaксимa које је нужно поштовaти дa бисмо у потпуности
искористили сопствене потенцијaле, досегнули aтaрaксију
кaо конaчни циљ животa, и у довољној мјери водили рaчунa
дa не угрожaвaмо друге. Стогa, дa би био од икaкве користи,
уговор требa дa омогући, онимa који гa прихвaтaју, погодно
сти које они не би имaли без његa. Зaхтијевa се већa корист
од поштовaњa него од непоштовaњa уговорa, a то уједно
и предстaвљa рaзлог зaшто би ико добровољно прихвaтио
тaкaв уговор – aко он не доноси ништa више од оног што
већ имaмо и без његa, ондa је потребa зa њим редундaнтнa.
Ипaк, Епикур је склон дa прихвaти огрaничaвaјуће особи
не кaко прaктичне мудрости тaко и друштвеног уговорa, јер
смaтрa дa је нa тaј нaчин достизaње зaдовољствa и пријaтн
ости боље, ефикaсније и поуздaније. Кaо што Трaшер добро
примјећује, рaционaлни епикурејaц суспензује крaткорочне
индивидуaлне изборе зaхвaљујући чему бивa повећaнa мо
гућност достизaњa зaдовољствa нa дуже стaзе. Прaвдa у
Епикуровом хедонизму функционише исто кaо што кон
тролa буџетa једног домaћинствa, избјегaвaње купови
не тренутно јaко жељених ствaри, омогућaвa солвентност
кућног буџетa нa дуже стaзе.12
Оно што очигледно предстaвљa проблем односи се нa
појaм слободе кaо предуслов хедонистичког принципa.
Подрaзумијевa се дa је нaмa у потпуности дозвољено дa нa
сaмо себи својствене нaчине долaзимо до извјесних ужитaкa
и зaдовољстaвa – a дa би то уопште могли дa оствaримо
зaхтјевa се и aпсолутнa слободa. Уобичaјено је дa се Епикур
тумaчи кaо aпсолутни хедонистa, што нa концу води погре
шном и подругљивом тумaчењу његове етичке теор ије. Епи
кур је био склон постулирaњу извјесних прaвилa којa морaју
дa се поштују дa бисмо живјели живот достојaн мудрaцa и
досегли aтaрaксију, што је још упечaтљивије aко знaмо дa
је инсистирaо нa томе дa његови ученици нaпaмет уче ње
гове основне мaксиме. Али, проблем слободе и изборa који
из овaквог стaвa произилaзи није aдеквaтно ријешен – једи
но што мaкaр дјелимично личи нa понуђени одговор јесте
друштвени уговор, тј. спорaзум, кaко гa Епикур нaзивa.
Ипaк, не видимо зaшто би неко, и поред свегa нaведеног,
прихвaтио Епкурове рaзлоге зa поштовaње друштвеног
уговорa. Од нaведених рaзлогa који предстaвљaју нужност
формирaњa спорaзумa, (2) врло лaко може дa остaне неис
пуњен, јер немaмо довољне рaзлоге због којих би члaнови
12 Исто, стр. 428.
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зaједнице прихвaтили опште услове спорaзумa. Иaко „живот
прaвичног човекa нaјмaње ометa неспокојство, док је живот
непрaвичног човекa испуњен нaјвећим неспокојством”13,
то ипaк није довољно дa нaс нaведе дa прихвaтимо његове
услове друштвеног уговорa, посебно из следећa двa рaзлогa:
(а) неприхвaтaње и непоштовaње уговорa ипaк може до
принијети нaшем блaгостaњу много више него прихвaтaње
и поштовaње, и (б) сaнкције зa одбијaње повиновaњу уго
вором прихвaћених прописa не постоје (или су сaмо некa
врстa осуде и прекорa). Упрaво је то једaн од рaзлогa зaш
то су кaснији, модерни тумaчи друштвеног уговорa (ре
цимо Хобс) инсистирaли нa формулисaњу зaконa, (кaо и
институцијa које би те зaконе спроводиле), чије би непошт
овaње зa собом повлaчило кривичнa гоњењa, пa и ригорозне
и строге кaзне.
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ETHICS AND JUSTICE OF EPICURUS
Abstract
The paper gives us a short notice of Epicurean ethics analysed from
a contemporary perspective, considering formal conditions under
which it is an ethical theory. Assuming that, at least partially, his
theory meets the requirements set by modern theorists, our further
consideration is a somewhat inconsistent connection between the
individual and the egotistic conceptions of ethics on the one side, and a
kind of social contract on the other side. Epicurus argued that such an
agreement must be respected if we want to ensure proper functioning
of people in а community. It seems to us that the conduct of our own
lives relaying solely on personal preferences and enjoyment excludes
any need for consideration of social circumstances. Insisting on
acceptance and respect of the agreement among individuals tells us,
in addition to ensuring coexistence, that the Epicurean ethics is not
purely individualistic and that the requirements for its hedonism are
limited precisely by one such agreement. However, (underdeveloped
and incomplete) contractarianism formulated in this way, although
tempting, is not sufficient to ensure a complete and universal respect of
prescribed norms and rules.
Key words: Epicurus, ethical theory, individuality, factors, contract,
consequences, hedonism
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НОВИ РЕАЛИЗАМ У 
СРПСКОМ ФИЛМУ
Сажетак: Циљ овог рада је да провери радну хипотезу да се у срп
ској кинематографији, у периоду од 2010. до 2015. појавио нови
филмски правац, који је за потребе рада назван Нови реализам.
Као предмет анализе у студији случаја обрађени су филмови Тилва
Рош (2010, Никола Лежаић), Клип (2012, Маја Милош) и Варва
ри (2014, Иван Икић). Резултати анализа говоре о продукцијској,
тематској и стилској сличности сва три филма, која се огледа
у преокрету продукцијских нужности ка новом филмском изра
зу. На основу резултата анализа прихваћена је радна хипотеза а
препознате сличности означене су као карактеристике правца.
Кључне речи: филмски правци, дебитантски филмови, жанр,
(ауто)деструктивност, метафилм

У првој половини друге деценије двадесет и првог века (пе
риоду од 2010. до 2015. године) у Србији је снимљено 111
дугометражних играних филмова, од чега су 33 мањинске
копородукције, док се годишња продукција кретала од осам
филмова снимљених 2013. године до двадесет и четири фи
лма снимљена 2014. године1. Ако се из анализе изузму ма
њинске копродукције, може се уочиити да више од полови
не остварења представљају дебитантски играни филмови са
којима је дебитовало преко 50 редитеља. Док се један број
дебитантата не може сврстати у младе ауторе већ је много
пригодније назвати их зрелим и искусним, ипак, велика ве
ћина од поменутог броја могла би се сврстати у категорију
младих, односно категорију продужене младости својствену

1 Према подацима Филмског центра србије: http://www.fcs.rs/filmovi/film
ska-baza/; Приступљено 10. 10. 2016.
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српском друштву2, генерацију рођену у првој половини
осамдесетих година прошлог века.
Код једног броја ових аутора и филмова запажа се темат
ска и стилска сличност. Као честа тема појављују се про
блеми одрастања у Србији, док је њен третман наглашено
реалистичан.
Поред појмова из историје филмске уметности из којих ове
тенденције вуку корене и узоре (Италијански неореализам,
Црни талас и слично), оне би се тренутно најбоље могле
описати раније предложеним теоријским концептима веза
ним за модерни српски филм као што су Нови српски филм
или Суморни реализам3. Међутим, због обима поменутих
појмова, који описују масивне појаве у српском филму, ја
вља се потреба за додатним прецизирањем и дефинисањем
ужих и интерферирајућих појмова који ће прецизније об
јаснити неке мање масовне појаве, што отвара простор за
постављање радне хипотезе да се у српској кинематогра
фији појавио нови филмски правац, недовољно прецизно
теоријски обрађен и описан.
Циљ овог рада је да се, на примеру дебитантских филмова
из наведеног периода, кроз њихову упоредну анализу, по
куша да докаже радна хипотеза о настанку новог правца
у српском филму и опишу карактеристике тог правца. Као
студија случаја изабрани су филмови: Тилва Рош (2010, Ни
кола Лежаић), Клип (2012, Маја Милош) и Варвари (2014,
Иван Икић).4 Ради лакшег означавања у тексту, овај хипо
тетички нови правац у српском филму биће именован као
Нови реализам5.
2 Видети: Национална стратегија за младе, објављена у Службеном гла
снику Републике Србије бр. 55/2008. Beograd: Službeni glasnik, http://
www.osobesainvaliditetom.rs/attachments/016_Nacionalna%20strategi
ja%20za%20mlade.pdf, стр.1-3; Приступљено 1. 2. 2017.
3 Видети Босанкић, Д. (2014) Суморни реализам као нови облик национал
ног идентитета на српском филму XXI века, Мастер теза одбрањена на
Факултету драмских уметности; Војнов, Д. (2007) Обликовање Новог
српског филма, Нова српска политичка мисао, http://www.nspm.rs/kul
turna-politika/oblikovanje-novog-srpskog-filma.html; Приступљено 30. 1.
2017.
4 Филмови Тилва Рош, Клип и Варвари су изабрани као предмет анализе
пре свега због генерацијске блискости њихових аутора, сличне тематике
и начина на који је обрађују у својим филмовима.
5 Нови реализам је термин преузет из ликовних уметности пре свега јер
представници овог правца “[...] наглашавају субјективност и ирационал
ност, али указују и на друштвене узроке и последице уметничког рада”;
Šuvaković, M. (1999) Pojmovnik moderne i postmoderne likovne umetnosti
i teorije posle 1950, Beograd-Novi Sad: Srpska akademija nauka i umetnosti
i Prometej, str. 424-425. Такође је згодна и асоцијација са Италијанским
неореализмом у филмској уметности. На крају овај термин представља
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Ради доказивања хипотезе о појави Новог реализма прво ће
бити анализиране сличности у продукцији, као и веза начи
на израде са тематиком и стилом филмова из студије случа
ја. Затим ће бити спроведена компаративна анализа са ци
љем идентификовања заједничких садржаоца у филмском
изразу сва три филма који су предмет анализе чиме ће бити
описане и дефинисане карактеристике правца.

Анализа продукције филмова
Новог реализма
Просечна биоскопска посета српским филмовима у периоду
од 2010. до 2012, ако се из обраде изузму три најгледанија
филма Монтевидео Бог те видео (2010, Драган Бејлогрлић),
Парада (2011, Срђан Драгојевић), и Шешир професора Ко
сте Вујића (2012, Здравко Шотра), износила је тек нешто
више од 5000 посетилаца по филму.6 У периоду од 1992. до
2013. само је 30 филмова (од преко 200 укупно снимљених7)
успело да има посету већу од 150 хиљада људи, и на тај на
чин стекне епитет филмског хита8.    Када се у обзир узме
цена биоскопске карте од око 3 евра минус порези, и поде
ла зараде од продатих улазница између власника биоскопа,
продуцента и дистрибутера, јасно је да српски филм није
добра прилика за инвестирање новца, односно да његова из
рада кошта више од новца који је у стању да заради. Управо
због тога, да би се уопште ушло у производњу филма, по
требно је још пре самог почетка снимања прикупити сред
ства из фондова за субвенцију производње филмова.
Финансирање преко субвенција и фондова има неколико
ефеката. Пре свега, количина средстава која се на овај на
чин може сакупити јесте ограничена, те су буџети за српске

и кованицу два горе поменута сродна теоријска појма Нови српски филм
и Суморни реализам.
6 Око 23000 посетилаца по филму ако се из анализе не изузму поменута
три остварења која представљају изузетак од правила о слабој посеће
ности домаћих филмо ва (три од укупно 56 произведених филмова у да
том периоду). Видети: Dragojević, Ž. (2013) Srpski film i kinematografija u
ogledalu statistike, Novi filmograf, http://www.novifilmograf.com/zarko-dra
gojevic-srpski-film-i-kinematografija-u-ogledalu-statistike/, Приступљено
30. 1. 2017.
7 Према подацима Филмског центра србије: http://www.fcs.rs/filmovi/film
ska-baza/; Приступљено 10. 10. 2016.
8 Видети: Fafulić, M. (2013) Produkcija filmskih hitova u modernoj srp
skoj kinematografiji, Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti br. 23,
Beograd: FDU, str. 137-140.
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филмове прилично ниски, нарочито у поређењу са светским
оквирима9.
Још један ефекат, никако занемарљив, јесте одређени ути
цај на избор и третман теме, који је неопходан да би се до
средстава дошло. Средства добијена на конкурсима Филм
ског центра Србије представљају тек 20 до 30 посто буџета
филмова, па се за остатак новца продуценти морају обра
тити страним фондовима или копродукцијама10. Ипак, када
инвестирају сопствени новац, ове институције често имају
и политичке интересе, поред оних чисто уметничких и по
словних, што за последицу има учвршћивање стереотипа о
Балкану11.
Међутим, овај вид финансирања има и своје позитивне
стране, јер када се новац за израду филма већ некако при
купи, израда филма не представља пословни ризик. Од фил
ма се не очекује економски успех, нити је продуцент дужан
да врати уложени новац (фондови новац дају бесповратно).
Овај моменат пружа ауторима слободу у реализацји идеје
филма.
Анализом продукције филмова који су предмет анализе, на
меће се закључак да су њихови буџети релативно ниски чак
и за српске услове12 и да је у њихову продукцију тешко мо
гло бити уложено више од 400.000 евра .13
9 Видети: Аранђеловић, И. (2013) Помажу ли копродукције српској ки
нематографији, Политика. http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/
Pomazu-li-koprodukcije-srpskoj-kinematografiji/Kad-film-podrzi-Evropatrebalo-bi-i-Srbija.lt.html. Приступљено 30. 1. 2017; Matić, L. 2014. “Spo
menik Majklu Džeksonu košta 900.000 evra! “. Ekonomske vesti. http://eko
nomskevesti.com/srbija/spomenik-majklu-dzeksonu-kosta-900-000-evra/.
Приступљено 30. 1. 2017
10 Видети: Daković, N. (2008) Balkan kao (filmski) žanr: slika, tekst, nacija,  
Beograd: FDU, str. 198. и Аранђеловић, И. (2013) Помажу ли копродук
ције српској кинематографији, Политика. http://www.politika.rs/rubrike/
Tema-nedelje/Pomazu-li-koprodukcije-srpskoj-kinematografiji/Kad-filmpodrzi-Evropa-trebalo-bi-i-Srbija.lt.html. Приступљено 30. 1. 2017.
11 Видети: Daković, N. (2008) Balkan kao (filmski) žanr: slika, tekst, nacija,
Beograd: FDU, str. 199.
12 Видети: Ćirić, S. (2007) Državne subvencije za fabriku snova, Ekonomist,
http://web.arhiv.rs/develop/vesti.nsf/feaee540dc011162c1256e7d0032cb
98/389aced9ed5d2f71c1257336002e1fcd?Opеn Document. Приступљено
30. 1. 2017. и: Fafulić, M. (2013) Produkcija filmskih hitova u modernoj
srpskoj kinematografiji, Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti br. 23,
Beograd: FDU, str.150.
13 Када се саберу цифре достуне на сајту Филмског Центра Србије (http://
www.fcs.rs/konkursi/?page=arhiva. Приступљено 30. 1. 2017), о резул
татима конкурса Филмског центра Србије и Града Београда, одлукама
Скупштине Града Београда и Министарства култутре Републике Срби
је о финансирању продукције српских филмова, као и средствима ко
ја додељују Хубертбулс (Hubertbuls fund) и Балкан фонд (Balkan fund)
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Да би са оваквим буџетом могао да се сними филм, одређена
техничка решења се намећу као нужност: употреба дигитал
них камера, без много или дословно без употребе додатних
светлосних извора и сценске технике, снимање у реалним
просторима (пре свега екстеријерима), употреба реалних
костима… Ова решења одлика су продукције сва три филма
који су предмет анализе.
Док са једне стране оваква продукција ограничава аутора
јер му сужава опсег тема и приморава га да се бави сада
шњицом или блиском прошлошћу (немогуће сместити ова
ко продуциран филм у епоху на квалитетан начин), са друге
стране намеће му реалистичан третман већ суженог опсега
тема, што је опет случај у сва три филма који су предмет
анализе.
Имајући ово у виду, као логично намеће се ангажовање на
туршчика14 (такође случај у сва три филма), чиме се појеф
тињује производња али и доприноси реалистичности изра
за. Ако се у обзир узму хонорари професионалних глумаца
који се крећу од 800 евра па на више по дану снимања15,
натуршчици постају и економска нужност. Док познати
глумци који се појављују у филмовима представљају пред
услов за његов економски успех16 филмови Новог реализма
ослобођени су економског ризика и аспирација за зарадом,
те могу себи да дозволе да за главне (и остале) улоге узимају
неглумце. Ипак, захваљујући добро урађеном кастингу, уло
ге које су остварили натуршчици у сва три филма, поготово
у Клипу, једногласно су оцењене као импресивне и дат им је
епитет најјаче стране филма. 17
Иако оваква продукција може да делује као велико ограни
чење за ауторе, чини се да су они успели да та ограничења
преокрену у квалитет својих филмова – да у скоро докумен
таристичком приказу осликају један локални друштвени
(на којима су новац добили филмови Тилва Рош и Варвари) добијамо
распон од 160.000 евра (Клип) до 330.000 евра (Тилва Рош), неопорезо
ваног новца.
14 Натуршчици су људи без глумачке школе и искуства који се ангажују да
глуме у филмовима. Они глуме сами себе, односно ликове и карактере
којима су слични.
15 Видети: Matić, L. (2014) “Spomenik Majklu Džeksonu košta 900.000
evra!“, Ekonomske vesti. http://ekonomskevesti.com/srbija/spomenik-maj
klu-dzeksonu-kosta-900-000-evra/, Приступљено 30. 1. 2017.
16 Видети: Fafulić, M. (2013) Produkcija filmskih hitova u modernoj srpskoj
kinematografiji, Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti br. 23, Beo
grad: FDU, str. 147.
17 Док у пријему филмова постоји полемика и подељеност како публике
тако и критике о квалитету осталих аспеката филма, код оцене улоге
натуршчика у сва три филма чини се да постоји концензус.

404

МИЛОШ МИЛОШЕВИЋ
тренутак, а ипак испричају довољно универзалне приче о
траумама одрастања (и живота) са којима многи могу да се
поистовете. Тако техничка инфериорност израде заправо
иде у корист реалистичности приказа и поверењу публике
у аутора и филмску причу, чиме се појачава оштрица дру
штвене критике. Овакав преокрет продукцијских и дру
штвених ограничења у јачу страну сопственог филмског из
раза представља кључни квалитет Новог реализма.

Тематска анализа филмова
Новог реализма
Када се има на уму поменута, пре свега материјалним фак
торима наметнута тематска ограниченост као и скученост
у избору могућих начина обраде теме, не чуди што сва три
филма (Тилва Рош, Клип и Варвари) сличну идеју обрађују
на сличан начин. Доказивање ове тезе је кључно у „изво
ђењу доказа” о постојању новог правца у српском филму –
Новог реализма.
Као прво треба истаћи да се сва три филма баве животом адо
лесцената и траумама одрастања као и (ауто)деструкцијом
као доминантним одговором на њих.
Постоји читав низ жанр филмова (и литературе) о одраста
њу18 у чији кључ би ови филмови могли да се уклопе. Ра
ди се о причама младих ликова у прелазном добу између
детињства и зрелости који, суочени са променама у себи,
како физичким тако и емотивним и интелектуалним, кроз
психички и морални развој и промену перцепције друштва,
током кратког временског периода (најчешће током једног
лета), „прелазе из света деце у свет одраслих”19. Иако са
држе све кључне елементе (ликове адолесценте, кратак
временски период у коме се прича одиграва, суочавање са
стварним светом и прелазак у свет одраслих) филмови ко
ји су предмет анализе имају и једну кључну разлику у од
носу на жанр филмова о одрастању. Наиме, ликови у овим
филмовима из целог процеса излазе наизглед непромењени,
односно као да из свега што им се догодило нису ништа на
учили (ова промена у лику и његов прелазак на нов ниво
функционисања представља кључну тачку жанра филмова о
одрастању20) и настављају да се са светом око себе суочавају
на идентичан начин као и на почетку транзиционог перио
да. Ликови у транзицији тако прерастају у метафору (одраз
18 Coming out of age.
19 Видети: Benyahia, S., Gaffney, F. and White, J. (2006) As Film Studies: The
Essential Introduction, New york: Routlage Taylor & Francis group, p. 271.
20 Исто, стр. 271.
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у огледалу21) друштва у вечитој транзицији. Трагика ликова
и лежи у немогућности промене у таквом друштву. Свесни
неизбежности свих проблема који их чекају, они одлучују да
не реаг ују, да се не промене, да свесно и тврдоглаво срљају
у пропаст, јер алтернатива не постоји или је са њихове тачке
гледишта неприхватљива.
У оваквим околностима регресија постаје доминантан ме
ханизам одбране. У сва три филма доминира снажан мотив
односа према сопственом телу који је последица дубоке ре
гресије. Још је Фројд (Sigmund Freud) говорио о телесном
Ја као претходници и предуслову настанка менталног Ја22.
Телесно Ја се формира пре свега кроз однос са средином.  
На најпримитивнијем облику менталног функционисања
делови личности имају осећај као да се не могу одржати на
окупу сопственом иницијативом, већ начин на који то кожа
покушава да уради зависи од односа са спољиним објектима
(најчешће родитељима) перципираним да поседују ту врсту
моћи23. Дакле, код веома мале деце постоји константан осе
ћај сопственог цепања и распадања који само спољашња
интервенција може да одагна. Негативан формативни однос
индивидуе и друштва у коме индивидуа живи, односно дру
штво и околина као генератор фрустрације управо у трену
цима када ликови од њих очекују да им кроз емпатијско де
ловање пруже осећај кохезије24, такође је јако важно место
у сва три филма.
Прича о регресији и телесном Ја увод је у разматрање  једног
од најјачих мотива сва три филма – (ауто)деструктивности.
У њима и деструкција и аутодеструкција извориште имају
управо у односу протагониста према друштвеним околно
стима, као и у њиховом ставу и доживљају истих. Из њи
ховог понашања и поступака може се закључити да однос
са средином који их тера на тако дубоку регресију, није био
ништа бољи ни у време њиховог детињства и одрастања25.
21 Видети: Lakan, Ž. (1983) Spisi, Beograd: Prosveta.
22 Видети: Димитријевић, А. (2003) Појам граница личности и њихови за
чеци у раном развоју, Психологија бр. 4 (36), Београд:Институт за пси
хологију, стр. 428-429. и: Freud, S. (1923) Das Ich und das Es. Vienna:
Internationaler Psycho- analytischer Verlag.
23 Видети: Bick, E. (1968). The Experience of Skin in Early Object-Relati
ons, International Journal of Psychoanalysis No. 49, Wiley: International
Psycho-Analytical Association, pp. 484-486.
24 Видети: Димитријевић, А. (2003) Појам граница личности и њихови за
чеци у раном развоју, Психологија бр. 4 (36), Београд: Институт за пси
хологију, стр. 433-434.
25 Видети: Рutter, M. (2002) Maternal Deprivation, in Bornstein, Marck. Hand
book of Parenting Social Conditions and Applied Parenting No. 4, New
Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, pp. 181-203.
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Као последица хроничне емоционалне лишености, слич
но деци из сиротишта26, бирајући да ли ће осећати бол или
затупљујућу досаду, они бирају (само)повређивање.
Иако се у поменутим психолошким теоријама, под односом
са спољним објектима и средином пре свега мисли на од
носе у породици, у овим филмовима акценат је стављен на
стање у друштву и држави док је распад породице још једна
у низу последица посрнућа друштва. Сва три филма такође
портретишу и дисфункционалне породице главних јунака. У
филму Тилва Рош тај распад је латентан јер је последица пре
свега лошег материјалног стања док се међуљудски одно
си још увек одржавају уз велики труд ликова. У филмовима
Клип и Варвари наступио је и потпуни распад међуљудских
односа у породици и саме нуклеарне породице као такве.
Занимљиво је да у сва три филма очеви или уопште нису
присутни или су само бледе сенке својих жена. Када се на
уму има типична представа о српској дисфункционалној по
родици као патријархалној заједници у којој су деца и жена
терорисани од стране оца и мужа тиранина (што има и своје
дубоко утемељење и у реалности27), овај обрт изгледа још
занимљивији. Остаје нејасно да ли се овде ради о идеоло
шком ставу аутора филмова или је реч о жељи да се по сва
ку цену не понове већ стереотипни портрети патријархалне
дисфункционалне породице. Тек, у сва три филма постоји
урушавање фигуре оца под тежином спољних утицаја и ус
постављање матријархалне породице као дисфункционалне
заједнице која не пружа правилно усмерење и утеху деци
већ је један од главних генератора њихових фрустрација.   
Приче сва три филма су смештене у „бивше градове”, и на
стале су као последица (де)урбанизације деведесетих, која
своје корене вуче много дубље у српској историји28. „Неза
вршена урбанизација је врста убиства са предумишљајем
будућих генерација; материјализација мелодрамске силе
пред којом смо сви патетично беспомоћни” 29.
Иако се из вечитог конфликта урбаног – неурбаног, као
обрасца развоја града30, имплицитно очекује рађање новог
26 Видети: Spitz, R. (1946). Anaclitic Depression, PsychoanalyticStudy of the
Child No. 2, New Haven: Yale University Press, pp. 216-233
27 Видети: Републички завод за социјалну заштиту (2012) Синтетизовани
извештај о раду центара за социјални рад у Србији за 2012. годину, Бе
оград: Републички завод за  социјалну заштиту, стр. 67-83.
28 Daković, N. (2001) Urbani mit i filmske adaptacije: 1991. do 2001, Zbornik
radova Fakulteta dramskih umetnosti br. 5, Beograd: FDU, str. 136-137.
29 Исто, стр. 142.
30 Исто, стр. 136-137.
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квалитета, то се у срединама у којима живе јунаци сва три
филма није догодило (чак се догодила сасвим супротна
ствар). Наиме, радње филмова су смештене у бивше инду
стријске центре: Бор, Младеновац и Раковицу, а пропаст ин
дустрије означен је као главни узрок зашто је развој града у
њима назадовао. На рушевинама индустрије живи полуур
банизована хибридна популација31, заглављена на пола пута
између сеоског и градског живота, а њихова нова поколења
обликована су после „слома” града. Формирање и  позици
онирање ове нове генерације у односу на порушену урбану
средину једно је од кључних места за разумевање ликова у
сва три филма.
Негде на граници теме и њене обраде налази се мотив ме
тафилма (филма у филму), иначе изузетно важан у сва три
остварења: актери снимају сами себе док раде разне више
или мање бизарне ствари, као и свој „приватни” живот. Ов
де треба поменути и, са мотивом метафилма директно по
везану, културу „клипова” изниклу из филмске (и ликовне)
технологије и уметности кроз процес њене демократизаци
је, и њен повратни утицај на кинематографију који је такође
јасно уочљив у сва три филма. У филму Варвари постоји
читав низ сцена у којима се јунаци снимају мобилним те
лефоном са циљем „качења клипова” на социјалне мреже,
као и реакција и понашања ликова мотивисаних гледањем
клипова, док је наратив познатог клипа са друштвених мре
жа Косово за патике (2008, Анон)32 нашао своје место у сце
нарију филма. Ствари су донекле компликованије у филму
Тилва Рош који је инспирисан видеом Crap - pain is empty,
(2006, Стефан Ђорђевић, Марко Тодоровић), а који је, опет,
инсписрисан МТВ серијом Jackass, (2000–2002, Спајк Џо
унс (Spike Jonze), Џони Ноксвил (Johnny Knoxville), Џеф
Тремани (Jeff Tremain e)). Делови видеа Креп постали су са
ставни део филма Тилва Рош док су аутори видеа постали
главни актери филма.  Цела радња филма Тилва Рош одвија
се у позадини снимања клипова (делова видеа Креп). Као
што већ сам назив сугерише – Клип, још је један корак даље
где Маја Милош, чини пропустљивом или чак брише грани
цу између „субјективног” погледа јунака филма кроз снимке
њихових мобилних телефона и „објективног” погледа реди
теља кроз снимак направљен филмском камером. „[...] на
мерно користећи немушти филмски језик прилично неста
билне драматуршке структуре тежећи да постане метафилм.
Редитељка Милош је очигледно тенденциозно избегавала да
31 Исто, стр. 138.
32 Доступан за гледање на интернету на више адреса, нпр: https://www.you
tube.com/watch?v=zo7CCrlKF3Y. Приступљено 30. 1. 2017.
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поентира елузивност два света, једног снимљеног, једног
реалног [...]”33.
Сличан филмски језик нестабилне драматуршке структуре
одлика је и друга два филма: минималистички сценарио,
налик на бележење насумичних догађаја из живота јунака,
подражавање случајних узорака догађаја из живота лико
ва, чиме се сугерише сопствена репрезентативност и објек
тивност. Што треба да имплицира да евентално одступа
ње од истине може бити само плод случајности, а никако
редитељска интенција.  
Условљено раније поменутим продукционим околностима,
а у служби сугерисања објективности, све три филмске при
че су обрађене на реалистичан, чак натуралистички начин
који се у неким тренуцима граничи са документаризмом, а
неретко и прелази ту границу. Овај сугерисани ниво увер
љивости и истинитости филмске приче даље има за циљ
појачавање оштрице друштвене критике.
Користећи поменута средства, у сва три филма, интенци
ја аутора је да завирујући у интиму ликова дочара њихове
најдубље осећаје, стрепње, несигурности и слично, који се
крију иза њихове спољашњости и често бизарног понаша
ња. У доброј мери аутори у својој намери и успевају, а силом
прилика (описана продукцијска нужност) изабрана средства
се показују као пун погодак.
Граница живота и фикције није полупропустљива само у
третману приче већ и у њеном конципирању, што се најбо
ље може видети кроз изведбе натуршчика узетих за тумаче
главних ликова. Синергија реалних карактера које доносе
натуршчици и интимних искустава редитеља у којима су се
они могли препознати, чине се кључним за успех њихове из
ведбе и представља најуспелији елемент сва три филма. На
име, ликови попут Стефана, Тоде, Флеша... чак су задржали
и своја властита имена и надимке у филмовима. Аутори су
се, са друге стране, определили за снимање у срединама у
којима су и они и њихови актери одрастали, и са публиком
су поделили своје интимне тренутке и осећаје из младости
транспоноване у садашње време (које није много далеко од
адолесцентског узраста аутора филма, а ни битно различи
то од њега) и животне приче ликова филма. Овај „алиби”
33 Јанковић, А. (2013) Генеза генерацијског идентитета – странпутице
одрастања и сећања на примеру филмова Клип, Јелена,Катарина, Ма
рија и Практичан водич кроз Београд са певањем и плакањем, Факултет
драмских уметности, http://www.fdu.edu.rs/uploads/upload ed_files/_con
tent_strane/2013_aleksandar_jankovic.pdf.   стр 2. Приступљено 30. 1.
2017.

409

МИЛОШ МИЛОШЕВИЋ
који су у филмским ликовима нашли натуршчици, а у натур
шчицима аутори, да слободно могу да пусте у јавни простор
сопствену дубоку интиму, а да ипак све буде препознато као
фикција, чини главни састојак због којег су ови филмови
успели да профункционишу као јаке филмске приче и због
чега су препознати као квалитетни и важни.
На основу свих уочених сличности три филма која су пред
мет анализе, може се прихватити радна хипотеза о појави
новог правца у српској кинематографији – Новог реализма,
а уочене сличности могу се означити као одлике правца.

Закључак
На основу резултата анализе и уочених продукционих, те
матских и стилских сличности три филма који су предмет
анализе, прихваћена је радна хипотеза о појави Новог реали
зма као новог филмског праваца у српском филму.
Он се формирао као одговор на бесперспективну друштве
ну стварност, која се у њему огледа, и лошу економску
ситуацију, како у друштву тако и у кинематографији.
Као одлике продукције филмова Новог реализма препозна
ти су мали буџети који диктирају следеће нужности: кори
шћење дигиталних формата, реалистички третман филмске
приче, употреба природног светла, рад са реалним људима
на реалним локацијама и слично. Ове одлике продукције он
успева да преокрене из техничке инфериорности и скучено
сти у сопствену снагу – нову и јаку поет ику и израз.
Бављење траумама одрастања у данашњој Србији, (ауто)
деструктивност као доминантан одговор на њих, померање
граница фикције и реалности са циљем да се критика дру
штва оствари на снажнији али и нов начин – јесу основне
одлике филмског израза Новог реализма.
Нови реализам такође карактеришу минималистичке приче
уз дубоко продирање у интимни свет својих јунака. Он се не
бави изолованим девијацијама система или судбинама рет
ких и изузетних појединца, већ слика доминантну стварност
и њен формативни утицај на нове нараштаје. Бесперспек
тивност је главна одлика ове стварности, а њена последица
немогућност промене ликова и света у којима они живе.   
На крају би свакако требало да се истакне да је, због екс
плоративне природе овога рада, већина теза тек скицирана
и да постоји велики простор за њихову даљу разраду, про
веравање и елаборацију у оквиру неких будућих радова и
истраживањима. Такође се као неопходно може навести и  
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провера хипотеза на проширеном узорку филмова како срп
ских тако и из кинематографија региона и остатка света.
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NEW REALISM IN SERBIAN FILM
Abstract
The aim of this study was to verify the hypothesis that in the Serbian
cinematography in the period from 2010 to 2014 a new film movement
was created for which the most adequate title is the New Realism. As
a case study we used the films Tilva Ros (2010, Nikola Ležaić), Clip
(2012, Maja Miloš) and Barbarians (2014, Ivan Ikić). As a result of
analysis, thematic similarities were found in the production, in treatment
of the subject and the language of all three films. These similarities are
reflected in the turnaround of the production necessity towards a new
film expression that is focused on dealing with the trauma of growing
up in Serbia and (self) destructiveness as a response. All three stories
were presented in a realistic manner, using loosening of the boundaries
of fiction and reality in the service of enhancing the edge of social
criticism. New Realism is also characterized by the minimalist stories
with deep penetration into the intimate world of their heroes. On the
basis of these results, a working hypothesis has been accepted and the
identified similarities were denoted as characteristics of a new film
movement.
Kеy words: film movement, debut film, genre, (self) destructiveness,
metafile
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КА НОВИМ ВИДОВИМА 
КОЛЕКТИВИТЕТА
СУПЕРСТРУКЦИЈА И МОДЕЛОВАЊЕ
ЛОКАЛНЕ КУЛТУРНЕ СЦЕНЕ
Сажетак: У контексту великих подела у којима београдска кул
турна сцена репродукује постојеће друштвене односе, евидент
на је њена распарчаност и фокус на различитим, више или ма
ње упадљивим покушајима издвојених ентитета да се одрже и
консолидују, без обзира и можда баш услед слабљења других. Тако
индуковани односи резултују високим степеном разједињености,
која одржава систем из којег је изникла. У истрајавању многих
самосталних организовања стижемо до негације самоорганизо
ваности у пољу. Стога се питање шта је то самоорганизована
културна сцена нужно коригује кондиционалом: шта би она мо
гла бити? Због чега би постојала, како би настајала, на каквим
принципима би функционисала? Више београдских уметника/ца и
радника/ца у култури учествовало је у серији полуструктурисаних
интервјуа усмерених ка артикулацији новог конструкта. Њихови
одговори, уз потцртавање свих преклапања и мимохода, полази
ште су анализе у којој се испитују потребе укључених актера, као
и могућности моделовања самоорганизоване београдске културне
сцене.
Кључне речи: самоорганизована сцена, дијалог, заједница, социо
културалне праксе, оперативни принципи, плуралитет, идеолошка
конзистентност

Развој нових колективних пракси које се означавају као са
моорганизоване може се пратити од деведесетих година
прошлог века, скупа са варирањем употребе термина кроз
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
протеклих деценија постепено мењао.
Аутори манифеста из 2006. године под називом „Нема ал
тернативе: будућност је самоорганизована”1 отворено кри
тикују јавне институције које функционишу пратећи прин
ципе приватних корпорација, доприносећи тако укидању
јавне сфере, а тиме и своје примарне обавезе. У самооргани
зацији виде једини пут даљег деловања, не либећи се да пре
испитају и сам појам оптерећен спорним претпоставкама.
Како аутори истичу појам се сувише често и сасвим погре
шно изједначава са самосталним иницијативама заснованим
на логици тржишне компетиције. Асоцира на мит о малом
предузетнику који се креативно довија и својим постигну
ћима успешно пробија на „слободном” тржишту. Нису такве
асоцијације случајне. Позивање на креативност и нужност
самоорганизовања евидентно је у прокламацијама савреме
них државника који државама одричу сваку одговорност.2
И мада доминантна реторика наставља да злоупотребљава
појмове у функцији крупног капитала, самоорганизацију не
би требало мешати са самопредузетништвом: „није то ети
кета, логотип, бренд или застава под којом се једри у водама
неолиберализма”3, већ радикалан процес који континуирано
преиспитује постојеће релације на којима је друштво сазда
но, о чему иста група аутора дискутује у другом делу текста
који је објављен осам година касније након колапса многих
великих институционалних структура.
У полемици са претходницима, Драбл (Barnaby Drabble)
прави осврт на дуалитет значења ове кованице, сматрају
ћи да се самоорганизација у уметности може разумети као
„процес самодетерминишућег организовања (насупрот ор
ганизованости од стране других), и као ентитет, организа
ција субјеката креирана под условима које сами учесници
прописују (насупрот онима које су створене да се унутар
њих делује).”4 Разумевање самоорганизације као опозита
доминантним моделима препознаје се и у формулацијама у
1 Davies, A., Dillemuth, S. and Jakobsen, J. There is No Alternative: The Fu
ture is Self-organised. Part 1, in: Art and its Institutions. Current Conflicts,
Critique and Collaborations, Montmann, N. (2006) Black Dog, pp. 176-178.
2 Verwoert, J. All the Wrong Examples, in: Self-organised, (Eds.) Herbert, S.
and Karlsen, A. S. (2013), London, UK. Bergen, Norway: Open editions.
Hordaland Arts Center, pp. 122-134.
3 Davies, A., Dillemuth, S. and Jakobsen, J. There is No Alternative: The Fu
ture is Self-organised. Part 1, in: Art and its Institutions. Current Conflicts,
Critique and Collaborations Montmann, N. (2006), Black Dog, p. 177.
4 Drabble, B. (2013) On de-organisation in: Self-organised, (Eds.) Herbert, S.
and Karlsen, A. S. (2013), London, UK. Bergen, Norway: Open editions.
Hordaland Arts Center.
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којима се разматрају механизми функционисања и управља
ња. Дејвид Блејми (David Blamey) истиче да термин самоор
ганизација у контексту уметности „описује како групе, ко
лективи и друге мреже појединаца могу деловати независно
од институционалних и корпоративних структура. Чини се
да самоорганизоване иницијативе теже да буду нехијерар
хизоване, и да се процеси доношења одлука воде у складу са
начелима отворених партиципативних модела”5 Принципи
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
се од јасних дистинкција зарад истицања потенцијалног у
самом плуралитету, говоре о апстрактном феномену: „су
срету различитих, најчешће колаборативних снага, али и
конфликтних жудњи, жеља и страхова”7. Самоорганизовање
ипак није само оквир за огледно тестирање нових видова
колективитета, већ се може посматрати као пракса отпора,
чин протеста, а микрозаједнице које се конституишу пред
стављају стожер критичког промишљања неолибералног
диктата као идеолошког конструкта. Исходи су донекле па
радоксални, јер контекстуална условљеност обележава и
саме праксе. Уместо еманципације заједничког, локална као
и свака друга културна сцена рефлектује друштвену фраг
ментираност. Самоорганизоване праксе остају изоловани
ентитети који покушавају да опстану, док се дугорочно по
везивање са другима, у функцији консолидације заједничке
платформе за деловања у јавној сфери, негира као могућ
ност услед одсуства идеолошке конзистентности. Индуко
вани односи резултују високим степеном разједињености
која је доведена до крајности и одржава систем из којег је
изникла. У истрајавању многих самосталних организовања
и перпетуирању неолибералног модела, стижемо до негаци
је самоорганизованости у пољу. Ипак, ако самоорганизова
на културна сцена сада не постоји у свом пуном облику који
омогућује кохерентно заједничко деловање, питање потен
цијала остаје отворено: може ли се консолидовати као шира
платформа заснована на искуствима микрозаједница и ме
рилима актера? Шта би она могла бити под претпоставком

5 Herbert, S., Karlsen, A. S. and Blamey, D. (2013) Foreword, in: Self-orga
nised, (еds.) Herbert, S. and Karlsen, A. S. (2013), London, UK. Bergen,
Norway: Open editions. Hordaland Arts Center.
6 Bradley, W., Hannula, M., Ricupero, C. and Superflex (2006) Self-organisa
tion/Counter-economic Strategies, New York, USA: Sternberg Press, p. 5.
7 Исто, стp. 207.
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да постоје извесни обрасци повезаности? Можемо ли је уоп
ште замислити? Како би било да пробамо?
У оквиру рада Проба који је реализован као део међународ
ног Actopolis пројекта8 спроведено је истраживање могућих
видова самоорганизовања, са циљем експлорације и артику
лације новог конструкта који би одговарао актерима култур
не продукције на локалном нивоу. Истраживање је било пар
тиципативног типа: изабран је квалитативни метод јер може
дати дубље увиде у комплексне динамичке структуре, али
и поставити темељ за даље истраживачке потезе и питања.

Метод
Учесници-саговорници
У истраживању је учествовало једанаест уметника и кул
турних активиста9 уједначених по нивоу образовања, ста
рости од 31-55 година. Најмање искусни учесник имао је
десет година, док су најискуснији имали по тридесет годи
на професионалног искуства у различитим социокултурал
ним праксама. Изабрани су као представници београдске
културне продукције. Критеријуми за укључивање били
су стечено искуство у самоорганизованим праксама, и сте
пен мотивисаности за предложени дијалог, притом је вође
но рачуна о плуралитету, посебно у погледу заступљености
потенцијално различитих идеолошких позиција.

Поступак
Са сваким учесником спроведен је полуструктурисани ин
тервју у трајању од два сата. Интервјуи су организовани у
дијалошкој форми, а распоред пауза и динамика дијалога за
висили су од индивидуалних потреба учесника. Питања су
креирана тако да се односе на појмовно одређење самоорга
низоване сцене, као и на конструкцију модела по мерилима
самих актера:
Шта би по теби била самоорганизована сцена? Како би
је описао/ла или дефинисао/ла? На којим принципима би
се одређена самоорганизација заснивала када би била
8 Рад „Проба” заснован је на дискурзивном огледу и звучној инсталацији,
и први пут изведен 23. маја 2016. као један од 14 радова укључених у
београдско издање пројекта Аctopolis под називом Формално неформал
на. Београдска самоорганизована културна продукција“ у организацији
Goethe института. За детаљан опис програма видети текст кустоскиње
београдског пројекта Мирјане Бобе Стојадиновић „Дезорганизација
културне продукције у Београду – Увећање” на сајту Актополиса www.
actopolis.net.
9 За сва занимања, титуле и сродне термине написане у мушком роду важе
и облици за женски род.
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направљена према твојим потребама? Како би функциони
сала? Које би вредности заступала? Ко би је чинио? Да ли
би идеолошка позиција била јасно дефинисана? Како? За
што? Да ли би постојали одређени кодекси понашања или
деловања? Или некакви други механизми који би јој омогући
ли да постоји и да се развија? Како би она могла настати?
Шта су предуслови? Какав је однос између самоорганиза
ције и новца? Да ли је за самоорганизацију потребан новац?
Чији новац? Колико новца? Како до њега доћи? Под којим
условима? Мењају ли економски односи квалитет продук
ције и процеса? Како и зашто?
Поред питања која се директно односе на механизме само
организовања, односно оперативне принципе и услове на
станка, изабрано је још неколико која се могу сматрати кри
тичним у досадашњим праксама – то су питања везана за
идеолошко профилисање, и односе економске зависности.

Обрада
Сви дијалози су снимљени, а потом су урађени транскрип
ти. Одговори су распоређени по темама, систематизовани
и подвргнути анализи садржаја. Прикључен је и финални
дијалог који је изведен јавно уз учешће саговорника из пу
блике, када је направљен резиме прикупљених података и
осврт на закључке.

Резултати и дискусија
Тешкоће у дефинисању
Већина саговорника препознаје тешкоће у дефинисању са
моорганизације, као и појма самоорганизоване сцене. Атри
бут „самоорганизована” доживљава се као технички, без
одредница позиције, уређења или модуса деловања, као ни
вредносног усмерења. Означава се и као „проблематичан”
јер се семантички исцрпљује у дискурсу неолиберализма.
Префикс „само” даје илузију избора и слободе, сугеришу
поједини, сматрајући да постоје далеко прецизнији де
скриптори.10 Већина саговорника је понудила више од једне,
или пак сложене дефиниције, које узимају у обзир различи
те аспекте, и изводе се а) на основу општих карактеристи
ка; б) у односу на екстерне структуре, и/или в) у односу на
аутохтоне потребе.

10 Од алтернативних термина употребљавају се атрибути „независна”
„друга” и „ванинституционална” сцена, али и појмови „самоиницијати
ва”, „самоуправљање”, „групе размене” и „заједница”.
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а) Дефиниције које се изводе на основу општих карактери
стика укључују параметре структуре и управљања. Саго
ворници доследно праве дистинкцију између индивидуал
них облика самоорганизовања карактеристичних за неоли
бералне „мантре” и самоорганизацијe које претпостављају
колективитет и заједништво („велико Ми”, како каже једна
саговорница), и које могу варирати по броју чланова и/или
укључених ентитета, по обиму и опсегу деловања (микро,
мезо и макро ниво). Модели одлучивања у таквим групама
су демократски (партиципативни) или консензуални, оду
стаје се од чврстих позиција моћи и хијерархијског уређе
ња, структура је отворена, лабилна или пак блиска ризому.
Очекивано, дефиниције из ове категорије у складу су са по
менутим теоријским разматрањима о функцион
 исању само
организованих група.11 Индикативан је осврт једне саговор
нице на метафору ризома коју уводе Делез (Gilles Deleuze)
и Гатари (Felix Guattari) како би објаснили логику знања за
сновану на мрежи нити које могу да се рашнирају у сасвим
нове читавом својом дужином, ширећи се тако у неочеки
ваним правцима без централизоване контроле или структу
ре.12 Антихијерархијска перспектива ризоматског мишљења
говори о доживљају непрестане и сложене динамике, као и о
развојним потенцијалима које самоорганизована сцена им
плицира.
б) Дефиниције које се изводе у односу на екстерне струк
туре полазе од претпоставке да је   самоорганизована сце
на нешто „друго”, „алтернативно”, „субверзивно”, „аван
гардно” – сцена која настаје ван институционалног оквира,
академских норми и тржишних критеријума. Ипак, однос
према екстерним структурама није само реактиван или кон
фронтирајући, већ и комплементаран. Поједини саговорни
ци истичу међузависност и потенцијал интервенисања у до
минантним институционалним моделима „кроз процес који
се може финализовати у институционализацији самоорга
низованих пракси које онда изазивају нове реакције и но
ве праксе”13. Мада неколико саговорника наглашава расцеп
који самоорганизоване одваја од институционализованих
пракси, остали примећују сложену динамику односа који

11 Bradley, et al. (2006) Self-organisation/Counter-economic Strategies, New
York, USA: Sternberg Press
12 Deleuze, G. and Guattari, F. (2004). A Thousand Plateaus – Capitalism and
Schizophrenia, transl. Massumi, B., London: Continuum.
13 У даљем тексту фрагменти дијалога биће коришћени ради илустрације
одређених закључака, и посебно означени, али због бројности и мето
долошких захтева неће бити појединачних одредница о изворима. Листа
свих учесника/ца у истраживању доступна је у Прилогу 1.
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се доживљава као рекурсивни процес у ширем временском
опсегу (социоисторијска перспектива)
в) Дефиниције које се изводе у односу на аутохтоне потребе
позивају се на „вољу и жељу уметника и радника у култури
да се, без обзира на препреке, заједнички организују како би
обезбедили континуитет деловања у свом професионалном
и личном развоју.” У овим дефиницијама самоорганизаци
ја се изједначава са појмом самоиницијативе, која директно
зависи од степена самоодрживости, како истиче један саго
ворник. Заснива се на слободном избору људи, тема, начина
рада, кроз покушај да се намере реализују у систему који је
препун препрека за такве изборе. Такође, самоорганизација
претпоставља усклађивање унутрашњих потреба и циљева
са спољним приликама или ограничењима што се доживља
ва као борба, која ствара заједничко искуство, заједничко
знање, и заснована је на свакодневном преговарању интер
и интраперсоналног типа. 14 Једна од саговорница позива се
на увиде Агамбена (Giorgio Agamben) и његов концепт wha
tever singularity15 разматрајући могућу дефиницију самоор
ганизоване сцене као огромног скупа јединствености у коме
окупљање није по заједничком чиниоцу него по томе што је
свако различит. Повезивање се „заснива на претпоставци да
ти свака следећа особа која постоји, а коју не познајеш може
пружити управо оно што ти недостаје”.
Иако већина дефиниција у овој групи истиче потребу за ау
тономијом деловања, ставови се разликују по питању неза
висности. Већина учесника сматра да је самоорганизована
она сцена на којој актери самостално граде своје међусобне
односе, као и односе са спољним структурама, док је један
саговорник изричит у ставу да је самоорганизација илузија,
јер увек постоји неки организујући фактор: „Бити незави
сан од околности је идеализам или повластица, сам себе не
може да организује нико, то је утопијски мамац.”
Остаје отворено питање врсте и квалитета мотивације
актера укључених у формативне процесе: да ли самоорга
низована сцена настаје „да би то стварање истакло позици
ју људи као специфичну и маргиналну у неком херојском
смислу, због тога што постоји одређени прорачун у таквом
позиционирању, или зато што никако другачије не може.”
Чини се важно ово питање јер проблематизује проактивност
14 Када користи појам „борба за опстанак”, једна од учесница инсистира
на томе да је реч о заједничкој борби, а не борби појединца у социјал
дарвинистичком смислу какав диктира неолиберализам.
15 Agamben, G. (2007) The Coming Community, London, Minneap olis:
University of Minnesota Press.
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приступа као и самопрокламовану етичност активистичких
позиција, тако да се настајање самоорганизованих пракси
може посматрати двојако, као:
•

избор вођен идеолошким уверењем, аутохтоним
потребама и преференцијама;

•

последица или исход условљен екстерним околности
ма, тешкоћама, и препрекама.

Различите дефиниције које су евидентиране током дијалога
заправо су одјек ове контроверзе изникле из системског од
суства избора у свим сферама деловања. Понуђена тумаче
ња потврђују досадашање увиде о специфичним својствима
самоорганизованих пракси, уз разликовање унутрашњих
и спољашњих видова самоорганизовања, 16 и унеколико
превазилазе постојеће теоретизације.

Услови настанка
Саговорници показују висок степен сагласности када гово
ре о формативним процесима. Као кључни услов за настаја
ње самоорганизоване сцене наводи се повезивање на осно
ву интереса и циљева: нужно је поклапање индивидуалних
циљева са заједничким, или уграђивање индивидуалних у
заједнички циљ. Као други услов наводи се висок степен
уједињености и солидарности у изградњи заједничког, који
претпоставља добровољно улагање и деловање за заједнич
ку добробит. Да би се то догодило нужно је „препознавање
заједничког као територије која доноси бољитак”, деловање
које је интринзички мотивисано и поткрепљује се групном
кохезијом, а које опет повратно делује на степен уједињено
сти. Како се истиче у једном дијалогу: „праг солидарности
на истом помаже да се изнедри нова снага”. Као трећи услов
наводи се политичка стабилност и препознавање заједничке
идеолошке матрице. „Све организације су или идеолошке
или интересне” исказ је са којим се слаже већина, мада је
дан издвојени глас разматра могућност „раскринкавања”
које описује као напуштање постојећих друштвених улога
односно измештање из задатих, често идеолошки обојених
позиција. Чини се да је овај мањински глас у изразитој ко
лизији са условом идеолошке конзистентности, мада треба
имати увиду да учесник говори о широј платформи, некој
врсти самоорганизованог покрета чије настајање посматра
као дугорочни друштвени процес креирања заједничке
позиције.
16 Borgen, M. The Inner and Outer Form of Self-Organisation, in: Self-orga
nised (eds.) Herbert, S. and Karlsen, A. S. (2013), UK. London, Norway:
Bergen, Open editions. Hordaland Arts Center, pp. 37-49.
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У разматрању дугорочних процеса, посебно када се о са
моорганизацији говори као о самоуправљању, закључци су
очекивани. Као услов се истиче промена друштвених одно
са и укидање капиталистичког модела производње, чему де
лимично могу допринети дискурзивне праксе о могућој ал
тернативи: говор о капитализму као идеолошком конструкту
у функцији преузимање одговорности припадника средње
класе за своје улоге у одржавању постојећег поретка.

Принципи функционисања
Амбиваленција која се испрва појавила приликом дефини
сања зачудо није утицала на број и квалитет продукованих
одговора и даљих тумачења. О механизмима функциониса
ња и деловања у оквиру новог конструкта који би био напра
вљен према личним мерилима, учесници говоре уз осврт на
своја претходна искуства и аналогије са другим самоорга
низованим праксама као што су задруге, комуне, скупштине
станара, кооперативе и/или групе солидарне размене. Овде
ће бити размотрени и описани сви поменути принципи у
светлу евентуалних укрштања и мимохода.
1) Плуралитет је један од првих принципа на коме инси
стира већина. Користе се различити термини као што су
„диверзитет”, „разноликост” и „полифоност”, са намером
да се истакне хетерогеност групне структуре. Плуралитет
претпоставља полифункционалне колективе који привлаче,
окупљају и развијају различите садржаје и смернице, и који
се заснивају на генерацијском, струковном, и субкултурном
укрштању: „треба разбити све те многостране подразумева
јуће ствари, вршњачко усаглашавање и свако друго, све то
склонити у страну и прићи томе уз пристајање на ризик”.
У основи овог принципа лежи уверење да се свака врста ге
тоизације може репродуковати „или обновити само из свог
забрана, само из свог џепа.”
2) Отвореност и пропустљивост граница је принцип који
претпоставља динамичну структуру уз висок степен флук
туац
 ије. Један од саговорника каже да мора постојати „про
маја” док други користе метафору „отворених врата”. Отво
реност саме структуре у највећој мери зависи од начина
комуникације, односи се на: доступност, транспарентност
и инклузивност када је у питању екстерна комуникација, а
експлицитност када је у питању интерна. Принцип је директ
но повезан са претходним јер се развојни потенцијал препо
знаје у потреби којом се новина изједначава са другошћу. 17
17 “Desire for the new in us is the desire for the other.” Levinas, E. (према:
Kennedy, D. (2011) Parent, child, alterity, dialogue, Philosophy Today, 45

422

ИРЕНА РИСТИЋ
3) Ауторефлексивност је једно од својстава, али и принцип
који омогућује процену постигнутог у функцији коректива:
„тако праксе увек еволуирају у неки нови хибрид у одно
су на претходни”. Плуралитет различитих пракси и предло
га, које се континуирано промишљају, процењују и пролазе
кроз процес селекције, даје и виталност пракси: „Стално се
постављају питања: шта је урађено, шта је постигнуто, шта
треба даље? Тиме сцена добија на покретљивости и дина
мичности, без окоштавања какво се јавља у институцијама”.
Још неколико исказа илуструје значај који учесници придају
поменутим принципима: „Кад колектив прерасте своју по
кретљивост то је потенцијална катастрофа јер нема прогре
сије, ствар се зауставља и почиње да ужива у својој само
довољности”. Таква ситуац
 ија се јавља „када организаци
ја постане важнија него људи, када опстанак организације
постане старији од принципа инклузивности, на шта може
да утиче и изворна група која се конформира након година
изгарања”.
4) Флексибилност у функционисању је принцип који гаран
тује адаптибилност, отпорност и процес рекреирања -  по
дешавање првобитних одлука и претпоставки са реалним
околностима: „све се тестира у пракси и испробава, модел
мора да буде флексибилан и покретљив, као отворен про
стор за експеримент у самоорганизовању.” Потребно је ра
дити на координацији око заједничких потреба, и на ускла
ђивању различитих индивидуалних потреба. Приликом
избора одређених поступака разматрају се сви предлози, а
бира се по заједнички усвојеном критеријуму који може ва
рирати у односу на захтеве групе. „Потребне су брзе реак
ције”, каже један глас „живост, отворени систем у коме се
нешто дешава изненада.”
5) Самоуправљање је принцип који се заснива на егалитар
ности и партиципацији, како у одлучивању тако и у преу
зимању одговорности, кажу учесници. Отворени партици
пативни модели полазе од претпоставке да је учешће свих
неопходно како због садржаја које активитет доноси, тако и
због идентификације са заједничким циљевима, а следстве
но и због степена мотивације.18 Како је у једном дијалогу
истакнуто, потребно је “креирати контекст за еманципацију
сваког појединца, охрабрити партиципацију, омогућити да
се укључе они којима то није лако, али поштовати и неу
кључености када је то људима потребно”. Активисткиња
(1), Chicago, US: DePaul University, p. 33.
18 Ristić, I., Škorc, B. and Mandić, T. (2016) Novelty and Coherence in Group
Creative Process, Psihologija Vol 49 (3), Belgrade: Serbian Psychological
Association, pp. 213–229.
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која је усмерена на моделе задругарства подсећа на важност
принципа „један човек – један глас”, без обзира на почетна
материјална улагања, јер је то услов за конституисање за
једничког.
6) Подела и свест о одговорности је један од критичних
принципа, наводи се у дијалозима, јер искуства из праксе
говоре о тешкоћама његове реализације. Ипак, у оптимал
ном моделу који би пратио потребе актера, дифузија одго
ворности се посматра као услов заједничког деловања и
развоја, а не као опасност, како то сугеришу истраживачи
групне креативности када разматрају free riding феномен.19
Подела задатака унутар колектива претпоставља   висок
степен самосвести свих укључених актера, и сагледавање
деловања спрам различитих компетенција који доприносе
заједничкој намери, што уједно укључује и добро познава
ње индивидуалних способности, као и њихових ограниче
ња: „Како моји капацитети кореспондирају са твојим и како
се допуњујемо и делујемо заједнички?” инсистира један од
учесника на комплементарности у дистрибуцији задатака,
подсећајући на холистичку парадигму и услове емергентне
креативности. 20
7) Заједничко улагање насупрот окупацији заједничког је
принцип који се потенцира када се говори о заједничком ра
ду, деловању и својини „недељивој и неотуђивој”, како се
описује у више наврата, јер „није циљ профит већ брига за
чланство и околину”. Принцип подразумева одустајање од
поседовања као наметнутог система, и промена опхођења
која из тога произилази: „Све можеш да користиш, да дајеш
и да ти се враћа”. Или се уместо поседовања разматра ме
ханизам коришћења у светлу реципроцитета: „Колико дајеш
толико ти се враћа. Ако уопште постоји нека рачуница онда
треба да буде у таквој сразмери” закључак је дијалога.
8) Размена и демократичност знања односи се на принцип
потпуне отворености унутар заједнице за различите видо
ве међудејства, посебно када су у питању нематеријални
19 У серији експеримената показано је да рад у групи може утицати на
мотивацију и осећај одговорности сваког појединачног члана, што до
води до слабијег учешћа и феномена који би се у слободном преводу
могао означити као „хватања кривине” или чак „шлепања” (free riding),
а односи се на социјално препуштање у ситуац
 ији групног креативног
чина. Видети: Karau, S. J. and Williams, K. D. (1993) Social loafi
 ng: A
meta-analytic review and theoretical integration, Journal of Personality and
Social Psychology 65, pp. 681– 706.
20 Sawyer, R. K. and DeZutter, S. (2009) Distributed Creativity: How Collecti
ve Creations Emerge From Collaboration, Psychology of Aesthetics, Creati
vity, and the Arts 3 (2), pp. 81–92.
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ресурси као што су информације, вештине, знања, време и
сл. У основи лежи усмереност на самоедукацију и бригу за
заједницу. Учесници се ипак разилазе када говоре о опсегу
размене. Када размишља о самоорганизацији којој би желе
ла да припада једна од учесница описује мању „заједницу
која се организује како би појединци у њој нешто дали и
добили, без опипљивог спољног циља”. У таквом моделу
размена се појављује као једина сврха, без обавезујућих зах
тева према другим спољним факторима: без циљева, завр
шног резултата, дела и продукта: „Сама та размена је дело
око кога се појединци развијају, нема колективног исхода
ван заједнице већ је резултат напредак сваког појединца.”
Модел затворених заједница није близак већини, и појављу
је се само у једном дијалогу, мада се принцип размене исти
че као веома важан у свим осталим, уз услов отворености
према другима и реалне инклузивности која омогућује раз
мену ресурса међу свима који у томе желе да партиципирају
(принцип 2).
9) Структура се често истиче у дијалозима као нужна за
рад и заједничко деловање, а перципира се кроз постојање
конкретног јавног простора: „Потребна је нека врста струк
туре, нешто око чега се људи физички окупљају, нешто
што просторно и временски постоји трајно, нешто око чега
људи могу те своје јединствености да успоставе, физичко
просторни ентитет који ће моћи да изнесе неку врсту везе,
оквир у коме се успоставља однос према актуалним пракса
ма”. Јавни простор се доживљава као окупљалиште, фоку
сна тачка и полигон за експеримент – место које мора бити
безбедно, мора актерима пружити минимум сигурности од
спољних притисака и унутрашњих несклада. Треба обрати
ти пажњу да је принцип структуре делимично у колизији
са прва четири поменута принципа јер они претпостављају
висок степен покретљивости и динамику која може угрози
ти стабилност, а следствено и доживљај сигурности. Ипак,
студије показују да мањак структуре може бити исто толи
ко инхибиторан као и када она потпуно преузима примат
па се доживљава као контролишућа. 21  Стога је логично да
се потреба за структуром исказује кроз промишљање новог
заједничког простора, као модела чије функционисање није

21 Runco, M. A. and Okuda, S. (1991) The instructional enhancement of the
ideational originality and flexibility scores of divergent thinking tests,
Applied Cognitive Psychology 5, New Jersey, US: Wiley, pp. 435-441.
Видети и: Ristić, I. (2010) Početak i kraj kreativnog procesa, Beograd: Hop.
La!
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нужно базирано на ригидним правилима која могу угрозити
аутономију. 22
10) Програмска и политичка аутономија је принцип који се
најчешће помиње при разматрању самоорганизоване сцене
потенцијално консолидоване око одређеног простора или
структуре. Односи се на доношење одлука и потпуну слобо
ду јавног деловања, као и регулисања производног процеса.  
Када се помиње овај принцип, у први план долази питање
одрживости. Ипак, без обзира на односе економске зави
сности о којима ће бити више речи касније, једна учесница
суверено тврди – „одлуке правимо Ми”.
11) Емергентност је принцип који полази од претпостав
ке да самоорганизована сцена треба да буде конструкт који
себе прави, простор заједничких инвенција: „нема тачних
предвиђања како би све то требало да изгледа, неке ствари
се морају догађати”. Мора да постоји „проточност и неиме
новање медија, процес који себи дозвољава разне искораке”.
Из исказа се препознаје да је процес самостварања уско по
везан са продукцијом, јасно је, дакле, да зависи од садржаја
који сцена производи: „Јавни догађај ме интересује као скуп
непроверених формата који се проверавају на лицу места”,
с тим што се продукција у већини исказа разматра не као
средство израза већ интервенције: „Освежења долазе са не
предвидљивих страна, добија се тиме шанса за промену”.
Емергентни процес се изједначава са друштвеним и преузи
ма примат над продуктом. Један од учесника разматра пита
ње професионализма, одговарајући замишљеној критичар
ки: „Дајем глас и за потенцијални дилетантизам ако доноси
тајне снаге и нове укусе, нове политичке борбе”.
Мањи број саговорника, када говори о емергентности ста
вља акценат на креативни процес, на експериментацију и
услов новине у самој продукцији, без осврта на друштвене
консеквенце. Кажу потребно је „да људи могу да направе
нешто ново, што није уметност за коју су се спремали, није
њихова прошлост ни садашњост”, „треба на сцени да буде
места да се нешто проба, без дефинисане идеје, да може да
се крене у нешто па да видимо где ће то да стигне, да сам
процес има што је могуће више простора и да не мора да

22 Једна саговорница сматра да је питање сигурности „проблематично ако
посматрамо читаву заједницу, јер је потребна изградња односа која би
донела сигурност за све, а не само за појединца, за мене или за групу
којој припадам.“ Тиме подсећа на одговорност актера социокултурал
них пракси и ретроградност настојања да се уметницима врати позиција
повлашћених и издвојених појединаца, који раде у безбедним условима
и валидирају устројство експлоатације.
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прејудицира производ, али да ипак постоји извесни радноетички однос који је на неки начин обавезујући”.
12. Борбеност и активитет су принципи који претпоста
вљају свесност о сопственом положају, о узроцима и карак
теристикама тог положаја, а посебно о позицији у систем
ској констелацији и одређеној социјалној улози у односу на
класну припадност. Принцип такође претпоставља спрем
ност актера самоорганизоване сцене да преузму одговор
ност и мобилишу своје снаге у праксама отпора. Реч „борба”
се учестало појављује у дијалозима, а поједини тако дефи
нишу сам појам самоорганизације, поништавајући издваја
ње културне сцене у односу на друштвену. У дијалозима се
разматра и субверзивност деловања, тачније могућности да
се субвертује систем који асимилује сваку врсту активитета.
Остаје отворено каква је врста субверзије могућа, у услови
ма актуалне дистрибуције моћи и опортунистичких режима:
„Можда је последње место субверзивности нека врста ети
ке”, каже једна од учесница, и тако поставља имплицитни
темељ свих принципа који је мало ко поменуо.

Идеолошко профилисање
Велики је распон различитих одговора на питање да ли би
заједничка идеолошка матрица била нужна у самооргани
зованом моделу који одговара њиховим потребама. Ставо
ви скоро да су поларизовани: поједини актери негирају ну
жност идеолошке конзистентности, док други на њој инси
стирају. Овде ће бити размотрени варијетети свих тумачења
две наизглед искључиве позиције:
а) Нема заједничке идеологије – тврди неколицина. Даља
образложења ове позиције су разнородна и спецификују
разлоге:
• Идеологије нема јер „постоји само пракса идеолошког
кокетирања: не можемо да се држимо чистих идеолошких
позиција којих смо се држали пре десетак година, јер си
стално принуђен да се сналазиш на разинама спољашњих
и егзистенцијалних захтева, оно што радиш у реалности
је у нескладу са личним уверењима. И ми сви то радимо,
али треба да кажемо да то радимо!”
• Идеологија је ирелевантна у производњи новог: „Није
идеологија разлог окупљања. Ако правите нешто ново не
можете то правити од постојећих принципа”. Овде се иде
олошка матрица посматра као фактор ограничења креа
тивности и извор потенцијалног раскола, у дијалогу се
истиче да је потребна „синергија и етички путокази, али
без потребе да се о томе говори”.
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• У пракси, идеологија је ствар преговора, јер треба ство
рити модел у коме сви могу да препознају свој интерес и
да задовоље своје потребе (од микро до макро нивоа). И
мада саговорница заступа идеје левице, полази од ширег
приступа у коме се људи „окупљају из различитих разло
га, једни долазе због одређених интереса, а други се пре
познају идеолошки”. Посебно у производним моделима
који претендују да створе економску основу за политички
утицај, важно је да постоји „шира лепеза учесника, јер
све политичке партије, све идеолошке позиције, све тре
ба укључити: и националисте, и либерале, и комунисте!”
б) Нужна је политичка стабилност и јасна, експлицитно
формулисана (лева) идеолошка позиција – инсистира ипак
већина саговорника, која је овај услов истицала и при раз
матрању формативних процеса. „Недостатно је учешће у
организацији која је идеолошки хетерогена”. Идеологија
је основ препознавања и повезаности, услов заједништва:
„Треба радити са људима са којима можеш да кореспонди
раш идеолошки, из те размене треба да изађе нешто кон
структивно и афирмативно, у чему ја могу да се видим”.
Идеолошка конзистентност омогућује опстанак: што је иде
олошка позиција јасније артикулисана и чвршће утемељена,
заједница је успешнија у остварењу својих циљева. Управо
због тога је кључно да постоји заједничка идеологија која је
освешћена и експлицитно формулисана. У основи овог ста
ва лежи претпоставка да „идеологија увек ради, увек смо у
мрежи идеологије, само је питање колико смо тога свесни.”
Евидентан је и очекиван висок степен искључивости у ис
казима, јер су актери ове студије бирани са намером да вер
но репрезентују актуалне идеолошке нескладе на локалној
сцени. Вреди ипак обратити пажњу да је услов идеолошке
конзистентности у потпуној контрадикцији са принципом
плуралитета који је већина истакла као важан у свом моделу
самоорганизоване сцене. Оно што остаје као посебно упеча
тљиво јесте да су принцип плуралитета истицали и заговор
ници идеолошког профилисања. Да ли је онда у оптималном
моделу једина непожељна другост идеолошког порекла? То
је извесно, ако је реч о другости која искључује све друге
другости, док за остале питање остаје отворено. Мада не
изречен, овакав исход угрожава принципе егалитарности
и партиципације, које дословно сви учесници сматрају ну
жним, а прокламована инклузивност модела постаје високо
селективна те прети да се претвори у своју супротност. Како
дакле помирити потребе за политичком стабилношћу и ди
верзитетом? Један глас разматра ова питања у историјској
перспективи: „На томе треба радити. Улога малих заједница
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је дугорочни рад на еманципацији друштва, без тога неће ни
доћи до реалних заједница”. Неколицина разматра проблем
у актуалном контексту, док препознаје излишност идеоло
шких експликација без примене у пракси: „Непотребно је
расправљати, јер то све произилази из праксе. Велики део
тих прича је јако апстрактан и не значи ништа ако се не очи
тује у реалним односима”. Једна активисткиња подсећа на
шумове у комуникацији које реторика производи: „Идеоло
шко објашњење може изазвати несагласност, мада се кроз
саму праксу постигне сагласност”, јер „самоуправљање је
пракса, то што радимо у пракси то је самоуправљање, а не
оно што причамо”. Идеологија се, дакле, мора очитавати
кроз конкретне поступке без нужних експлицитних форму
лација. Стога захтев за одустајањем од радикалне реторике
уз рад на промени производних и свих других односа де
лимично разрешава контрадикције везане за питање иде
олошке конзистентности, и представља један од услова за
конституисање заједничког.

Новац и самоорганизација
Када разматрају питање финансијске одрживости само
организоване сцене, саговорници у највећој мери говоре о
питању аутономије, и помињу само две опције.
Прва се односи на пристајање на различите облике економ
ске зависности, али уз инсистирање на идеолошкој незави
сности, што остаје да се преиспитује као могућност, уз свест
до које мере су односи економске зависности обавезујући и
условљавају извесна ограничења, без обзира да ли средства
долазе у облику донација, спонзорстава или субвенција: „За
висни смо идеолошки само од наших принципа, а економ
ски не можемо сами да опстанемо, морамо да прихватамо
тај новац, тако да улазимо у односе где хтели-не хтели при
стајемо на економску зависност” каже један од учесника. С
друге стране вероватноћа опстанка зависи од доступности
и дистрибуције средстава. Новац обезбеђује континуитет,
време за експериментацију, стваралаштво које не угрожава
егзистенцију, због чега услови економске зависности поста
ју нужност. Као подршка фаворизују се државне субвенци
је наспрам логике фондацијског и корпоративног тржишта,
а разматрају се и односи унутар неспецификованих видова
меценства.
Током дијалога анализиран је директан утицај новца на про
дукцију кроз низ примера који описују како се мењају од
носи унутар групе по питању преузимања одговорности,
на који начин се мењају приоритети када екстерна структу
ра поставља услов продукта који пракси даје легитимитет,

429

ИРЕНА РИСТИЋ
због чега долази до узурпације процеса, и како се критич
ке праксе асимилују у систем када из њега црпе ресурсе.
Упркос мањку избора који актере гура у односе зависности,
чини се да остварење аутономије у таквим условима није у
потпуности могуће.
У другој опцији која се ређе помиње самоулагање се посма
тра као једина гаранција истинске слободе и независности:
„Не треба ништа очекивати од државе, нити од институција
права самоорганизована сцена би требало да буде самои
ницирана и самоодржива. Не треба да зависи ни од каквих
градски датих, уступљених, позајмљених простора већ кроз
форму самоорганизовања људи треба да схвате и условно
сти тога што раде: колико ти мораш да уложиш у све то да
би се самоорганизовао, шта све мораш да урадиш ван од
носа зависности, да би сам постао трасер свог програма
и отварач врата другима”. Како саговорник наводи овакво
уверење се заснива на претпоставци да се „осећамо најсло
бодније када смо сами своји власници, када је комплетан
улазни износ наш (креативно-радни, као и материјални), уз
неговање принципа: радимо-улажемо-одлучујемо. То је жи
вотноулагачки приступ јер подразумева да се на такав начин
живи.” За почетна улагања поједини саговорници разматра
ју различите видове комерцијалних послова мање или више
легалног типа.
Без обзира да ли је самоорганизована сцена заснована на са
моулагању или је економски зависна, подела средстава уну
тар заједнице није спорно питање. „Свако ради колико може
и колико зна, али се све дели на једнаке делове” наводи се
у једном дијалогу. Актери се махом слажу да је у расподели
средстава потребан висок степен транспарентности, затим
провера и ревидирање дистрибуције током процеса, како се
нико не би осећао експлоатисан.

Завршна разматрања
Дијалози о новим видовима самоорганизације показују до
које мере репрезенти локалне културне сцене промене по
сматрају у светлу ширег друштвеног модела, док се у пону
ђеним конструктима могу препознати тековине анархизма
и утопијског социјализма. Конструкти се праве на основу
личних искустава из домена самоорганизованих пракси, а
дијалозима доминира потреба да се пронађе уземљење у ре
алности, мада су спорадична препуштање идеализму очеки
вана у поступку који носи захтев суперструкције. Стога се, у
том мимоходу између идеалног и могућег, и упркос високом
степену сагласности о условима настанка и оперативним
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принципима потенцијалне заједнице, појављују контра
дикције које нису занемарљиве.
Сучељавање принципа идеолошке конзистентности и плу
ралитета говори, не толико о тешкоћама у конструисању оп
тималног модела самоорганизације колико о специфичној
позицији укључених актера, у расцепу између различитих
социјалних улога које претендују да преузму: са једне стра
не бораца за мањинска права, са друге стране заговорника
реполитизације уметности. На први поглед улоге делују
комплементарно, стога тако лако извиру у конструктима и
парирају једна другој. Међутим, у неолибералној парадиг
ми, свака врста различитости је оно што се приписује пољу
културе, док се систем експлоатације сакривен иза апотеозе
тржишта представља као нужност без алтернативе. Засту
пање плуралитета и борба за све видове диверзитета при
видно је допуштена, чак и стимулисана све док не задире
у базична питања друштвене сегрегације. Борбом за све
субкултурне формације и све врсте људских права (изузев
већинског да не будемо гладни) уметници режирају велику
шарену лажу која се учестало користи као алиби и адут по
литичке агенде постимперија. Из тога не произилази нужно
да се треба одрећи плуралитета или тај принцип прогнати
из понуђених модела, већ да непрестано треба имати у ви
ду опсег злоупотребе хуманистичких вредности у неолибе
рализму. Учешћем у таквим процесима уметници заправо
верификују културизацију друштвених питања против које
се бори. Стога је ангажована уметност свакако оксиморон,
како се наводи у једном дијалогу, док је одвајање култур
них од социјалних пракси идеолошки конструкт злокобан
исто колико и неолиберализам, и може се посматрати као
његов дериват. Актери самоорганизоване сцене, ма колико
данас она била фрагментирана у хрпу микрозаједница, по
стају тога свесни, све више и све чешће. О томе се говори,
простор полемике се проширује, позиције се преиспитују
кроз различите дискурзивне праксе. Идеолошка полариза
ција је у функцији самоартикулације и демаскирања, јер се
политичко одређује полазећи од непријатеља радије но од
пријатеља.23 Стога је консолидација нове заједничке плат
форме далеко од реалности, мада се она ипак назире и може
се конструисати. Исходи дијалога у овом истраживању јасна
су потврда те могућности.

23 Derida, Ž. (2001) Politike prijateljstva, Beograd: Beogradski krug.
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Прилог 1
Листа саговорника у дијалозима:
• Драган Протић
• Игор Коруга
• Вахида Рамујкић
• Влада Новаковић
• Мирјана Боба Стојадиновић
• Милица Ивић
• Небојша Миликић
• Noa Treis ter
• Тања Марковић
• Мариел а Цветић
• Никола Радић Луцати
Хвала свима који су учествовали у истраживању!
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TOWARDS NEW FORMS OF COLLECTIVITY
SUPERSTRUCTURE AND MODELLING OF 
A SELF-ORGANIZED SCENE IN BELGRADE
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, and perhaps even precisely because, of the weakening of
the others. Such induced relations resulted in a high degree of disunity;
the situation has been radicalised and at this point even maintains the
system from which it sprung. In perseverance of many independent
organisations we have come to negate the self-organisation in its very
domain. Thus, the question of what a self-organized cultural scene
is, gets consequently replaced by its conditional form: What could it
be? Why should it exist? What would it aim for? On which principles
should it function? Can we even begin to imagine it? What would it
look like if we tried? Many artists and cultural workers have answered
these questions aiming at articulating a new construct. Their answers,
along with the analysis of overlapping and differences, were used as a
starting point for the analysis in which the focus is on the questioning
of the needs of involved participants, as well possible models for selforganized cultural scene in Belgrade.
Key words: self-organization, dialogue, community, socio-cultural
practices, operating principles, plurality, ideological consistency
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КРИТИЧКА МИСАО 
О ЧОВЕЧАНСТВУ
ЗОРАН ВИДОЈЕВИЋ, ПОРАЗИ И 
АЛТЕРНАТИВЕ – ПРЕТЊА 
ПУСТОШИ И ЕТИКА ОТПОРА, 
БЕОГ РАД: ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И
НАСТАВНА СРЕДСТВА, 
2015. ГОДИНА
Савремено човечанство је у великој – како структуралној,
тако и развојној – кризи, која се испољава чак и као обе
смишљавање људског постојања и претња самоуништењем,
не само себе већ и осталог живог света. Показују то његове
противречности, међу којима се истиче превелики убрза
ни техничко-технолошки прогрес и неодрживи развој. Као
„друштво знања” савремено човечанство убрзава научнотехничко-технолошку револуцију, а истовремено успорава
и оспорава еволуцију смисаоног живота човека.
То стање уочавају и изучавају и највећи светски умови (фи
лозофи, научници...), а нарочито они који припадају тзв.
критичком мишљењу. При том разложно стављају тежиште
на поразе човечанства (током историје и данас) и тражење
алтернатива за бољи свет и живот, те тако напуштање овог
такорећи неодрживог.
У плејади таквих мислилаца у Србији истиче се (и) Зо
ран Видојевић својом најновијом књигом, после досада
шњих (Крај партијског социјализма, Друштвени сукоби
од класних до ратних, Транзиција, рестауранција и нео
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тоталитаризам, Куда води глобализација, Демократија на
заласку – ауторитарно – тоталитарна претња). Најновија
књига је истовремено и својеврсна синтеза сазнања из прет
ходних, али и са новим. На то указују већ и наслови главних
поглавља: I Поцепаност света, II Раст ирационалног, зга
риште Југославије и шта на њему настаје, III Друштвене
неједнакости, људстка права и могућности бољег света,
IV Толеранција, држава и религија у контексту историј
ских алтернатива, V Револуције нису ствар прошлости, VI
Стање левице у организованом неолибералном капитали
зму, VII Завршни поглед на целину обрађене материје.
Поцепаност савременог човечанства и опасан раст ираци
оналног аутор је објаснио, углавном, кроз суштину неоли
бералног капитализма у „новом светском поретку” и њему
примерених процеса који чине континуитет капиталистич
ког империјализма током историје. Својеврсни учинак то
га објашњен је и на разарању социјализма у Југославији, те
приказу друштвеног згаришта у нашој земљи, а нарочито у
данашњој Србији, испуњеној опасностима од новог распада
(одвајање Војводине, Санџака...), те тако и економско-соци
јалног суноврата. Аутор сматра да се тај суноврат већ одвија
кроз разне (политичке, економске, културне...) процесе та
козваног раздржављења Србије. Ти процеси воде да Србија
(као уосталом и мале државе бившег реал-социјализма) по
стане део Европске Уније; политичко-државнички чланица,
економски-колонија, а у погледу културе – робиња.
Следи поглавље у коме су разјашњене, највише, савремене
друштвене неједнакости човечанства, стање људских пра
ва и немогућности бољег човечанства у таквој констела
цији. Ту је размотрено и стање у Србији данас, углавном у
погледу друштвених неједнакости, људских права...
Затим је такође у контексту тражења историјски бољих (бу
дућих) алтернатива размотрено савремено стање држава и
религије са посебним погледом на толеранцију, секулариза
цију и др. На крају тог поглавља је и анализа и приказ тога
у Србији.
У V поглављу је објашњено како и зашто „револуције нису
ствар прошлости” укључујући притом и социјалистичке ре
волуције. Указано је и на ововремене револуције, реформе и
сл. са акцентом на њихове субјекте, учинке...
У циљу новог социјализма и јачања друштвено-политичких
снага и покрета левице, Видојевић је у шестом поглављу
аналитички приказао „стање левице у глобализованом нео
либералном капитализму”. И ту је посебну пажњу посветио
данашњој Србији.
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На крају је ауторов Завршни поглед на целину обрађене ма
терије. У њему је изложено виђење десетак значајних тема
и проблема савременог човечанства, углавном у контексту
главног наслова и поднаслова ове књиге.
После свега, Зоран Видојевић је у Сажетку констатовао и
оценио: „Подухватио сам се рада... јер је... мало студија
у Србији и у свету усредсређених на једно од питања ко
ја имају глобалан, епохалан и пре свега дубоко егзистен
цијалан значај – питање бољих алтернатива систему реалсоцијализма, који је већ доживео пораз, и неолибералном
капитализму, чији се пораз збива, а не зна се чиме ће се и
када окончати. Та два пораза, скупа с недостатком надмоћ
них идејно, вредносно и практичко-политички оформљених
прогресивних алтернатива дају печат садашњој светскоисторијској ситуац
 ији и чине је изузетно непрозирном, као
и веома ризичном... Наведена питања стичу посебно драма
тична обележја у највећем делу постреалсоцијалистичких
земаља, међу којима је и Србија, земаља изневерених нада,
где је на делу примитивна, у основи пљачкашка, периферноколонијална варијанта неолибералног капитализма, циви
лизацијски регресивног и социјално репресивног... Реч је о
њиховом уласку у социјалну катастрофу и континуиран ци
вилизацијски пад.” (стр. 506-507)
Сумарно гледано и вредновано, Зоран Видојевић у овом
свом – без сумње великом и значајном делу – узроке пораза
савременог човечанства види, углавном, у супротстављено
стима два основна друштвена система: капитализма и соци
јализма. Данашњи капитализам (неокапитализам) сагледава
примарно (можда и у стилу Лењина) као – империјализам;
систем који осваја и пустоши: природу и људе; нарочито
слабије, мање развијене народе и њихове државе. Због то
га, овај аутор се залаже за отпор према том систему, тражи
алтернативе и – утисак је – да их налази у новом соција
лизму. Разложно сматра да нови социјализам може оства
ривати веће, боље и хуманије вредности него што то чини
неокапитализам. Те вредности су првенствено људске сло
боде, правда, солидарност, стваралаштво, заштита животне
средине, те тако смисаон, богат, срећан живот људи. У вези
с тим, каже и ово: „Готово две деценије настојим да се боља
историјска алтернатива теоријски осмисли синтезом оног
највреднијег у наслеђу либерализма – слободе појединца,
и онога што је кључна одлика идеје, донекле и практичка,
цивилизацијска тековина социјализма – социјалне правед
ности, која није могућа без побољшања социјалног положа
ја „доњих” класа и слојева. Та синтеза је језгро онога што
подразумевам под новим социјализмом.” (стр. 513)
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У том циљу он приказује и оцењује стање и перспективе
савремене левице. Донекле, можда и у стилу Мајаковског –
он је за „леви марш”. У контексту свега тога, сазнања о нео
капитализму примењује и на његове учинке у Србији, на
њеном званичном (државном) путу у европске интеграције
– учлањење у Европску Унију. При том је изузетно крити
чан, скептичан и сл. нарочито према водећим партијама –
странкама и њиховим коалицијама. Како и не би био?! Јер
ако је ЕУ неокапиталистичка – империјалистичка заједница
(народа, држава, капиталиста...) зашто да у њу суноврати
мо наш народ и државу; поштене раднике, сељаке и остале
грађане?
Све у свему, ова књига доприноси развоју критичке мисли
(филозофске, научне, идеолошке, политичке, еколошке, кул
турне, васпитно-образовне...) о савременом човечанству, те
и о Србији.

Ивана Мартић, Тајне из ормара – 
Дворски адути, 60 x 45 цм, фото Наташа Ристић
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TEOR IJE KULTURE
ĐURO ŠUŠNJIĆ, TEOR
 IJE KULTURE:
PREDAVANJA, ZAVOD ZA 
UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA,
PRVO IZDANJE, BEOG
 RAD, 2015.
GODINA
Knjiga Đure Šušnjića Teorije kulture: predavanja, sažeti je pre
gled ili prikaz onoga najboljeg što je rečeno i pisano o kulturi
uopće, posebno o teorijama kulture. Knjigu uz „Sadržaj“ i „Reč
unapred“ sačinjavaju „Prvi deo“ i „Drugi deo“, iza kojih slije
de „Knjige bez kojih ne bi bilo ove knjige“ i „Indeks“. Knjiga
je napisana na srpskom jeziku, latiničnim pismom i ekavskim
narječjem.
U „Reč unapred“ (str. 9–20) autor opisuje kako je nastajala knji
ga i navodi misao vodilju, da nijedna posebna oblast života ne
može se odvojiti od kulture i razumjeti izvan kulture. Za put od
kulture govora prema kulturi razgovora kaže da je to upravo ono
najbolje u nama što krči put do drugog čovjeka i njegove kultu
re. Kako bi se objasnila i razumjela izvanredno složena kulturna
stvarnost autor izdvaja deset shvaćanja kulture, odnosno deset
teorija kulture: strukturalistička, funkcionalistička, psihoan ali
tička, kritička, hermeneutička, postmoderna, ciklična, evolucio
nistička, difuzionistička i teorija o porijeklu kulture. Ukazuje se
na važnost sinteze koja se opire cijepanju i raspadanju duhovne
cjeline, osobito stoga što novija historija znanosti u izvjesnom
smislu jeste historija zaborava njenih krupnih pitanja o svijetu i
čovjeku u njemu, te naglašava da se mora stati na put vladavini
jednostranosti. Navedeno je da teoretičar kulture boravi u dva
svijeta, u svijetu kulturnih činjenica koje objašnjava, čime se
potvrđuje njegova želja da bude u što bližoj vezi sa vanjskom
stvarnošću, i u svijetu kulturnih vrijednosti koje razumijeva, a
što govori o njegovoj potrebi za životom u visokim predjeli
ma duha. Autor kaže da su predavanja usmjerena na prijatelje
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kulture, na slobodne duhove, na usamljene borce za više vrijed
nosti, na izabrane savjesti, na stroge i nepodmitljive radnike u
kulturi, na one koji još nemaju imena u njoj, no imat će ga ako
rade na sebi, na one koji se razlikuju jer nikome nisu slični, na
odgovorne prema sebi i životu, na one koji se usuđuju letjeti
visoko i uvijek dalje od uspavanog poretka stvari, na rijetke i
hrabre i još neporažene, jednom riječju na izuzetke. „Jer istina je
tu za njih, obasjane svetlošću duhovne vedrine i veličine“. Tako
počinje autorova priča o kulturi, koja ispunjava vrijeme istinom
i smislom. Ljubav daje snagu njegovu govoru i pisanju u vre
menu nepravdi, nasilja i obmana koje su ovdje norma, a trenuci
pravde, milosrđa i istine izuzeci.
U prvom dijelu (str. 23–221) autor razmatra širinu i otvorenost
pojma kulture i izdvaja kako kultura nije pojam bez historije.
Navodi se kako „ne postoje dve identične kulture, ali ne postoje
ni dve posve različite kulture. Kultura ne podrazumeva samo
igru razlika, nego i igru sličnog“. Autor navodi opće i posebno
u predmetnoj analizi, izdvaja da je najvrjedniji sastojak pojma
kulture sličnosti i razlike udružene u cjelovitom pojmu, te kaže
da značaj i značenje kulture između ostaloga da prirodnu i druš
tvenu stvarnost opisuje, oblikuje i osmišljava. Sve navedeno na
tragu je Brechtovih teza da svijet treba razumjeti jer čuđenjem
stvarima koje nas okružuju spoznajemo, što je u stvari osjećaj
nadahnuća i stanje poletnosti izazvan ljepotom, ljubavlju, skla
dom i unutarnjim zadovoljstvom, jednom riječju lijepim raspo
loženjem. Navedeno je da se zastupa opća znanost o kulturi, a
ne znanost o kulturama, te izdvaja vrijednost kulture kada ona
postaje alat u znanstvenoj i idejnoj spoznaji, a ne oružje u ide
ološkoj borbi. „Kultura je pogled na svet ne samo kakav je on
bio i kakav jeste, nego i kakav bi mogao i trebalo da bude. Sli
ka svijeta koji nedostaje, sanjani zavičaj“. Poput Shakespear ea
koji kazujući kako ljepota može fascinirati, te kroz lik milan
skog vojvode koji je volio mir i nauke i bio zaokupljen samo
obogaćivanjem uma i blagom znanja, pokazuje snagu umijeća i
pobjedu u iskušenju, ili kroz dvojicu veronskih plemića obraća
pažnju na to da ljubav tjera san s očiju i da milosrđe kaplje poput
blage kiše na zemlju i donosi dvostruki blagoslov blagosiljajući
onoga koji daje i onoga koji prima, posredno ističe važnu ulogu
umjetnosti, ljepote i prirode u svijetu, kao i Brechta koji izdvaja
osnovne pretpostavke za bilo koju vrstu umjetnosti, pokazujući
angažiranu dramsku književnost s načelom igrajmo igru o pro
mjenjivosti svijeta, naš autor navodi da je kultura stvaranje nove
stvarnosti koju je proizveo čovjek. Ovdje bi možda oni koji ni
su čitali knjigu mogli pomisliti da su izdvojene autorove riječi
neka vrsta revnosnog pravila, no zapravo jasno se pokazuje ve
liki istraživački duh sasvim usredotočen na rad s ljubavlju ko
jim gradi mali otvoreni s mudrošću, snagom i ljepotom bogat
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vrtni paviljon u besplodnoj pustoši svijeta pojava. Pojmovnim
određenjem strukture, funkcije i smisla kulture pokazuje se pre
gled cjeline i sastavnih dijelova kulture, njihova značaja i zna
čenja za ljudski život. Potom su izložene i pažljivo objašnjene
osnovne teorije o kulturi.
Strukturalistička analiza kulture je samo jedan način opisivanja.
Ova teorija kulture jasno se očitava već u uvodnom dijelu o poj
mu kulture, u kojem je bilo riječi o sastavnim dijelovima kulture
i njihovim međusobnim odnosima. Između ostaloga, navodi se
kako je strukturalna analiza nehistorijsko objašnjenje i razumi
jevanje kulturnog života, jer traga za onim nesvjesnim načelom
izbora, unutarnjim nacrtom ili geometrijskim redom koji važi
za cijelu kulturu. Uspoređujući određeni broj struktura i tražeći
zajedničke osobine vjerujući kako sigurno postoji nekakav red
ispod toga kaosa, autor navodi da je taj red otkrio Claude LéviStrauss: „Što je spoljašnji haos veći, to je unutrašnja potreba za
redom u mislima jača“. Odnosno, mit, religija, umjetnost, filozo
fija, etika, pravo, znanost samo su različiti jezici iste kulture „na
kojima ona razgovara sama sa sobom“. Ukazuje se kako struktu
ralna antropologija Lévi-Straussa nije omiljena među zagovor
nicima američke kulturne antropologije zbog toga što pristupa
objašnjenju kulturnih pojava nehistorijski. Kako strukturalist
usmjerava svoju pažnju na otkrivanje zajedničkih oblika za ve
oma različite sadržaje, tako se pokazuje da oblici trajno opstaju,
dok se sadržaji mogu mijenjati. Autor objašnjava kako je vanjski
izgled pojava veoma različit, no njihova unutarnja struktura je
veoma slična, ili čak istovjetna, te kaže kako se površina zbiva
uzgred, a unutrašnjost je dubinska. Kultura, a posebno znanost,
jeste ta koja svojim definicijama, klasifikacijama i tipologijama
stvara oštre podjele, podvlačeći granice. Znanost u izvjesnoj
mjeri ispravlja poez ija, religija, umjetnost, uvodeći simbol s vi
še značenja umjesto pojma sa jednim značenjem. Ukazuje se da
je struktura način organiziranja pojedinih elemenata ili dijelova
koji čine cjelinu i kaže da bi bez pojma strukture, znanost i filo
zofija ostale invalidne, jer bi izgubile bitnu mogućnost gledanja
na sve pojave kao cjeline koje imaju određeni način organiza
cije, po kome se upravo i razlikuju jedna od druge. Objasnivši
pojmove strukture i procesa, autor ih dovodi u vezu s kulturom
pokazujući da je s jedne strane promatranja kultura struktura, s
druge ona je proces, a s treće ona je proizvod.
Funkcionalistička teorija kulture prepoznaje se u predavanju o
funkcijama religioznih i političkih mitova. Unatoč svim razli
kama među kulturama, one imaju u osnovi istu strukturu, kao
što se funkcionalnom analizom pokazuje da one imaju i slične
funkcije. Istraživački problem nije struktura nego funkcija, jer
njom saznajemo posljedice koje ona izaziva u društvu. Kako se
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navodi još je Ludwig Wittgenstein upozorio: „Ne pitaj šta znači,
nego čemu služi“. Ukazuje se da su institucije ili ustanove odgo
vori na ljudske potrebe, a one su uglavnom prirodne, društvene,
kulturne i religiozne. Navodi se kako su funkcionalisti pretjerali
u slijepoj vjeri u institucije, iako bez njih nije moguć društveni
i kulturni život, te kaže da kada bi sve bilo institucionalizirano,
ukinula bi se razlika između države i društva, odnosno između
crkve i religije, ili između obitelji i braka. Izdvojena je From
mova kritika prilagođavanja funkcionalistima, te navedeno da
sliku svijeta kakvu nam predlaže funkcionalizam ne možemo
prihvatiti. Isključivo razmišljanje o funkcijama zanemaruje go
vor o ličnostima, živim ljudima sa svojim potrebama i željama.
Naim
 e, funkcionalizam nema odgovor na pitanje razvoja kulture
pošto kulturu promatra kao zatvoreni sustav, kao što i funkcio
nalističke teorije na kulturu gledaju kao na sredstvo za zadovo
ljavanje društvenih potreba, a nikada kao na igru koja se igra
radi same igre, koja nas izvodi iz svijeta funkcija i ima svrhu u
samoj sebi. U ovom izlaganju autor izdvaja da mu se nameće
jedna uznemirujuća misao da život na ovoj planeti neće ovisi
ti od mudrih i plemenitih, već od onih koji su sposobni da se
prilagođavaju na sve moguće promjene. Iako brojne aktualne
okolnosti na raznorazne načine idu u prilog ostvarenja ove pret
postavke, smatramo da ipak nisu izgubljena tajna blaga u kojima
su između ostaloga skriveni i zlatni ključići, jednostavno zato
što se univerzalnim jezicima koji razumiju svi i svuda otvara
svako ljudsko srce, obogaćujući time mnoštvo veza s metafi
zičkim idejama i vrijednostima. Kada ljubav dotakne unutarnje
strune harfe duša se otvara poput Gibranova lotosa s bezbroj la
tica neprekidno pjevajući o stvarnosti. …U meni je pjesma koju
tišina objavljuje, a buka sputava; koju snovi izgovaraju, a java
progoni. To je pjesma ljubavi, ljudi, i nema Izaka koji će je ispje
vati, niti Davida koji će odsvirati…
Psihoan alitička teorija kulture dobro objašnjava i razumijeva
pojavu masovne kulture i eksploataciju podsvjesnih i nesvjesnih
potreba i želja potrošača. Kaže se da je ona dobrovoljna jedno
stranost, nezaobilazna u razumijevanju kulture, te pokazano ka
kva slika čovjeka leži iza Freudove psihoan alitičke teorije kultu
re. Prikazana je struktura ličnosti, koja podrazumijeva govor o
njezinim sastavnim dijelovima, kao i dinamičnim odnosima me
đu njima (id, ego, super-ego), te izdvaja da je Freud otkrio pravu
dramu koja se odig rava unutar svakog čovjeka. Kako potisnute
želje izranjaju bez čovjekove volje u snu, Freud je smatrao da je
san carski put za razumijevanje nesvjesnoga. Posebno se razma
tra Freudov antropološki pesimizam, te navodi da kultura ulazi
u psihoanalizu preko ustanova cenzure, potiskivanja, prinude i
kažnjavanja: „Cela naša kultura samo je izveštaj o ranama koje
smo zadobili u borbi sa nametnutim društvenim vrednostima,
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normama i pravilima, koji su protivni ljudskoj prirodi i koji do
vode do potiskivanja iskonskih ljudskih potreba i želja“. Objaš
njeno je zašto kultura mora pronaći put da se nagoni na neki
način zadovolje, navodi da je cijela kultura suprotna prirodi, to
jest životu, te kaže da је po ovoj teoriji čovjek uvijek na gubit
ku, jer više gubi nego što dobiva kulturom. Autor ukazuje da je
psihoan aliza toliko ušla u svakodnevno iskustvo i odnose među
ljudima da je takoreći postala novi mit, umjesto da liječi, ona
uvjerava, te je s tim u vezi i stav da je antropološka ideja da je
kultura u stvari bolest široko popularna u društvu koje je postalo
pacijent.
Kritička teorija kulture najbolje se može sagledati u analizi jav
nih glasila, kada se usporedi ono što stvarno rade sa onim što bi
trebalo, što bi mogli i morali da rade. Izdvojena je Marxova slo
žena duhovna građevina, prije svega humanistička filozofija, sloj
racionalno-iskustvene misli, ideološki sloj, utopijski sloj i knji
ževno-umjetnički sloj. Kroz priču od prije nekoliko tisuća godina
prema kojoj je Konfucije primijetio da u svakom komadu mra
mora jedan prekrasan kip čeka da ga netko oslobodi, objašnjava
se kako kritički mislilac, i uopće stvaralac, stalno uspoređuje po
jave sa mogućnostima koje su u njima skrivene, zarobljene, za
leđene – i tako ima mjerilo za kritiku svekolike realnosti. „Kada
se društvena i kulturna zajednica suoči sa svojim mogućnostima,
onda je jasno da je ono što još ne postoji bitnije i vrednije od
onoga što postoji. Mogućnosti lebde kao neki san iznad stvari”.
Tako primjerice kada don Quijote od Manche priča o Herkulu i
12 zadataka nakon kojih je postao besmrtan, kaže da je on bio na
njegovu mjestu pitao bi Zeusa zašto samo 12 zadataka, a ne reci
mo 20? Uostalom vjera u ideale čini ovoga Cervantesovog vite
za visoko uzdignutim nad događajima u neobičnim pustolovina
ma. Navodi se da Marxova kritička teorija prezire „uspavani po
redak stvari“ i slavi mogućnosti koje skriva taj postvareni svijet,
te kaže da je opasno biti marksista iz razloga što biti marksista
znači misliti kritički, uspoređivati pojave (činjenice) sa moguć
nostima koje su u njima zarobljene. Autor ukazuje da Marx ništa
nije smatrao čvrstom činjenicom, zatvorenim sustavom, dog
mom, jednostavno zato jer je svijet otvoren, no unatoč važnosti
otkrivanja racionalnijih i humanijih mogućnosti ovo učenje po
stalo je dogma! Posebno je razmotrena tema kulture kao procesa
humanizacije, jer je kultura kritika institucionalnog sputavanja
čovjekovih mogućnosti, ona je između ostaloga jedini preostali
prostor u kome se može razvijati kritičko mišljenje i duh velikog
odbijanja. „Postoji stvarni svet i mogući svet u tom istom sve
tu – kritička misao povezuje ta dva sveta“. Navodi se da svijet
zaboravlja svoje racionalnije i humanije mogućnosti i kaže da
duhovno osjetljivi ljudi jesu čuvari istine i smisla, koji ne dopuš
taju da se potisnu, pogaze i zaborave vrijednosti bez kojih život
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nema vrijednosti. Jedini lijek koji je posve djelotvoran u vreme
nima pometnje i krize, jeste obnova starog ili stvaranje novog
sustava vrijednosti i normi kao sigurnog putokaza kroz uzburka
ni i zbunjeni svijet. Nada dolazi iz kulture. Zasebno su izdvojeni
filozofi frankfurtske škole, kao oštri kritičari masovne kulture i
industrijske kulture, koja svemu nameće sličnosti i poravnava
razlike. Masa prepušta moćnima da je vode i zavode i nesvje
sno postaje njihov saveznik i pomagač. S tim u vezi kaže se da
je u postmoderno vrijeme kultura prestala biti „igra staklenih
perli“, široko polje umjetnosti i ljepote, izražavanje najdubljeg
smisla i vrijednosti od univerzalnog značaja i značenja. Umjesto
svega toga ona se spušta na najniže grane u svojoj historiji. Sve
je dozvoljeno. Antielitizam je u korijenu ovog stanja u kulturi.
Masovna kultura se prosto ruga starim idejama i idealima, tako
da se na neki način može govoriti o masovnoj zavjeri masovne
kulture protiv čovjeka. Ukazuje se da se obrazovanje za tržište u
proizvodnji roba široke potrošnje mora zamijeniti obrazovanjem
ličnosti: kultura izobilja kulturom duha. Lawrence Lessing ističe
da poziv na uzbunu i pobunu nikad nije bio potrebniji.
Hermeneutička teorija kulture daje najzrelije plodove kada od
goneta značenja simbola u vezi sa različitim teorijskim i histo
rijskim kontekstima. Razumijevanje je u smislu da se umjesto
nadmoći predmeta nad metodom, istakne premoć metode nad
predmetom. Izdvojene su osnovne razlike između nauke&zna
nosti koje objašnjavaju i nauke&znanosti koje razumijevaju.
Kaže se da je čitava priroda simbolički vrt, no današnji svijet
to ne vidi, iako gleda. O tome je između ostalih pisao i Voltai
re. Kada su glavnog junaka romana podsjetili što je sve prošao,
da je bio istjeran iz jednog lijepog zamka zbog ljubavi, da ga je
na muke stavila inkvizicija, da je pješice prešao Ameriku, da je
dobro tresnuo baruna mačem, da je izgubio sve svoje ovnove iz
lijepe zemlje Eldorada, Candide je rekao da je sve dobro rečeno,
ali ipak treba da obrađujemo svoj vrt. Jedan hram može govoriti
o pogledu na svijet onoga tko ga je gradio, govori o duhu vre
mena. Zato hram nikada nije bio nijem: to je istinski svjedok i
kada šuti. Iz njega se iščitavaju neka značenja. Najbolje oso
bine naroda preselile su se u prostorne oblike: kroz njih narod
iskazuje svoju potrebu za višim značenjima! „Gotska crkva je
sveto pismo za nepismene, čitanka za sirotinju, dogma u kame
nu: ovdje se Bog ne dokazuje logički, on se pokazuje u čulnom
obliku“. Navedena je osnovna dilema stvaralac-djelo-primatelj.
Preko značenja metafore koja otkriva sličnosti u različitim po
javama, ukazuje se da je sa stanovišta ove teorije sam govor
nekog pisca sporedna stvar, nešto što tek treba da se razvije, a to
omogućuje čitatelj. Odnosno, djelo nikada nije završeno, čitatelj
ga dovršava.
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Postmoderna teorija kulture čini sebe osobno vidljivom u pi
tanju jezika, ističući osjetljivost za razlike, jer jezik je glavni
dio svake kulture, pokazatelj njene posebnosti i simbol njenog
iskustva. Izdvojene su tri temeljne teorijsko-metodološke za
misli postmoderne i kritičke primjedbe na ove tvrdnje. Između
ostaloga, Habermas kaže da je postmoderna zais ta „vesela nau
ka”, Morris navodi da postmodernizam podrazumijeva nepre
glednost i neizvjesnost – zna odakle dolazi, no ne zna kuda ide,
a autor izdvaja da postmoderna nije govor cjeline, to je govor
mnoštva djelića – odbacivanje svakog sustava, svakog jedinstva
svijeta, potvrđivanje razlike.
Ciklične teorije kulture žive od ideje o vječnom vraćanju, to
jest o obnavljanju izvjesnih pojava i procesa u kulturi. Kad god
se ponove izvjesni sociopsihološki uvjeti (na primjer krize), po
pravilu se obnove neka potisnuta vjerovanja: Max Weber govori
o ustanku starih bogova iz njihovih grobova! Navodi se da kul
ture umiru, ali se i ponovno rađaju. Kada kulture ostvare svoje
unutarnje mogućnosti one umiru. Duhovnom smrću kulture koja
se izrodila u civilizaciju, odnosno prijelazom kulture u civiliza
ciju pokazuje se univerzalni zakon razvoja. Napredak civilizaci
je dovodi do nazadovanja kulture. Dva ključna pojma kojima se
Toynbee služi su izazov i odgovor. U vezi sa stavom da je čovjek
osuđen da stvara odgovore na izazove, navodi se da izazov mora
biti po mjeri čovjeka, ni suviše jak da ga užasne i okameni, no ni
suviše slab da ga ne brine i ne uspava. Izdvojeno je da se bit ove
teorije sastoji u tome da se svaka stvar, svako biće, svaki oblik
zajednice i svaka kultura neprestano ponavljaju.
Evolucionistička teorija otkriva svoju orijentaciju kada je riječ
o odnosu prirode i kulture: kulture su kao živi organizmi ko
ji se u vremenu razvijaju do svoje pune zrelosti. Zrela je ona
kultura koja je dala uspješne odgovore na izazove prirodne sre
dine. Navodi se da evolucionisti smatraju da je kulturni razvoj
u osnovi isti kod svih naroda, jer se iste kulturne pojave mogu
zapaziti u različitim društvima, vremenski i prostorno veoma
udaljenim, između kojih nije bilo nikakvog dodira. Izdvojena
je spornost pojma napredak, jer se uvidjelo da svaki napredak
jeste promjena, no svaka promjena nije napredak. S pojavom
nacizma, fašizma, koncentracijskih logora i masovnih grobnica
ideja napretka doživjela je krah. Autor kaže da ovu teoriju ospo
rava iskustvena činjenica da se suvremena društva i kulture ne
kreću u smjeru sve snažnije modernosti i univerzalizma, već da
je razvoj praćen povratkom na predmoderna stanja – na uslo
žnjavanje društvenog i kulturnog života, o čemu jasno svjedoče
etnocentrizam, multikulturalizam i postmoderno stanje uopće.
Difuzionistička teorija kulture svjedoči o tome da granice kul
tura nisu zatvorene: one su manje ili više otvorene za otkrića
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nastala izvan njih! Kaže se da što je jedna kultura otvorenija, to
je spremnija da iz druge ili drugih kultura odabere i usvoji is
kustva i druge sadržaje. Ova teorija sličnost kulturnih tvorevina
objašnjava zajedničkim porijeklom iz jednog snažnog kulturnog
središta, kao što je indijsko-sanskritska duhovna riznica, iz koje
se usmenim putem širila ova kultura, što se dokazuje sličnošću
motiva, likova, situac ija itd. Na primjeru oslanjanja na kultu
re višeg stupnja razvijenosti, kao što je to bila primjerice sta
roeg ipatska ili starogrčka kultura, ukazuje se da je stvaralačka
moć slabija što je jedna kultura usvojila više pozajmic a od druge
ili drugih kultura. Što je jedna kultura više zatvorena, to je te
že prihvaćanje ideja, vjerovanja i vrijednosti iz druge ili drugih
kultura: proces akulturacije je spriječen ili je znatno duži. No,
kaže autor, prolazi se otvaraju, ideje, vjerovanja i vrijednosti se
prepliću, tako da se svijet više ne promatra kroz prozor lokalnog
života.
Teorija o porijeklu kultura izražava čovjekovu potrebu da se što
dublje ukorijeni u prošlosti: to je traženje čvrste točke oslonca u
prošlom iskustvu za svoju nesigurnost u sadašnjem životu. Ona
upućuje na to da se pronađe najstariji, prvi oblik neke pojave, i
da se prati njezin razvoj kroz vrijeme, izražavajući čovjekovu
potrebu da dodirne početak i što dublje se ukorijeniti u proš
losti. Navedeno je da kada jedna grupa traži uporište u dalekoj
prošlosti, da se ona ne vraća starim bogovima, moćnim precima
i kulturnim herojima, već čuva svoje jedinstvo, spašava sebe od
raspadanja, ponovno traži svoj poljuljani identitet. „Moć odre
đivanja početka možda je u vezi sa moći rađanja.” Izdvojeno je
stajalište metodologa Cohena i Nagela gdje se između ostaloga
kaže da ako cilj historičara nije da samo pravi kroniku o proš
losti nego i da je razumije, njegov posao nikada nije završen
dokle god događaji imaju svoje posljedice. Na kraju prvog dijela
knjige autor predlaže ideje za dijalošku teoriju kulture, koja kaže
odgovara duhu našeg vremena, u kome izgleda da nema boljeg,
racionalnijeg i humanijeg puta za objašnjenje i razumijevanje
kulture.
U drugom dijelu (str. 225–494) pokazano je kako se svaka od
izloženih teorija može primijeniti u analizi neke kulturne poja
ve, odnosno kako navodi autor, riječ je o izabranim temama iz
širokog polja kulture. Svako predavanje u drugom dijelu knjige
posvećeno je po jednom elementu sadržanom u širokoj i otvore
noj definiciji kulture koja je izložena i obrazložena u prvom pre
davanju. Tako je govoreno o religiji, magiji, mitu, simbolima,
vrijednostima, normama, nauci, politici… izabranim i velikim
temama iz usmene i pismene tradicije. Izdvaja se da je kultu
ra proces oplemenjivanja ljudske prirode, da je ona zajedničko
dobro i iz tog razloga nitko nema monopol na kulturu. Kako su
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prirodni procesi spontani, a kulturni normativno uređeni, autor
navodi da kada budemo sigurni da možemo razumjeti prirodu u
sebi, možemo se nadati da razumijemo i prirodu izvan nas. Ono
što leži u temelju, u dnu ljudskog bića, ono nesvjesno ili arhe
tipsko, izvor je strahovite moći, kako na dobro, tako i na zlo. S
tim u vezi kaže se da čovjek uz pomoć kulture, u izvjesnoj mjeri,
može popraviti ono što u njegovoj prirodi nije dobro. No, pone
kad priroda svom snagom pokaže čovjeku gdje mu je mjesto u
strukturi moći.
Sagledavajući osnovne stavove prema prirodi, od starih naroda
koji su obožavali prirodu, do novog vijeka i zapadnog duha koji
je izabrao najgori stav da je priroda riznica za pljačkanje, autor
pita može li se uopće govoriti o ljudskom napretku kada se zna
da njega prati opasno ugrožavanje životne sredine. Lewis Mum
ford kaže da je vanjski svijet u stvari naš unutarnji svijet, samo
izokrenut. Pokazano je kako je priroda sveta knjiga, koju su ljudi
čitali i iz nje učili tijekom svoje historije, vodili razgovor s njom
u obliku filozofije i nauka&znanosti o prirodi, te navodi kako je
mudrost prirode i mudrost kulture.
Za pitanje društvene strukture i simboličke kulture navode se
Balzacovi opisi između jednog bankara koji govori stručnim je
zikom i jednog čovjeka u vrhu vlasti koji govori jezikom moći,
te ukazuje da je Engels rekao da je bolje shvatio političku eko
nomiju čitajući Balzaca nego što je naučio od svih ekonomista
svoga vremena. Maksime poput Kantove da prava politika ne
može učiniti nijedan korak a da se prije toga ne pokloni moralu,
sasvim su odgurnuta pravilima prljave igre, nečasnih postupaka
i prijetvornosti društva kome su novac i interes dosegnuli naj
višu točku na svodu u odnosu na ljudskost i čestitost, a koje je
Balzac prikladno pokazao u prizorima oprečnosti bijede stana s
jedne i visokog pariškog društva s druge strane. Sagledavajući
moguće odnose strukture i kulture autor kaže da kada se društve
na struktura prestane interesirati za simboličku kulturu, kultura
se okreće sebi, više nije okrenuta prema vani, nego je usmjerena
unutra. S tim u vezi zaključuje kako kultura može postati moćna
pokretačka snaga društvene strukture ako se međusobno pove
žu, no to je malo vjerojatno da će se dogoditi, jer se struktura
veže za masovnu, a ne za elitnu kulturu.
Izdvojen je metodološki značaj i značenje između kulture i ci
vilizacije. Civilizacija je okrenuta vanjskom materijalnom svi
jetu, ona je puko sredstvo, označava viši materijalni stupanj
razvitka neke zajednice, razvijenu podjelu rada, radno vrijeme,
kontrolu nad prirodnim silama, pojavu gradova, veću proizvod
nju energije, razvoj tehnologije, dok je nasuprot tome kultura
okrenuta unutarnjem, duhovnom čovjeku, povezuje se s duhov
nim radom, dokolicom, blagdanom, carstvom slobode, „igrom
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staklenih perli“. Da su kulturne vrijednosti trajne u odnosu na
društva koja su propala pokazuje se od mudrosti i umjetnosti
starih Grka, kao i od rimskog prava, koje žive i dalje. S tim u
vezi izdvojeno je da se kulturne vrijednosti množe kada se dije
le, dok to nije slučaj s civilizacijskim dobrima. Uostalom, kako
navodi Wil Durant, zar se nije Platon na putu u Egipat začudio
kada je od svećeničke kaste koja je vladala tom zemljom čuo da
je Helada još mlada država, bez jakih tradicija i dublje kulture
i da stoga još ne zaslužuje da je ozbiljno uzimaju ovi zagonetni  
mudraci s Nila.
U razmatranju zvanične i nezvanične kulture, različitih kultur
nih formi i kritičkog mišljenja, navodi se da je dosadašnja škola
bila škola pamćenja, te kaže da se nudi druga i drugačija škola:
škola mišljenja. Edgar Morin kaže da je osnovni problem svake
kulturne politike problem stvaranja nove humanističke kulture.
Objašnjavajući kulturni determinizam, etnocentrizam, relativi
zam i multikulturalizam autor između ostaloga ukazuje da se
dijalog europske kulture s drugim kulturama odvijao takoreći
preko volje, u kome su najčešće podcjenjivane i vrijeđane. Na
vodi se da univerzalni pogled na svijet, globalna kultura, ili kul
tura svijeta, po pravilu se javlja u vremenima kriza, a ne u vre
menima stabilnog i lagodnog života. Tako kršćanska kultura ili
pogled na svijet svoj nastanak duguje progonima svojih vjernika
od rimskih vladara i poganskih mnogobožaca. No, i jedni i drugi
s vremenom su uvidjeli da razjedinjeno veliko Rimsko carstvo
traži ideju, vjerovanje i vrijednosti koje ujedinjuju sve razlike
i otvaraju perspektivu zajedničkog života. „Potreba za opštim
razumevanjem ljudskog iskustva javlja se onda kada se svi po
sebni pokušaji razumevanja toga iskustva pokažu neuspelim i
nedelotvornim.“
Zasebno su obrađeni simboli kao zaboravljena značenja, nave
dene pretpostavke na kojima počiva analiza simbola, između
ostaloga objašnjeno je zašto Buda sjedi na lotosovom cvijetu,
ukazano kako je kalif Omar objasnio svoj postupak paljenja ču
vene Aleksandrijske biblioteke, te rečeno da su sve stvari sim
boli. Da mit i pjesma u isti čas govore o više stvari na svoj način
kaže Andrić: „Biću svuda gde bude pesme“. Autor navodi da
je kultura u prvom redu sustav vrijednosti i normi iz njih izve
denih, te izdvaja da ukoliko ne razumijemo sustav vrijednosti i
normi, ne razumijemo niti kulturu. Izdvojeno je da su vrhovne
vrijednosti u stvari ideal čije ostvarenje vodi dobrom, lijepom,
istinskom i svetom životu, pokazano što se događa u zajednici
koja ne može naći zajedničko jezgro razumijevanja, jer je uruša
vanjem morala potrebno dugo vrijeme da bi se obnovio ili stvo
rio novi moral: “Danas se malo ljudi bori za pravdu i pravo, ali
posledice te nebrige osetiće ogromna većina: čak ni siromašni ne
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traže pravdu, već samo manje nepravde“. Razlog današnjeg ve
likog broja zakona koji se brzo mijenjaju, u skladu sa interesima
vladajuće elite, treba tražiti i u padu morala čiju prazninu zapra
vo popunjavaju. Dva svijeta stvari i svijeta idealnih vrijednosti
i normi u stalnom su odnosu napetosti, pri čemu je, kaže autor,
čovjek upravo taj koji ih povezuje: ostvaruje vrijednosti i norme
i stvarima daje značenje, uzajamno prožimanje dva svijeta.
Posebno su iznesene misli o funkcijama mitova uopće i u poli
tici posebno, izdvojeno je da svi mitovi kako religiozni tako i
politički imaju istu strukturu: heroj, zmaj, blago. Prisjetimo se
samo starogrčkog mita o Zlatnom runu, o kraljevskom rješenju
problema, izravnim potomcima Sjevernog vjetra, čarobnih napi
taka i svetog gaja u kojem je bilo zlatno runo koje je čuvao zmaj.
Između ostaloga, navodi se priča o Konfuciju, koga stražar na
gradskim vratima nije prepoznao, dok mu slučajni prolaznik nije
rekao da je to veliki učitelj, govori upravo o duhovnom ujedinje
nju onoga što je društveno razjedinjeno: „Je li to onaj koji zna
da je nešto nemoguće, a ipak pokušava“. S tim u vezi ukazuje
se da treba duhovno htjeti ono što nije društveno moguće, jer u
vremenima teških kriza i osobnih lomova, ljudi su uvijek bježali
u san, u kome ne važe zakoni vanjske nužnosti, već zakoni čiste
slobode.
Zasebno su sagledane teme magije i religije, religije i nau
ke&znanosti, masovne kulture, javnih glasila, sudbine jezika
u političkom društvu, dijalogu kulture i kulturi dijaloga, druš
tvenog karaktera i kulturnog obrasca. Autor navodi da ga zabri
njava vanjsko siromaštvo, no da ga više brine unutarnja bijeda,
jer je ovaj svijet ispražnjen od vrhovnih vrijednosti, što između
ostaloga pokazuje i kapital koji nema oblasti u kojoj nije gospo
dar. Ukazuje na kritiku javnih glasila sa stanovišta mogućnosti
koje nisu ostvarene, a mogle su da se ostvare, izdvaja da je po
litika prestala biti zajednička stvar jer je vode suprotstavljene
stranke da bi ostvarile svoje posebne interese (kada interesi vi
ču, istina se ne može čuti), navodi da je obratio pažnju na čuda
duha koji je stvorio jedan svijet nad prirodom, kaže da ako se
ne pojavljuje na televiziji to znači da mu se može vjerovati, te
zaključuje da je njegov cilj bio osvijetliti složene probleme, a ne
nuditi konačna rješenja.
Knjiga Teorije kulture: predavanja Đure Šušnjića otvorena je
riznica ljubavi prema mudrosti, svetkovine života, snage zna
nja i ljepote misli o istinitom, dobrom, lijepom i svetom. Poput
majstora visokog stila autor Đuro Šušnjić kroz predavanja o teo
rijama kulture i njihove primjene u analizi kulturnih pojava, svo
vrijeme traži istinsko lijepo i duhovno lijepo. Stil pisanja, izra
žajan i blagozvučan jezik ostavljaju jak dojam jer takoreći u isti
mah prelazi od tvrdog, hladnog, nepopustljivog i jednostavnog,
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do toplog, skladnog, ljupkog i veseljem ukrašenog. Vrijednost
napisanoga ne treba se potvrđivati, dovoljno je samo da se ra
zumije istina koja iz duha historijske duše dolazi. Sagledavajući
temu kulture od doba pastorala do danas autor je svojim velikim
istraživačkim svojstvima pokazao žar za znanjem, izložio kako
se traže velike istine o svijetu i objasnio kako se čovjek vođen
ljubavlju prema mudrosti samo iznova potvrđuje za dostojnost
čuvara svetog plamena. Neka nam bude dopušteno predložiti Te
orije kulture: predavanja za udžbenik škole za visoke nauke,
visoke škole za izabrane i slobodne duhove. Knjiga Teorije kul
ture: predavanja Đure Šušnjića preporuča se svima koji se bave
međunarodnim političkim odnosima, kao i svima onima koji u
svoj rad udahnjuju vidljivo ruho života i ljepote, ustrajavajući u
jačanju humaniteta i kozmopolitskog duha.
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