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АН КЕТ НИ КОН КУРС ЗА  
УРЕ ЂЕ ЊЕ ТР ГА МАРК СА И 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Слика1РадБогданаБогдановићаиСимеМиљковића,
1976.година(каталоградова,1976)

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

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

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

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

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

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

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

27Образложења,Музејнаукеитехнике–Одсекархитектуреиградитељ
ства.

28Записниксасастанкаодржаног29.јуна1976.годинеуСекретaријатуза
урбанизамизаштитуживотнесредине.

Слика3РадСтанкаМандића(каталоградова,1976)
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четвороколосечнелинијеналинијиМ1–М2,чијијенацрт
израђен1974. године, са средишњимперонимакојидопу
штају директно прелажење и преседање путника, предви
ђеноједанаовојстаницибудесмештенглавниуправљачки
центарзацеобеоградскиметросистемкаоиелементиба
знеметроопреме(исправљачкаподстаница,ТСирезервни
агрегати).29Главниприступметроупројектованјеизбазар
ског подземног нивоа (коте 112.00 – 113.00) који се изду
женимперонимауправцуТеразијаи тргаповезује сапе
ронима,укључујућииразрађенесилазезапаркингпростор
капацитетаоко700паркингместаколикојебилопланирано
планскимдокументомусвојенимнабазиоваквогсаобраћај
ногрешења,заовуцентралнуградскузону.

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

29РазговорсаауторимаархитекатамаБраниславомЈовиномиСинишом
Темеринским,дана01.11.2016.године.

Слика4РадХраниславаСтојановића(каталоградова,1976)

Слика5Основапешачкогипартерногрешењаса
ифраструктурнимкоридоромметроа,радБараниславаЈовина

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

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

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

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

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

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

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

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

Слика7РадВладиславаИвковића(каталоградова,1976)
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анкетниекспериментпредстављаојеипоказатељодбијања
свакемогућностиконзервативногсоцијалистичкогплана–
циљјебиодасеупотпуностирешезаблудеиконтрадиктор
ностиградскогцентраиподстакнењеговатрансформација
уорганизованумашинуексклузивногтржиштаилиберал
ног капитала, без архаичних облика историцистичког от
пада и несигурних вредноснихмодела за тековине будућ
ности.Позивниконкурс зареконструкцијуТргаМарксаи
Енгелсапредстављаојеактубеђивањајавностиутодасу
личнеинтелектуалнеидруштвенеконтрадикције,неравно
тежеипланерскихаостипичногсавременогградакакавјеи
савремениБеограднеизбежни–датакавхаос,заправо,усе
биносинеистраженобогатство,неограниченемогућности
услојевитостикојесеуодређеномтренуткумогупретво
ритиуобјашњењеисветлевредностикојеприпадајуслоју
новогкакосоцијалногтакоисоцијалистичкогфетиша.

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

Слика8РадУрошаМартиновића(каталоградова,1976)

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

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

33ВиђенијидискутантиуоквирудвеорганизованетрибинебилисуИси
дорПапо,ПеђаМилосављевић,ЕрихКош,БранкоПешић,МиланЂо

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

CULTURALCRITIQUEANDTHECULTUREOFLOSING
SYNTHESIS

Abstract

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

toastaterevolutionarymythology.

Kеywords: architectural theory, architectural critique, urbanism, pro
tection of heritage, socialist realism


