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ПРЕ ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ  
ОСНОВ НИХ,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 Heidegger,M.(1985)Bi tak i vri je me,Zagreb:Naprijed.Настранама115
130 сеХајдегер, у склопу свог учења које карактерише једанне тако
лакоразумљивјезик,бавипросторомкаоконституентомбивствовања.
Упојмовник,којиикакавјенемачкифилозофуспоставиозбог,поњего
вомјасноисказаномуверењу,приличнепотрошеностикатегоријатоком
векова,нијелакопродрети.СампојамПри сут но стисеуглавномделу
овогфилозофанеразматратаксативно.Архитектимајемногопознати
ји,паиближизаразумевање,иаконезадиредосржињеговогмишље
ња,Хајдегеровкраћитекст:Gradjenje,Stanovanje,Mišljenje;Heidegger,
M.(1983)Miš lje nje i pe va nje,Beograd:Nolit,str.83103.



27

БОЈАН КОВАЧЕВИЋ

мислилаца Антике имамо јасно указивање на истовреме
ну двојност праваца значења – један у обичном просеч
номсмислу,другиунајвишем,најаутентичнијем.Каокада
кажете„архитекта’’пасеможепомислитинасвакогкосе
тимебавиилисвакогкоимадиплому,алиинаБоромини
ја (Borromini),Синана илиГерија (Gehry), на пример. То
медоприносиичињеницада српски језикнемаодређени
инеодређеничлан,панидистинкцијуписањавеликимили
малимпочетнимсловом,самимтимниусмеравањезначе
ња.Каданапишемоархитектура,поправописуувекмалим
почетним„а’’,немамоникакавупутдалиговоримоонечем
уобичајеномилионечемпосебном.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 Уовомејекрајњеиндикативнодајеглавнатемарекламазакуповину
становаукуламаоногаштосезове„Београднаводи’’изузетанпоглед,
поготовосавишихспратова.

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

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

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

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

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

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

Времејепоновопролазилозареализацијукомпликованије
странеТерасе,онепремаулициПризренској,такодатуни
конијеградио,алијеонапретходноанкетнастранакаБал
канскојулиципромовисанаулегализовану,покривенусвим
потребнимодлукама,безобзирашто јеипочетнику јасно
дапросторТеразијскетерасеапсолутноморадабудетрети
ранинтегрално.Наконизградњеобјектаимена„Б2’’,алиас
Балканска2,остаојенедефинисанодноссамезградеипро
сторапредњом,биоонубудућепарковскиилине.Распи
санје2006.годиненовиконкурснакомесуопетпокушале



33

БОЈАН КОВАЧЕВИЋ

дапревладајупарцијалнелогикеиинтереси.8Доданассве
стојијерсеизтаконасталедиспозицијеније,наравно,лако
извући.Идабудузабијеничавлиуковчегзасахрануидеје
Теразијскихтераса,тачнонаднутрасесиласкацентраБео
граданарекуујесен2016.годинеинадаљејеутокубетони
рањеконструкцијеновихиновихспратоваједнекатастро
фалненепромишљеностикаошто супрвивисокиобјекти
изпројекта„Београднаводи’’.Дакле,врлобитанатрибут
критичкеисториографијеморабитисвест,потомспроведе
накрозделање,овремешностиградскихструктура,просто
ра,оњиховојвишекорачнојпрофилацијиионеопходности
разумевањаконтинуума.

Закрајовогразматрања,аонојезаправосвоиницираноти
ме,изнесимозапањеноступливомтермина„дизајн’’(de sign)
унашесвакодневнекомуникацијегдегадосадуопштеније
билоигдествараконфузију.Иакотаенглескаречимасво
јунормалнуупотребууенглескомјезику,каоионудосада
шњуусрпскомгдесеуглавномнезамењуједомаћомречјуу
синтагмама„индустријско...’’или„графичкообликовање’’,
почелајесвакодневнодасепојављујеуместотерминакао
штосу,например:пројектовање,обликовање,идејнореше
ње,изглед,уобличеност,фасада,склоп...ибројнидруги,па
такосвакодневночујемоиличитамо,примерице,дасу„но
верускеракетедизајниранетакоитако...’’,даје„расписа
најавнанабавказадизајнреконструкцијезградезапотребе
Музејаграда’’,итд.Уколикосетајтренд,иначепотпуноне
јасногпореклаиинтензивности,јавнонастави,чиниседа
ћебилокојабудућакритичкаисторијаархитектуре,градаи
просторабитинеупотребљива.Зато,дапарафразирамоАг
нешХелер,морамобитисвеснидасвакиданноси,казаћемо
тако,својудозупотребезаисторијскомсвешћу.
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Abstract

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

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