
204

Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет –  
Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град
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Сажетак: У ра ду се кре ће од прет по став ке да је ур ба на струк
ту ра сво је вр сни мне мо тех нич ки ме ха ни зам, то јест, ка ко је то 
ефект но сро чио Лу ис Мам форд да „у гра ду вре ме по ста је ви дљи
во”. Основ но мне мо те хич ко по ла зи ште је сте да по сто ји ве за из
ме ђу сли ка/пред ста ва (ima gi nes) и ме ста (lo ci), те да се у све сти 
оно га ко ту ве зу ус по ста вља мо же при зва ти и се ћа ње (me mo ria) 
на од ре ђе ни са др жај. Пре не се но у до мен ур ба не струк ту ре, град 
по ста је ме сто ис пу ње но сли ка ма ко је тво ре на ро чит ме мо риј ски 
пеј заж. У том кон тек сту ре пер на ар хи тек тон ска де ла има ју из
ра зи ту ва жност. Сто га ће се у овом ра ду, а по ла зе ћи од на ве де них 
прет по став ки, ис пи ти ва ти ме сто згра де Др жав ног се кре та ри ја
та за на род ну од бра ну (по зна те као „Ге не рал штаб”) ар хи тек те 
Николe Добровићa у ме мо риј ском пеј за жу Бе о гра да. С тим у ве
зи, узе ће се у об зир зна чај Ге не рал шта ба као спо ме ни ка кул ту ре, 
те ње го ва ба штин ска вред ност, али и ко хе рент ност пред ло га за 
пре на ме ну и ре кон тек сту а ли за ци ју овог ком плек са. Бр зи на ко јом је 
Ге не рал штаб, за не што ви ше од по ла ве ка тра ја ња, ме њао сво ју 
ме мо риј ску ко но та ци ју, од ар хи те кон ског спо ме ни ка (као ме та
фо ра Су тје ске или ар ти ку ла ци ја Берг со но ве фи ло зо фи је), пре ко 
ме ста стра да ња (на кон НА ТО бом бар до ва ња 1999), до по ли го на 
за по ли тич ко жон гли ра ње дру штве ним ре сур си ма (21. век), ука
зу је на не стал ност ме мо риј ских са др жа ја, те и на по тре бу за 
њиховим очу ва њем.
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Кључне речи: град као м немо тех нич ки ме ха ни зам, Ни ко ла До
бро вић, Ге не рал штаб, ба штин ске вред но сти, ур ба на ме мо ри ја, 
мемориј ски пеј заж

Увод

Иакоградовенајчешћедоживљавамокаопросторнеструк
туре,онисуипакипроизводвремена.1Значајњиховевре
мешностиивременитостисеогледаиутомешто,како је
тоодавноуочено,урбанеструктуре,зграде,објекти,улице,
споменици,сведочеодобукадасуподигнути,итонеретко
сигурнијеиуверљивијеодписаних,званичнихипротоко
ларнихдокумената.2Градовисунужноакумулацијеразли
читихкултурнихмоделаидржавнихинтереса,друштвених
нужности и индивидуалних израза, чинећи тако простор
јединственог урбаног наслеђа.Стога се као истраживачки
доменградувекморатретиратикаовизуелнаисимболич
нацелина,састављенаодмноштваразличитости.Резултат
овогспецифичногпроцесапроизводњечијисуосновире
сурсипросторивремеготоводаједословноочигледан–у 
гра ду вре ме по ста је ви дљи во,а сам град по ста је мнем о
технич ки ме ха ни зам.

Ухуманистичкомнаслеђу,базираномнаразвојуумећапам
ћења(ars me mo ra ti va,ars me mo ri ae)одантичкихвремена,
основно мнемотехничко полазиште јесте да постоји веза
измеђуслика/представа (ima gi nes)иместа(lo ci),тедасеу
свестионогакотувезууспостављаможепризватиисећање
(me mo ria)наодређенисадржај.Пренесеноудоменурбане
структуре,градпостајеместоиспуњеносликамакојетворе
нарочитмеморијскипејзаж.3Овомвезом,каоуводномна
поменом, своју семиналну студију о умећупамћења запо
чињеиФрансисЈејтс(FrancisYates).Јејтспратиразвојуме
ћапамћењакрозантику,средњииновивек,анализирајући
притоммнемотехничкемоделекојисепостепеноодвајајуод
реторичкихизвора,крећућисекасложенимихерметичким
системимачијијециљконструисањесликесвета.Реторич
кефигуреуступајуместографичкимприказимакојипоста
јуde fac toархитектонскинацрти.Усложњавањемосновних

1 Mumford,L.(1904)The Cul tu re of Ci ti es,London:Secker&Warburg,p.4.
2 Упоредити:„IfIhadtosaywhichwastellingthetruthaboutsociety,aspe

echbyaMinisterofHousingortheactualbuildingsputupinhistime,Isho
uldbelievethebuildings”–Clark,K.(2005)Ci vi li za tion: a Per so nal Vi ew,
London:JohnMurrayPublishersLtd,p.18.[„Акобихмораодаодлучим
штаговориистинуодруштву,говорМинистраграђевинаилиграђевине
подигнутеуњеговоммандату,вероваобихграђевинама.”]

3 Yates,F.(1966)The Art of Me mory,LondonandNewYork:Routledge&
KcganPaul,p,XI.
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полазишта–причемусе„места”и„слике”удружујуупро
сторне структуре – уметност памћења изградила је веома
компликоване просторномеморијске системе који за циљ
имају складиштење великог броја информација, односно
знања.„Просторнијесредина(стварнаилилогичка)укојој
се распоређују ствари, него средство којим постаје могућ
положајствари.Тоћерећидапростор,умјестодагазами
шљамо каонеку врсту етра у којему се купају све ствари
илидагапоимамокаоједнузначајкукојаимјезаједничка,
морамо помишљати као универзалну могућност њихових
свеза”,пишеМерлоПонти(MerleauPonty)уФе не о ме но ло
ги ји пер цеп ци је.4Такоје иars me mo ra ti vaкаосвојпредмет
иусловфункционисањапоредсликаиместанаметнулајош
једнузначајнукатегорију–простор.Модернодобадонело
је,парадоксалноилине,заборавумећупамћења,алисемо
жерећидасусепостојећаискуства,интуитивноилисра
чунато, стекла у нарочитме мо риј ски пеј заж који и данас
обликујенашуспознајусвета.

Ако ове менемотехничке премисе пренесемо у домен ур
банеструктуре,градпостајеместоиспуњеносликамакоје
творенарочитмеморијскипејзаж.Утомконтекстуреперна
архитектонскаделаимајуизразитуважност.Стогаћесеу
овомраду,аполазећиоднаведенихпретпоставки,испитива
тиместозградеДржавногсекретаријатазанароднуодбрану
(познатекао„Генералштаб”)архитектеНиколeДобровићaу
меморијскомпејзажуБеограда.Стимувези,узећесеуоб
зирзначајГенералштабакаоспоменикакултуре,тењегова
баштинска вредност, али и кохерентност предлога за пре
наменуиреконтекстуализацијуовогкомплекса.

Ima go

ДвадесетдругидецембарсеуСоцијалистичкојЈугославији
обележаваокаоДанАрмије.Билајетоуспоменанаданкада
јеубосанскохерцеговачкомместуРудо1941.годинеформи
ранапрварегуларнајединицаНародноослободилачкевојске
Југославије–Првапролетерскаударнабригада.Шездесет
четиригодинекасније,тадашњипотпредседниквладеРепу
бликеСрбијеМирољубЛабус,наистидвадесетдругидан
децембра,потписаојеОд лу ку о утвр ђи ва њу згра да Ге не рал
шта ба Вој ске Ср би је и Цр не Го ре и Ми ни стар ства од бра не 
у Бе о гра ду за спо ме ник кул ту ре.Одлукајеобјављенанеко
ликоданакаснијеуСлу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је 
(број115од27.децембра2005).Уњојизмеђуосталогстоји:

4 MerleauPonty, M. (1978) Fe no me no lo gi ja per cep ci je, Sarajevo: Veselin
Masleša,str.257.
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Спо ме ник кул ту ре Згра де Ге не рал шта ба Вој ске Ср би је 
и Цр не Го ре и Ми ни стар ства од бра не, Кне за Ми ло ша  
3341

Спомениккултуресаграђен је19561965. године,према
пројекту једног од највећих представника југословен
скогмодерногпокретауархитектуриНиколеДобровића.
ЧинигакомплексзградаГенералштабаВојскеСрбијеи
ЦрнеГореиМинистарстваодбране.

Комплекскарактеришудвамонументална,степенастоза
вршенатрактакојисекаскадноспуштајукаНемањиној
улици,креирајућинатајначинурбанисимболградскека
пије.ТрактовисупостављенипаралелносаУлицомкнеза
Милошаиповученисусарегулационелиније,такодаим
сеприлазикроздвадоминантнапортика.Осимекспре
сивнихкаскаднихформи,фасадеодликујеприменакон
трастнихматеријала–робусног,буњастогкаменаизКо
сјерића,мркоцрвенебоје,накојисуналеглебеле,угла
ђенемермернеплочесаострваБрача.Убедљиввизуелни
мотивпредстављајупрозорскетракенафасадама,обли
кованеудухупозногмодернизма.Мотивкуле,поставље
некаовизуелниакценатназавршеткуједногтракта(Б),
такођедоминирацелокупномсилуетомкомплекса.

Спомениккултуре је јединоинајкомплексније остваре
њеуваженогмодернистеНиколеДобровићакојизаузима
посебноместоусрпскојиширојјугословенскојархитек
тури.Како својим експресивнимформама, тако и урба
нистичкомдиспозицијомиснагомцелокупногансамбла,
постављеногнараскршћунајпрометнијихградскихсао
браћајница,овајархитектонскикомплекспостаојеједна
однајмаркантнијихурбанихсликаБеограда.”5

Такојеузваничнојформистворенаијошједна(вербална)
слика, слика о Генерашлтабу као споменику културе. Но
сличнокаоштоуслучајунекадашњегДанаАрмијепостоји
једназачкољица–Првапролетерскајезаправобилаоснова
на21.децембра(наданзваничногСтаљиновогрођендана),
а22.децембарјебиопрвиданборбеновоформиранебри
гаде–такоиуслучајуОд лу кеоутврђивањуГенералштаба
заспомениккултурепостојиједнанедореченост.Наиме,у
Од лу ци сенеможепрочитатидаје29.и30.априла,адруги
путизмеђу7.и8.маја1999.годинекомплексДобровићевог
Генералштабабиобомбардованиделимичноуништен.Дру
гимречима,Генералштабјеутврђенкаоспомениккултуре

5 „ОдлукаоутврђивањузградаГенералштабаВојскеСрбијеиЦрнеГоре
иМинистарстваодбранеуБеоградузаспомениккултуре”,Слу жбе ни 
гла сникРС,број115од27.децембра2005.
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каонеоштећенеграђевине,пасеунаставкуОд лу кеиутвр
ђују и мере заштите споменика културе: „1) очување ау
тентичногизгледа,хоризонталногивертикалноггабарита,
конструктивнихиобликовнихелеменатаархитектуре,каои
оригиналнихматеријала”,2)редовнопраћењестањаиодр
жавање конструктивностатичког система, кровног покри
вача,свихфасада,ентеријераиисправностиинсталацијау
споменикукултуре”,каоизаштићенеоколине:„1)забрана
градњеилипостављањеобјекататрајногилипривременог
карактеракојисвојомнаменом,габаритом,волуменомиоб
ликоммогуугрозитиилидеградиратиспомениккултуреи
његову заштићенуоколину, 2) урбанистичко, комуналнои
хортикултурноуређење,одржавањеикоришћењепростора
заштићенеоколинеспоменикакултуре”.Сасвимјеоправда
нопретпоставитидасенаовакворешењеодлучилоуправо
затоштосеоштећењеГенералштабамоглопротумачитикао
уништењеили„губитаксвојставаодпосебногкултурноги
историјскогзначаја”,штобиповажећемЗаконуозаштити
културнихдобарамоглодовестиупитањестатусГенерал
штаба као споменика културе6. Тиме је комплекс додатно
правнозаштићен.Сдругестране,будућидаје1999.годи
неједанњеговдеоуништен,јасноједацеловитиГенерал
штаб–онакокакојеописануОд лу ци–ниједеопостојеће
архитектонскеурбанистичкеструктуреБеограда,већ јав не 
мемо ри је гра да(слика1).

6 „Културнодоброкојејеуништеноилинестало,односнокојејеизгуби
лосвојстваодпосебногкултурногиисторијскогзначаја,илијетрајно
изнетоилиизвезеноуиностранство,бришесеизрегистракултурних
добара.” –За кон о кул тур ним до бри ма, члан 63. Закон је објављен у
„СлужбеномгласникуРС”,бр.71/94.

Слика1Споменик културе Зграде Генералштаба Војске Србије 
и Црне Горе и Министарства одбране,КнезаМилоша3341;
извор:http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/savski_venac/zgrada_

generalstaba_dobrovic.html
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Lo cus

Иако призива метафоричност попут Борхесових заводљи
вих„улицакојесесећајудасунекадабилепољане”,ур ба на 
ме мо ри ја није тек језичкостилска фигура. У новијим ис
траживањима урбанамеморија препознаје се као домен у
комејеконцептпам ће њаповезансапојмовимакаоштосу
аутентично,лично,субалтерно,ауратичноихуманизовано
(заразликуодмасовнихмедијаиглобализацијскихпроцеса
којисесматрајуизворимаамнезије),причемуур ба на ме
мо ри јачинидасеградовиозначавајукаоместанакојима
сеживотнаискуствапамтеиобликујувандоминатннихна
мераархитеката,урбаниста,службизаштите,иакосуупра
воовепрофесијечестозаслужнезаформирањемаркераи
„окидача”заурбанасећања.7

ПросторнакомесеналазиГенералштабимавреднуистори
ју,алијезанимљиводасеонаможепратитиодкадаје–да
сепослужимојошједноммнемотехичкомформулацијом–
овајпросторуградитељскомсмислубиоta bu la ra sa.„Нул
тостање”изграђености,захваљујући(гледаноизисторијске
перспективе) значајној удаљености од „оног дела вароши
штолежиушанцу”,можесеутврдитисведоосаманестог
века.Тада,токомкраткеаустријскевладавине(1718–1739),
за овај простор су везани планови за уређењеСрпске до
њевароши.Ономештоћеуовомпериодубитиизграђено,
тепреобличеноповраткомосманскевласти,почетком1804.
годинепресудићесрпскиустанициизвојнихразлога,пале
ћигаизатирућитокомопасадеБеограда.Воштанатаблаје
поновобилаизбрисана.

УњућеновезнаковеурезатикнезМилошОбреновићко
ји је тридесетих година деветнаестог века, столујући још
увекуКрагујевцу,планираодаовајпросторпостанеадми
нистративно,војноиуправноседиштеграда.Проглашење
Београда за престоницу кнежевине Србије, указом кнеза
Михаила 1841. године, даће замајац таквимплановима.У
периодуодчетвртедецениједокраја„дугог”деветнаестог
века биће изграђени зградеСо вје та, двора, тј. Државног
саветаиМинистарства финансија,Великакасарна,Арти
љеријскашкола/Војна академија, Вазнесењска црква,Ми
нистраствовојно,Новавојнаакадемија,КасарнаVIIпука.У
периодуизмеђудвасветскаратабићеизграђениМинистар
вофинансија(насамомуглуулицаКнезаМилошаиНема
њине),Министартвопољопривреде,палатаГенералштаба,

7 Cf.Crinson,М.(ed.)(2005)Ur ban Me mory. Hi story and am ne sia in the mo
dern city,LondonandNewYork:Routledge,p.XII
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Министартво саобраћаја и зграда намењенаМинистартву
грађевина.8

НаконДругогсветскограта,просторукомећесенаћиДо
бровићевГенаралштабваљасагледатиуширемконетксту,
то јестудоменуДобровићевогпројекта „ВеликогБеогра
да”,чијијезадатакбиодасеприурбанистичком„семпот
пуногзадовољавањаекономскихипрактичнихзадатакажи
вота,користетакођеисвапреимућстварељефа,обликовања
далекихвидика,омогућавајућиснажнојдикцијиприродеда
дођеусклопуградадопотпуногизражаја”.Какопоуздани
истраживачделаНиколеДобровићаМартаВукотићЛазар
сумира:„’ВеликиБеоград’јебилавизијаукојојсесвезна
чајнетачкебеоградскогрељефанаплануградаморајуиз
разити: Баново брдо, Топчидерска звезда, Опсерваторија,
Вишњичкаузвишица,МиленијумскакулауЗемуну,линија
Бежанијскекосе,Калемегдан,асредишпњидеобудућег’Ве
ликогБеограда’представљаојебудућиНовиБеоград,чија
јеизградњазапочелаподДобровићевимруководствомна
конДругогсветскограта.”9Имајућинаумуда јеГенерал
штабјединиобјекаткојијеДобровићизградиоуБеограду,
овајконтекст,иакоуистраживањимачестомаргинализован,
чинисесвакаковреднимпажње(слика2).

8 Историјат места дат је на основу: Ковачевић, Б. (2001)Ар хи тек ту ра 
згра де Ге не рал шта ба, Београд: Новинскоинформативни центар Вој
ска,стр.21–31.КолегиКовачевићудугујемоизахвалностзанаведене
Борхесовестихове.

9 VukotićLazar,M.(2015)UlogaarhitekteNikoleDobrovićanaimplemen
tacijisavremenihurbanističkihiarhitektonskihteorijaipoetikauinstituci
onalno planiranje urbanog razvoja Beograda: Prilog sagledavanju i tuma
čenju „Dobrovićevog Generalštaba“ u kontekstu vizije „Velikog Beogra
da”,Гласник Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ,v.63,n.2,Београд:ЕИ
САНУ,str.412.

Слика2Од Бешлића до Гугла;извор:„Бешлићев”планБеограда
1893/https://www.google.rs/maps/place/Belgrade,2018.
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НаконНАТОбомбардовања1999. године,Генералштабће
сепреселитиујошједанпросторнидомен.Узфизичкуло
кацију,потцртанураскрсницомулицаКнезаМилошаиНе
мањине,гдејестајаоурушениобјекат,Генералштабсесели
удоменјавнеимагиницаје,тојестунарочитпросторчије
је проширење заснованао на имагинацији јавногмњења.10
У овом контексту, Генералштаб се појављује у два вида:
каоцеловитархитектонскиобјекат(причемујенужно„за
мислити” урушене делове да би се стекла целовита пред
става)икаообјекатпреиначененамене(гдеимагинативни
потенцијалварираодинституционалногилипојединачног,
индивидуалног„замишљања”пренамене).Билокакобило,
савременимеморијскиlo cusГенералштабаједобиосасвим
адекватно,имајућинаумувремеукомеживимо,медијско
проширење,тетребаразуметидаме стоуовомсмислуне
представља само укрсницу географских координата, већ
раскршће токова приватне и јавне меморије, те меморије
градаипојединаца.

Me mo ria

Пре негошто се вратимо питању Генералштаба, застани
момалодабисморезимираликаквајепоследицапромена
представаослицииместузаразумевањемеморијскихсадр
жаја.Променапредставе,каоибрзинатепромене,уоснови
суодређивањахоризонтапамћења.Уконтекстуекономије
слике11,моглобисерећидасменасликачинипростор.Бржа
смена чини тај простор интензивнијим, спорија мање ин
тензивним.Јединицепамћења,„меморијскипакети”уписа
ни(фиксирани)усликовнимсадржајима,пропорционални
су интензитету простора дефинисаним брзином промене.
Просторипамћењаимајумоћдауправљајупредставамао
прошлостииинтензитетомњиховихпромена.Јер,накрају
крајева,мнемотехника,реторичкоумећепамћења,одувекје
уједнобилаиоруђемоћи.Моћикојаделујенателоиум.На
једномместууГе не а ло ги ји мо ра лаНиче(FridrichNietzsche)
каже:„Нештосеутискуједабиосталоупамћењу:самооно
штонепрестаједапричињаваболостајеупамћењу”.Бол
каонајмоћнијесредствомнемонике,настављаНиче,„један
јеодосновнихставоваизнајстарије(нажалостинајдуже)

10Упоредити:Попадић,М.(2017)Макетакаојавнипростор,Кул ту ра,бр.
154,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.215227.

11Под„економијомслике”овдеподразумевамоуређениодноспростораи
памћењакојикомуницирајукрозмедијсликовног,визуелног,имагинар
ног.Просторномеморијскиодносиучествујуупроизводњи,расподели,
размениипотрошњисликовнихсадржаја.Отуда,истражујућипроблем
међуодносапростораипамћења,нужноговоримоиоекономијислике.
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психологије на земљи”.12 Савремено доба донело је нову
„психологију”идалојеприматслици(ликовној,медијској,
виртуелној).Стогаможеморећи,пратећиНичеа–нештосе
утискуједабиосталоупамћењу:самооноштонепрестаје 
да би ва ви дљи во остајеупамћењу.

Ууобичајенојинтерпретацији–онојкојасеснепорецивим
правомбавиГенералштабомкаоврхунскимделоммодерне
архитектуре–најдоминтнијесудвемеморијскепредставе.
ЈеднаприказујеГенералштабкаоформалнуметафорумоти
ваСутјеске,другакаоархитектонскуартикулацијуБергсо
новскогконцептапокренутогпростора.Иакосепрваможе
означитикао„популистичка”,адругакао„архитектоничка”
чињеницаједасуоваквеинтрепретацијерезултатвредних
истраживачких напора, заснованих на историографским,
критичкимианалитичкимметодама.Каотакве,иакопоне
кадинтонираневисокимполемичкимтоновима,овеинтре
претацијеостајуудоменуаргументованихставоваиначела
научнескромности.13

Међутим, у прве две деценије 21. века Добровићев Гене
ралштаб је као топос добио један значајно другачији – и
културниидруштвени–меморијскисадржај.Његовизвор
нијеакадемски,нистручни,нипрофесионални,већприпа
дадоменуоногаштобисеунајширемназвало„јавномње
ње”итосанемалимпримесамабанализације.Стогаћемо
датиоквирнухронологијудешавањавезану заову„мемо
ријскупренамену” (праћенудужимцитатиманебисмоли
представилиињиховаутентичандух),апотомпонудитии
неколикоречианализе.

12Ниче,Ф.(1993)Ге не а ло ги ја мо ра ла,Београд:СКЗ,стр.271272.
13Упоредити: Ковачевић, нав. дело; Богуновић, С. (2000/2001) Теори

јапокренутостипросторакаофилозофскиосновзградеГенералштаба
ВојскеЈугославијеуБеограду,у:Го ди шњак гра да Бе о гра да,књ.47/48,
Београд:МузејградаБеограда,стр.253262.;VukotićLazar,M.(2002)
Be o grad sko raz do blje ar hi tek te Ni ko le Do bro vi ća (19451967), Beograd:
Plato;Kulić,V.(2010)Arhitektura ipolitikačitanja:slučajGeneralštabau
Beogradu.Prostorukretanju,Re pu bli ka,str.476–477(2010),08.06.2018.
http://www.republika.co.rs/476477/21.html; Матејић, М. (2012) Прилог
проучавању зграде Генералштаба архитекте Николе Добровића: кон
цептиискуствопростора,На сле ђе,бр.13,Београд:Заводзазаштиту
споменикакултуреградаБеограда,стр.167183;Davenport,В.(2015)A
HeritageofResistance–TheChangingMeaningsofBelgrade’sGeneralštab,
in:War and cul tu ral he ri ta ge: bi o grap hi es of pla ce,M.L.S.SørensenandD.
ViejoRose(eds.)Cambridge:CambridgeUniversityPress,pp.156183;Vu
kotićLazar,M.(2015)UlogaarhitekteNikoleDobrovićanaimplementaciji
savremenihurbanističkihiarhitektonskihteorijaipoetikauinstitucionalno
planiranjeurbanograzvojaBeograda:Prilogsagledavanjuitumačenju„Do
brovićevogGeneralštaba”ukontekstuvizije„VelikogBeograda”,Гла сник 
Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ,v.63,n.2,str.411431.
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Иако је 2005. године утврђен за споменик културе, статус
Генералштабасевећ2007.годиненашаоподлупом:„Репу
бличкадирекцијазаимовинунајавилаје14.септембра2007.
да ћеМинистарству културе Србије упутити иницијативу
дазградамаГенералштаба,тешкооштећенимтокомНАТО
бомбардовања,будеукинутстатусспоменикакултуре.Том
приликом, Србољуб Панић, заменик директора Дирекци
језаимовину,објасниоједабиједнаодзграда(такозвани
објекатБ,којисеналазинауглуКнезаМилоша,Немањине
иБирчаниновеулице)могладабудепродатазавишенего
двострукуценуодонекојајепостигнутазазградусавезног
МУПа (29милионаевра)ида јевећ заинтересовано ’не
коликовеликихевропскихконзорцијума’.Међутим,пошто
овајкомплексимастатусспоменикакултуре,будућикупац
мораобидагарестаурираибарфасадувратиупрвобитно
стање.’Тонеодговарапотенцијалниминвеститорима.Они
процењујудабитаквирадовибилипотпунонеисплативии
желедаизграденовиобјекат’,објасниојеПанић…”14Та
косенадГенералштабом,послеНАТОбомби,надвиопрви
маљ за рушење, али не без реакције и стручне и лаичке
јавности.Ипаковојеједанодпрвихнаговештајадајене
кадашњeвојносредиштепосталовеомазанимљивозаин
веститореразличитихпрофила.Наконовенајаве,ујавном
дискурсупосталојеуобичајенодасеоГенералштабураз
мишљакаоообјектукојитребаунајумеренијојваријанти
пренаменити,аунајдрастичнијојсрушитинебилисетако
ослободилавредналокацијазакомерцијалнеинвеститоре.

Упоредоћесепојавитипредлозиисдругачијимциљевима
пренамене,акојиуГенераштабувиденесамолукративни
потенцијал.Такоћедневнилист24са та,убројуод27.апри
ла2009.године,поднасловом„КултураћедобитисвојГене
ралштаб”,донетиследећиприлог:„КомплексзградаГене
ралштаба,бомбардованих1999.године,могаобидапостане
необичницентаркултуресавидиковцимаихотеломукули.
Комплекснебибиокомплетнореконструисан,већсамоње
говентеријер,арупекојесунасталеприликомбомбардова
њабилебиискоришћенекаоатракција.(…)Генералштабсе
састојиодтризграде:А,БиЦ.Онебибилереконструисане
поузорунапопуларнемузејесавременеуметностиТејтГа
леријеуЛондону,ГугенхајммузејауЊујоркуиПомпидуу
Паризу.ЗамисаоједакомплексГенералштабауулициКнеза
Милошабудеглавницентарзасакупљањеделасавремене
уметностииистовременоцентарзапродукцијуиистражи
вање,упознавањесазградомињеномвредношћу–кажеза

14Skrozza,T.(2007)BitkazaSutjesku,Vre me,br873,27.09.2007.,08.06.
2018.https://www.vreme.com/cms/view.php?id=513463
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24 са таИвкоРакић(27).Суштинапројектајеукључивање
и повезивање Београда са светским културним центрима.
ЕнтеријерГенералштабабићедефинисанкао’artspace’на
мењенпрезентовањууметности.Састојаобисеоддвеврсте
простора:запродукцијуипросторискуствазграде.Поред
њихпостојалибиистандарднипросторизаизлагањеумет
ничких дела и за различите врсте истраживачких студија
(интернетцентар, библиотека, депои за складиштење раз
личитихврстауметничкогматеријала).Идеја је дау кули
којасеналазиузградиБ,будехотелкојибиомогућиољу
димакојидолазеизиностранстваданаједномместупрона
ђуквалитетансмештајиуживајуууметности–објашњава
ИвкоРакић.”Ипак,ипоредодређенемедијскепажње,овде
јебилоречитекодипломскомрадуИвкаРакића,дипломца
АрхитектонскогфакултетаУниверзитета у Београду.Про
јекат јепостаоприступачанширој јавности јерга јеаутор
приказаоина31.СалонуархитектуреуБеограду,одржаном
од26.мартадо30.априла2009.године,пајетовероватнои
биоповодзацитираниновинскитекст(слика3).

Ипочеткомдругедеценије21. веканастављена је заинте
ресованост инвеститора, сада још конкретније: „…Мини
старство грађевинарства и урбанизма саопштило је да је
покренулоиницијативудасезградеГенералштабауцентру
Београда,којесуоштећенеуНАТОбомбардовању,обришу
из регистра културних добара због санације. Наиме, гра
ђевинскаинспекцијаконстантовала једаседелови зграда

Слика3Генералштаб културе;
извор:Дневни лист 24сата,27април2009.
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могуурушитиуслучајуелементарнихнепогода,штопред
стављанепосреднуопасност.ЗаобновуГенералштаба,оче
му је ’Ало!’ већписао, заинтересованисуинвеститорииз
УједињенихАрапскихЕмирата,аједнаодидејаједанатом
местубуделуксузнихотел.”15Данијеречтекосензациона
листичкимнаписима,потврдиојеиТањугдесетакданака
сније,преносећииизјавевисокихзваничнка:„Вучић[Први
потпреседниквладеиМинистародбране]јеновинарима,на
церемонијиуручењамедаљазаревноснуслужбуприпадни
цимасектораодбране,рекаодабиреализовањепрограмаи
плановаокојимајеразговараосашеикомМухамедомбило
доброзаСрбију.Једанодтихпројекатамогаобибитиииз
градњахотеланаместузградеГенералштабакојајетешко
оштећенаубомбардовањуНАТО,алитуодлуку,какојере
као,неможедадонесеједанчовек.–Јауовоменевидим
ништалепо.Нијеспорнодаподигнемоспомениксвимжр
твамаНАТОагресије,свимвојницимакојисуубијени,али
не видим никакав смисао да ово овако изгледа – рекао је
Вучић.ОнјеизразиожаљењезбогтогаштосеуСрбијисва
којпозитивнојиницијативинађезамеркаимана,збогчега
супотребнедецениједасебилоштасуштинскипромени.”16
Упозорени оваквим изјавама стручна јавност (Академија
архитектуреСрбије,ДруштвоархитекатаБеограда,Удруже
њеархитекатаСрбије,ДО.КО.МО.МОСрбијаидр.)покре
нула јениз активностикоје су зациљималеда се скрене
пажњана значајДобровићевогГенералштаба,укључијући
иотворенупетицијупротиврушења.17Ипак,утомеседе
лимичноуспело, јер једвегодинекасније:„Постављањем
кранаиспредзградеГенералштабаА,науглуулицаКнеза
МилошаиНемањинепочелојерушењеоко5.000квадрата
тогобјектаоштећеногуНАТОбомбардовању1999.године.
Тај посао требало би да се оконча умају следеће године,
казаојеБратиславГашић,министародбране,инагласиода
ће’учинитисвештобудетребалодасеочуваранијиизглед
зграде Генералштаба, која је унутра, изафасаде, у знатно
лошијемстањунегоштосеспољаможевидети’.–Жели
мо да задржимо предњи део и везу са нашим старим Ге
нералштабом.ЗадржаћемобелимермерсаБрачаицрвени
каменјерсунајвреднијеодоногаштојеостало.Циљнам

15„EkipaAlo!“(2013)Šeicikupujusrpskeluke,Generalštabsvebližedapo
stanehotel,Alo!02.02.2013.,08.06.2018.http://arhiva.alo.rs/vesti/aktuel
no/seicikupujusrpskelukegeneralstabsveblizedapostanehotel/10273

16Tanjug,12.02.2013.,ŠeicigradeluskuznihotelnamesturuševinaGeneralš
taba?https://www.blic.rs/vesti/ekonomija/seicigradeluskuznihotelname
sturusevinageneralstaba/s8v1kcw

17Упоредити:КараПешић,Ж.(2013)Лапотјештедљивији,По ли ти ка,
(додатак„Наука,култура,уметност”,субота02.март2013.)
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једаобјекатоспособимоида,кадсвебудезавршено,Вој
скаСрбијеуњемуреализујесвојеактивности–истакаоје
Гашић.”18

Двегодинекаснијенастављенојежонглирањесензациона
листичкимнајавамаиинституционалнимплановима.Тако
јенапролеће2017.годинасанајвишихдржавнихинстан
циобјављенорешењезапренаменупростора:„Председник
ВладеРепубликеСрбијеАлександарВучићпредседаваоје
седнициОдбора заподизањеспоменичкогкомплексаСте
фануНемањина којој је одлучено да ће тај комплекс би
типодигнутнауглуулицаКнезаМилошаиНемањине.Реч
јеоместугдесенекаданалазиодеозградеМинистарства
одбране, који је срушен у агресијиНАТОа 1999. године,
саопштилајевладинаКанцеларијазасарадњусмедијима.
Одборједонеоодлукуиорасписивањумеђународногкон
курсазаспоменичкикомплексСтефануНемањи.Одлуком
је одређена и висина новчаних награда за учеснике кон
курса:прванаградаћеизносити6.000.000,00динара,друга
3.000.000,00динара,трећа2.000.000,00динара,докћесви
осталиучесницизасвојерадоведобити100.000,00динара.
Учесницима конкурса биће омогућено да предложе реше
њакојаћепредвидетидауновомспоменичкомкомплексу
будесачувандеостарезградеМинистарстваодбране,који
је дело архитекте Николе Добровића.”19 И поред, чинило
се,овеконачнеодлукеснајвишегнивоа,уономсензацио
налистичкомделујавностипојавиосенасловкојипреноси
да„ТрампхоћеГенералштаб!Желидаградихотелнаместу
бомбардованевојнезграде!”,теда:„Трамповакомпанијахо
ћедауелитнихотелуБеоградууложиогроманновац,аса
мозалокацијуспремнаједаплатичак70милионадолара!
Српски’Трампхотел’,тврдеупућени,имаобивишеод250
апартмана,акомплекснаоко85.000квадратаобухватаоби
иресторане,галерије,коцкарнице,кафиће,бутике,тржнеи
спацентре!ОвајхотелбиобипрвиТрамповхотелванСАД
иПанаме,штостручњациоцењујукаоизузетнутуристичку
рекламузаСрбијуиБеоград.“20Коначно,крајем2017.годи
непосталојејаснодаконачногрешењазасаданема:„Згра

18Mučibabić, D. (2015) Ruši se deo zgrade Generalštaba, Po li ti ka 27. 11.
2015.,08.06.2015.,http://www.politika.rs/sr/clanak/344316/Beograd/Rusi
sedeozgradeGeneralstaba

19Tanjug,28.april2017.,MuzejStefanaNemanjenamestuSrušenogGene
ralštaba, 08. 06. 2018., http://www.politika.rs/sr/clanak/379416/MuzejSte
fanaNemanjenamestusrusenogGeneralstaba

20Jovanović,M.iDobromirović,M.(2017)TramphoćeGeneralštab!Želida
gradihotelnamestubombardovanevojnezgrade!,In for mer19.07.2017.,
08. 06. 2018. http://informer.rs/vesti/drustvo/340656/tramphocegeneral
stabzelidagradihotelnamestubombardovanevojnezgrade
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дабившегГенералштабанећебитипретворенаухотел,али
никакојенајављеноуМузејсрпскогсредњегвека,већби
могладапостанеобјекатјавненаменеилидапослужинекој
администрацији!–Текћесеодлучитиштаћемоурадитиса
зградомГенералштаба.Могућеједаћеонабитиреновирана
ипретворенауобјекатјавненаменеилићепослужитинекој
администрацији.Тотекостаједасевиди–прокоментари
саојеуспутноградскименаџерГоранВесићнапоследњој
седнициСкупштинеградаБеограда.Абашнатомзаседа
њуградскогпарламентапалајеодлукадасеМузејсрпског
средњегвека, асњимиспоменикСтефануНемањи,уме
стонапросторунекадашњегГенералштабауУлицикнеза
Милоша,преселинаСавскитрг,узградуГлавнежелезнич
кестанице.”21ТакојеГенералштабзадведеценије21.века
прешаопутодспоменикакултуре,лукративнеинвестиције,
уметничког центра („по узору на популарнемузеје савре
менеуметностиТејтГалеријеуЛондону,Гугенхајммузе
јауЊујоркуиПомпидууПаризу”),луксузногхотела(ala
„хиљаду и једне ноћи” или „Трамп ТаџМахал” франши
зе), споменичког комплекса посвећеног СтефануНемањи,
Музејасредњегвека,дорешењакоје„текостаједасевиди”.

За кљу чак

Описаниследдешавањасвакакојеудиректнојсупротоно
стисаархитектонским,урбанистичкимиурбанимзначајем
ДобровићевогГенералштаба.Онјејошједносведочанство
–узбројнепримересавремене„споменичкекултуре”уБео
граду–ме мо риј ске дез о ри јен та ци једруштва,разапетогиз
међутренутнихикомеморативнихвредности,какобииху
једнојстаројкласификацијипрепознаоАлојзРигл.Брзина
којом јеГенералштабмењаосвојумеморијскуконотацију,
од архитектонског споменика (каометафораСутјеске или
артикулација Бергсонове филозофије), преко места стра
дања (након НАТО бомбардовања 1999), до полигона за
политичко жонглирање друштвеним ресурсима (21. век),
указује на несталност меморијских садржаја, те и на по
требу за њиховим очувањем. Решење које „тек остаје да
севиди”,подсећанаранијенаведенупарафразуНичеових
ставовагде„нештосеутискуједабиосталоупамћењу:са
мооноштонепрестаје да би ва ви дљи во остајеупамћењу”.
Иако будућа решења (будимо оптимисти) могу донети и
повољнијирасплетзаочувањеГенералштабакаоспоменика

21Tulimirović,D.(2017)Nihotel,nimuzej.ZgradaGeneralštabamoglabida
dobijepotpunoneočekivanunamenu,Blic,07.10.2017.https://www.blic.
rs/vesti/beograd/nihotelnimuzejzgradageneralstabamoglabidadobije
potpunoneocekivanunamenu/l21kpl3
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културе,бескрајноодлагањесасвимсигурнопоплочавапут
кадруштвенојамнезији.

Затоприметимонакрајујошједнубитнупросторномемо
ријскурелацију.Каоштосупреданиистраживачибеоград
ског урбанизма и архитектуре већ указивали, Добровићев
Генералштаб има значајно место у артикулацији Савског
амфитеатра.Ипак,парадоксалноилине,каодасурецентне
градитељскеактивностинаовомпростору (везане запро
јекат „Београдна води”) скренулепажњу, између осталог,
и са значајаГенералштаба умеморијскојматрици града.22
Тако јеипоследњи званичнидржавнипројекат зарегене
рацију Генералштаба „склизнуо” низНемањину улицу до
Железничкестанице,којајеумеђувременуизгубиласвоју
првобитнуфункцију.Но,присетимосеондаидасенекада,
удобакадајеЖелезничкастаницаосванулауБеограду,Не
мањинаулицазвалаСпоменичка,каоидајеспомениконо 
што пре тра ја ва вре ме.

Изворне вредности Добровићевог дела (ликовност, архи
тектоничност, урбанистичка композиција, сугестивност,
маркантност…) сачуване су у ономешто је преостало од
комплекса Генералштаба.23Иакому актуелно време иње
му својствене тренутне вредности нису наклоњени, чини
седајеуправотооноштоћесачуватиГенералштаб.Уме
ђувремену – док не стигну пословична „боља времена” –
требалобисеподсетитидабаштиненемабезбаштиника.
Генералштабјепрепознаткаоспомениккултуренаоснову
својих архитектонских и урбанистичких вредности.Ипак,
засвојебаштиникеонбимораодабудесведочанствооис
трајности,креативностиивизионарству.Јер,коначно,упра
восутопредставекоје јеГенералштабНиколеДобровића
уписаоумеморијскипејзажБеограда.
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GENERALŠTABBYNIKOLADOBROVIĆAS
AMEMORIALTOPOSINTHE21STCENTURY

Abstract

Thispaperisbasedonanassumptionthaturbanstructureisamnemonic
mechanism: as it was effectively stated by LewisMumford, “in the
city,timebecomesvisible”.Thebasicmnemonicstartingpointisthat
thereisaconnectionbetweenimages(imagines)andplaces(loci),and
thatbycreatingaconnectioninone’sconsciousness,onecaninvoke
recollectionsofcertaincontent(memoria).Transferredtothedomain
of urban structure, the city becomes a place filled with images that
formaspecialmemorylandscape.Inthiscontext,iconicarchitectural
works are of prominent importance. Therefore, in this paper, and
starting from above given assumptions, the location of the State
DepartmentforNationalDefensebuilding(knownastheHeadquarters
or “Generalštab”), designed by architect Nikola Dobrović, will be
examined in the overall memory landscape of Belgrade. In this
regard, the importance of “Generalštab” as a cultural monument,
its heritage values, as well as the coherence of the proposal for its
conversion and reconstructionwill be taken into account.The speed
withwhich“Generalštab”haschanged itsmemoryconnotation from
anarchitecturalmonument(asametaphorofSutjeskaoranarticulation
ofBergson’sphilosophy)throughasiteofdevastation(aftertheNATO
bombing of 1999) to a polygon for political juggling with public
resources(the21stcentury),pointstotheincompatibilityofmemory

contentsandthereforetotheneedforconstantcareofthem.

Keywords: city as a mnemotechnical mechanism, Nikola Dobrović, 
Generalštab, heritage values, urban memory, memory landscape


