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РЕЗИМЕ 

 

Проблематика просторних концепција архитектонског дела представља једну од суштинских 

тема савремене архитектонске теорије и праксе. Истраживање просторних концепција 

репрезентативних објеката културе пројектованих и реализованих на простору некадашње 

Југославије, спроведено у овом раду, поред доприноса проучавању архитектонске 

делатности двадесетог века у Србији и државама западног Балкана, представља неопходно 

полазиште за изучавање савремене архитектонске теорије и праксе у Србији на почетку 

двадесетпрвог века. Истраживање полази од тренутка када политика културе нове 

социјалистичке Југославије износи захтев за формирањем специфичног архитектонског 

израза карактеристичног за ново југословенско друштвено уређење, чиме је означен јасан 

дисконтинуитет са модерном архитектуром међуратног периода. У првом делу рада је 

спроведено истраживање комплексног процеса теоријског дефинисања новог југословенског 

архитектонског израза, кроз детаљну анализу стручних теоријских текстова који се баве 

проблемском тематиком, конкурсних пројеката за репрезентативне објекте државне управе и 

културне намене, у контексту политике културе истраживаног периода. Архитектонски 

израз социјалистичке Југославије је, у сложеним и промељивим социо-политичким 

околностима првих послератних година, теоријски дефинисан почетком шесте деценије 

прошлог века и коначно позициониран као „трећи пут“ између и са јасном дистинкцијом од 

две доминантне праксе периода, дискурса модернизма западноевропског модела и метода 

социјалистичког реализма совјетског модела. У другом и трећем делу истраживања су 

критички анализирани реализовани објекти културе репрезенти специфичног југословенског 

архитектонског израза, на којима су, како је истраживањем утврђено, остварени у 

потпуности савремени просторни концепти објеката музејског и меморијалног карактера. 

Концепцијска специфичност југословенског архитектонског израза произлази из основног 

концепта: модернизма са идеолошком надградњом социјалистичког друштва, услед чега су 

развој, трансформација и мутација просторних концепција објеката културе у Југославији, 

остварени у релацији двоструке зависности, од основних парадигми модерног покрета и 

социо-политичких промена у оквиру југословенског културног простора. 

 

КЉУЧНЕ РЕЧИ И ПОЈМОВИ 
 
Просторни концепти, однос функције и форме, југословенски културни простор, политика 

културе, простор/теорије простора, објекти културе, модернизам, савремена естетика 

социјализма, репрезентација, регионализација архитектонског израза. 
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RESUME 

 

Problems of spatial concepts of an architectural work represent one of the crucial topics of 

contemporary architectural theory and practice. The research of spatial concepts of representative 

structures built for cultural purposes in the region of former Yugoslavia performed in this paper 

represents the necessary starting point for studying contemporary architectural theory and practice 

in Serbia at the beginning of 21st century besides its contribution to the studies of architectural 

work in Serbia in 20th century. The research starts from the moment when cultural politics of the 

new socialist Yugoslavia demands the creation of a specific architectural expression characteristic 

of new Yugoslav social system thus marking a clear discontinuity with modern architecture of 

period between wars. The first part of the paper deals with research of complex process of 

theoretical definition of new Yugoslav architectural expression through a detailed analysis of 

theoretical texts of experts who engage themselves in the thematic, designs for competitions for 

representative objects of government administration and objects for cultural purposes in the context 

of cultural politics in the researched period. Architectural expression of socialist Yugoslavia was, 

in the complex and changing socio-political circumstances of after-war years, theoretically defined 

at the beginning of the sixth decade of the last century and finally positioned as ‘the third way’ 

between the two dominant practices of the period and with a clear distinction, the West European 

discourse of modernism model and the Soviet socialist realism model.  

The second and third parts of research critically analyses the constructed cultural structures as 

representatives of specific Yugoslav architectural expression which have, as proven by research, 

completely realised contemporary spatial concepts of objects used as museums or of memorial 

character. The specifics of concept in Yugoslav architectural expression stems from the basic 

concept modernism with ideological annex of socialist society where development, transformation 

and mutation of spatial concepts in cultural structures in Yugoslavia were realised in relation to 

dual dependency, from fundamental paradigms of modern movement and socio-political changes 

within Yugoslav cultural space.  

 

KEY WORDS AND CONCEPTS 

 

Spatial concepts, relation of function and form, Yugoslav cultural space, cultural politics, 

space/spatial theories, cultural structures/objects, modernism, modern aesthetics of socialism, 

representation, regionalisation of architectural expression.  
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СФРЈ  Социјалистичка федеративна република Југославија 

СИВ   Савезно извршно веће 

СКЈ  Савез комуниста Југославије 

СКОЈ  Савез комунистичке омладине Југославије 

СР  Социјалистичка република 

СССР   Савез совјетских социјалистичких република 

ФНРЈ  Федеративна народна република Југославија 

ЦК КПЈ Централни комитет Комунистичке партије Југославије 
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ПОПИС СЛИКА И ТАБЛИ 
 
ИЗВОРИ ИЛУСТРАЦИЈА  
 
ГЛАВА I 
 
Табла I 
 
Слика 1.1a    
Урбанистички план Новог Београда, 1947: аутори архитекти Улрих, Поточњак, Неуман, Перак и Васиљевић. 
Izvor: Josip Seissel, „Konkurs za Urbanistički plan Novog Beograda“, Arhitektura, (Zagreb), br. 3, (1947), str. 20. 
Слика 1.1б    
Урбанистички план Новог Београда, 1947: аутор архитект Едвард Равникар. Ibid, str. 18. 
Слика 1.1в    
Урбанистички план Новог Београда, 1947: Савез грађевинских радника: пројектанти архитекти Мацура, Кортус, 
Анагности, Илић. Ibid, str. 20. 
Слика 1.2а 
Урбанистички план Новог Београда, 1947: главни пројекат Урбанистичког завода НР Србије (архитект Никола 
Добровић). Ibid, str. 19. 
Слика 1.2б    
Урбанистички план Новог Београда, 1947: алтернативни пројекат Урбанистичког завода НР Србије (архитект 
Никола Добровић). Ibid, 20. 
Слика 1.3а    
Перспективна скица алтернативног пројекта без каријатида. Конкурс за зграду Председништва владе ФНРЈ, 1947: 
прва II награда, - пројекат ауторског тима Аугустинчић, Галић, Шегвић, Бон. Izvor: Milorad Macura, „Problematika 
naše arhitekture – u svetlosti konkursa za zgradu Pretsedništva vlade FNRJ“, Arhitektura, (Zagreb), br. 3, (1947), str. 7. 
Слика 1.3б    
Перспективни приказ - главни пројекат. Ibid. 
Слика 1.3в    
Бочни изглед - главни пројекат. Ibid, str. 8. 
Слика 1.3г    
Попречни пресек са изгледом главног објекта - главни пројекат. Ibid. 
Слика 1.3д 
Перспективни приказ - главни пројекат. Ibid. 
Слика 1.4а    
Макета. Конкурс за зграду Председништва владе ФНРЈ, 1947: друга II награда – пројекат Савеза грађевинских 
радника, Београд: ауторског тима архитеката Милорад Мацура, Јужеф Кортус, Петар Анагности, Ружица Галић, 
студ. Добрила Ивановић, Љиљана Петровић, Сима Поповић, Бранко Страла, Драгољуб Мацура, Иванка Мацура, 
Зденка Живковић. Ibid, str. 10. 
Слика 1.4б 
Основа приземља. Ibid, str. 11. 
Слика 1.4в 
Основа првог спрата. Ibid, str. 11. 
Слика 1.4г 
Пресек. Ibid, str. 12. 
Слика 1.5а    
Перспективни приказ. Конкурс за зграду Председништва владе ФНРЈ, 1947: трећа II награда – архитекти Маријан 
Хаберле, Милан Томичић, Јурај Бертол, Мила Полети (Poletti), Галина Фелдт. Ibid, str. 13. 
Слика 1.5б 
Основа приземља са партерним решењем. Ibid, str. 14.  
Слика 1.5в 
Основа првог спрата. Ibid, str. 14.  
Слика 1.6 
Конкурс за зграду Председништва владе ФНРЈ - макета: друга III награда – архитекти К. Остроговић, Марасовић, 
Б. Остроговић. Ibid, str. 16. 
Слика 1.7а 
Перспективни приказ. Конкурс за зграду Председништва владе ФНРЈ, 1947: прва награда – архитекти Владимир 
Поточњак, Златко Најман, Антон Улрих, Драгица Перак. Ibid, str. 3. 
Слика 1.7б 
Основа приземља. Ibid, str. 4. 
Слика 1.7в 
Пресек. Ibid. 
Слика 1.7г 
Макета. Извор: „Novi Beograd“, Arhitektura, (Zagreb), br. 8-10, (1948), str. 11. 
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Слика 1.7д 
Основа првог спрата. Izvor: Milorad Macura, „Problematika naše arhitekture – u svetlosti konkursa za zgradu 
Pretsedništva vlade FNRJ“, Arhitektura, (Zagreb), br. 3, (1947), str. 5. 
Слика 1.7ђ 
Перспективни приказ. Ibid. 
 
Табла II 
 
Слика 2.1а 
Перпспективни приказ. Првопласираног пројекта аутора архитекта Едварда Равникара (прва II награда). Конкурс 
за Зграду ЦК КПЈ на Новом Београду. Извор: Neven Šegvić, „Stvaralačke komponente arhitekture FNRJ“, 
Arhitektura, (Zagreb), br. 5-6, (1950), str. 30. 
Слика 2.1.б 
Едвард Равникар, постконкурсно решење – скица. Ужи конкурс за зграду ЦК КПЈ у Београду. Ibid, str. 35. 
Слика 2.2 
Перпспективни приказ. Другопласираног пројекта аутора архитеката Никола Доборвић, Бранислав Миленковић, 
Јованка Јефтановић, Оливер Минић, Станко Мандић, Бранислав Мирковић, Никола Гавриловић (трећа II 
награда). Конкурс за Зграду ЦК КПЈ на Новом Београду. Ibid, str. 31. 
Слика 2.3а и 2.3.б 
Перпспективни приказ. Трећепласираног пројекта аутора архитеката Невен Шегвић, Драго Галић, Бранко Бон, 
вајар Антун Аугустинчић, сликар Фрањо Шимуновић (трећа II награда). Конкурс за Зграду ЦК КПЈ на Новом 
Београду. Извор: „Konkursi za Dom Centralnog komiteta KPJ i Zgradu Pretstavništva vlade FNRJ“. Tehnika, 
(Beograd), br. 6, (1947-1948), str. 143 и Neven Šegvić, „Stvaralačke komponente arhitekture FNRJ“, Arhitektura, 
(Zagreb), br. 5-6, (1950), str. 32. 
Слика 2.3в 
Шегвић, Галић, Бон и Аугустинчић, постконкурсно решење – скица. Ужи конкурс за зграду ЦК КПЈ у Београду. 
Извор: Neven Šegvić, „Stvaralačke komponente arhitekture FNRJ“, str. 35. 
Слика 2.4а 
Иван Витић, конкурсно решење зграде ЦК КПЈ – не награђен пројекат. Ibid, str. 34. 
Слика 2.4б 
Ратомир Богојевић, Д. Момчиловић, Нада Богојевић, Јован Крунић, Д. Партовић и струд арх. М. Богојевић , 
конкурсно решење зграде ЦК КПЈ – четврта III награда. Извор: „Konkursi za Dom Centralnog komiteta KPJ i 
Zgradu Pretstavništva vlade FNRJ“ str. 142. 
Слика 2.4в 
Мате Бајлон, Вера Ћирковић, Вуко Бомбардели, Јован Тадић и Саша Седлар, конкурсно решење зграде ЦК КПЈ – 
друга III награда. Извор: Neven Šegvić, „Stvaralačke komponente arhitekture FNRJ“, str. 35. 
Слика 2.4г 
Бранко Бон, постконкурсно решење зграде ЦК КПЈ. Ibid, str. 36. 
Слика 2.5 
Истицање традиције – часопис Arhitektura, 1948. године. Плоча сплитске крстионице из XI века. Извор: Cvita 
Fisković, „Naši primorski umjetnici od IX do XIX stoljeća“, Arhitektura, (Zagreb), br. 13-17, (1948), str. 7. 
 
Табла III 
 
Слика 3.1 
Казимир Остроговић, конкурсно решење за зграду Велике југословенске опере у Београду – први пласман. 
Изглед објекта – макета, основа приземља и основа спрата, и аксонометријски приказ и схема гледалишта са 
циркуларном бином. Извор: „Izvještaj komisije za ocjenu idejnih skica za Veliku jugoslovensku operu u Beogradu“, 
Arhitektura, (Zagreb), br. 8-10, (1948), str. 15, и Tomislav Odak, Hrvatska arhitektura dvadesetog stoljeća – neostvareni 
projekti, (Zagreb, Studio Forma Urbis, 2006), str. 117.  
Слика 3.2 
Зденко Стрижић, конкурсно решење за зграду Велике југословенске опере у Београду – други пласман. Изглед 
објекта – макета, основа приземља, основа спрата и пресек. Извор: „Izvještaj komisije za ocjenu idejnih skica za 
Veliku jugoslovensku operu u Beogradu“, Arhitektura, (Zagreb), br. 8-10, (1948), str. 16 и 17, и Tomislav Odak, 
Hrvatska arhitektura dvadesetog stoljeća – neostvareni projekti, str. 118.  
Слика 3.3 
Едвард Равникар, конкурсно решење за зграду Велике југословенске опере у Београду – трећи пласман. Изглед 
објекта – перспективни приказ, основа приземља, основа спрата и пресек. Извор: „Izvještaj komisije za ocjenu 
idejnih skica za Veliku jugoslovensku operu u Beogradu“, Arhitektura, (Zagreb), br. 8-10, (1948), str. 18 и 19. 
Слика 3.3 
Милорад Пантовић, конкурсно решење за зграду Велике југословенске опере у Београду – четврти пласман. 
Изглед објекта – макета, основа приземља, основа спрата и подужни пресек. Ibid, str. 20 i 21. 
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ГЛАВА II 
 
Табла IV 
 
Слика 4.1 
Конкурс за Војни музеј у Београду, 1950. Пројекат ауторског тима архитеката Иво Куртовић, Ђорђе Стефановић 
и Милутин Копша – први пласман, прва II награда. Изглед објекта – макета, пресек, основа приземља и основа 
спрата. Извор: Kazimir Ostrogović, „Povodom natječaja za Vojni muzej u Beogradu“, Arhitektura, (Zagreb), br. 3-4, 
(1950), str. 6-9. 
Слика 4.2 
Конкурс за Војни музеј у Београду, 1950. Пројекат ауторског тима архитеката Маријан Хаберле и Галина Фелд – 
други пласман, друга II награда. Изглед објекта – перспективни приказ, фасаде, основа приземља и основа 
спрата. Ibid, str. 10-12. 
Слика 4.3 
Конкурс за Војни музеј у Београду, 1950. Пројекат ауторског тима архитеката Вера Ћирковић, Јован Ранковић и 
Никола Шерцер – трећи пласман, трећа II награда. Изглед објекта – перспективни приказ, ситуација, основа 
приземља и основа спрата. Ibid, str. 13-14. 
Слика 4.4 
Конкурс за Војни музеј у Београду, 1950. Пројекат архитекта Иван Савковић – откуп. Изглед објекта – 
перспективни приказ, основа приземља. Ibid, str. 17. 
Слика 4.5 
Конкурс за Војни музеј у Београду, 1950. Пројекат ауторског тима архитеката Ђорђе Крекић и Јован Корка – 
откуп. Изглед објекта – перспективни приказ, основа приземља. Ibid, str. 16. 
Слика 4.6 
Конкурс за Војни музеј у Београду, 1950. Пројекат архитекта Јурај Бартол – откуп. Изглед објекта – 
перспективни приказ, основа приземља. Ibid, str. 15. 
Слика 4.7 
Конкурс за Војни музеј у Београду, 1950. Пројекат ауторског тима архитеката Рико Марасовић, Марин Бучић и 
Миро Марасовић – откуп. Изглед објекта – перспективни приказ, основа приземља. Ibid, str. 18. 
Слика 4.8 
Конкурс за Војни музеј у Београду, 1950. Пројекат ауторског тима архитеката Зоја Думенџић, Селимир 
Думенџић и Иво Геркић  – откуп. Изглед објекта – перспективни приказ. Ibid, str. 19. 
Слика 4.9 
Конкурс за Војни музеј у Београду, 1950. Пројекат ауторског тима архитеката Ђорђе Ристић и Бранислав 
Маринковић  – откуп. Изглед објекта – перспективни приказ. Ibid, str. 19. 
 
Табла V 
 
Слика 5.1 
Вила Савоја (Savoye), аутори Ле Корбизије (Le Corbusier) и Пјер Жанере (Pierre Jeanneret), 1928. Извори: Domique 
Lyion. Le Corbusier – alive. Paris: Terrail, 2001, и http: /fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus 
Слика 5.2а и 5.2б 
Конкурсни пројекат зграде Музеја града Београда, 1954. године, ауторског тима архитеката Вјенцеслав Рихтер и 
Здравко Бреговац – једнаковредна прва награда. Изглед објекта – макета, ситуација, фасада, основа приземља и 
основа првог спрата. Извор: „Beograd - Natječaj za Muzej grada“, Arhitektura, (Zagreb), br. 2, (1954), str. 64-65. 
Слика 5.3а 
Схема динамичне просторне концепције конкурсног решења за Музеј шумарства и ловарства у Топчидеру, 1952 -  
конкурсни пројекат архитекта Ратомира Богојевића. Извор: Zoran B. Petrović, „Muzeji“, Arhitektura urbanizam, 
(Beograd), br. 24, (1963), str. 18. 
Слика 5.3б 
Конкурсни пројекат за Музеј шумарства и ловарства у Топчидеру, 1952. године, аутор Ратомир Богојевић. Изглед 
објекта – перспективни приказ, основа приземља, основа спрата, основа галерије, пресек. Ibid, str. 19. 
Слика 5.4a 
Конкурсни пројекат за зграду Музеја града Београда, 1954, аутор архитект Ратомир Богојевић - једнаковредна 
прва награда, изабрана за реализацију. Изглед објекта – перспективни приказ. Ibid, str. 21.  
Слика 5.4б 
Конкурсни пројекат за зграду Музеја града Београда, 1954, аутор архитект Ратомир Богојевић - једнаковредна 
прва награда, изабрана за реализацију. Основа приземља и основа спрата.  Ibid, str. 21.  
Слика 5.4в 
Ужи конкурс за зграду Музеја града Београда, пројекат архитекта Ратомира Богојевића. Основа горњег депоа и 
доњег приземља; основа првог спрата намењена искључиво излагању. Ibid, str. 21. 
Слика 5.4г 
Идејни пројекат Музеја града Београда, аутор архитект Ратомир Богојевић. Изглед објекта – макета, пресек кроз 
средишњи-везни део, основа ниског приземља, основа високог приземља, основа првог спрата. Ibid, str. 22. 
Слика 5.5а и 5.5б 
Конкурсни пројекат првонаграђеног решења за зграду Музеја у Алепу (Сирија), 1956, ауторског тима архитеката 
Вјенцеслав Рихтер и Здравко Бреговац. Изглед објекта – перспективни приказ, ситуација, фасада, основа 
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приземља, основа подземне етаже и основа првог спрата. Извор: Andrija Mutnjaković, „Muzej u Alepu“, Čovjek i 
prostor, (Zagreb), br. 52, (1956), str. 2 и „Muzej u Aleppu: prva nagrada na međunarodnom natječaju“, Arhitektura, 
(Zagreb), br. 1-6, (1956), str. 64-66. 
 
ГЛАВА III 
 
Табла VI 
 
Слика 6.1а и 6.1б 
Конкурсни пројекат за Музеј револуције у Сарајеву, 1958. Ауторски тим Едо Шмидихен, Борис Магаш, Радован 
Хорват – прва награда. Изглед објекта – макета, ситуација, основа приземља и пресек. Извор: „Natječaji: Muzej 
narodne revolucije u Sarajevu“, Arhitektura, (Zagreb), br. 1-6, (1959), str. 96-97; Ситуација. Извор: Neven Šegvić, „Uz 
natječaj za Muzej narodne revolucije u Sarajevu“, Čovjek i prostor, (Zagreb), br 80-81, (1958), str. 11. 
Слика 6.2а 
Макета првонаграђеног пројекта Музеја револуције у Сарајеву. Извор: J(ahiel) F(inci) „Uz konkurs za izradu 
Idejnog projekta zgrade Muzeja narodne revolucije u Novom Sadu“, Arhitektura Urbanizam, (Beograd), br. 1, (1960), 34 
Слика 6.2б 
Конкурсни пројекат за зграду Музеја револуције у Сарајеву, 1958. Макета пројекта – први Откуп. Ауторски тим 
Гроздан Кнежевић, Миливој Папић, Станислав Киш. Извор: Neven Šegvić, „Uz natječaj za Muzej narodne revolucije 
u Sarajevu“, str. 11. 
Слика 6.2в 
Конкурсни пројекат за зграду Музеја револуције у Сарајеву, 1958. Макета пројекта – други Откуп. Ауторски тим 
архитеката Здравко Бреговац и Вјенцеслав Рицхтер. Ibid. 
Слика 6.2г 
Конкурсни пројекат за зграду Музеја револуције у Сарајеву, 1958. Макета другонаграђеног пројекта. Ауторски 
тим архитеката Јахиел Финци, Лујо Шверер. Ibid. 
Слика 6.2д 
Конкурсни пројекат за зграду Музеја револуције у Сарајеву, 1958. Макета трећенаграђеног пројекта. Ауторски 
тим архитект Иван Штраус и Тихомир Штраус, техничар; консултант архитект Здравко Ковачевић. Ibid. 
Слика 6.3 
Идејни пројекат зграде Музеја револуције у Сарајеву, аутори архитекти Едо Шмидихен, Борис Магаш, Радован 
Хорват. Основа подрума, основа приземља, основа спрата, Извор: Vladimir Turina, „Zgrada Muzeja revolucije u 
Sarajevu“ Arhitektura, (Zagreb), br. 5-6, (1962),  str. 17.  
Слика 6.4 
Фотографија изведеног објекта Музеја револуције у Сарајеву. Извор: Continuity of modernity – Fragments of 
croatian architecture from modernisam to 2010. Zagreb: Oris, nedatirano, str. 56. 
Слика 6.5 
Идејни пројекат зграде Музеја револуције у Сарајеву. Попречни и подужни пресек. Извор: Vladimir Turina, 
„Zgrada Muzeja revolucije u Sarajevu“, str. 16.  
Слика 6.6 
Фотографије изведеног објекта Музеја револуције у Сарајеву (1963). Ibid, str. 18-19. 
 
Табла VII 
 
Слика 7.1 
Музеј XX века: Centre d`art contemporain, Paris, 1931. Прва демонстрација модела Музеја неограниченог раста. 
Извор: W. Boesiger (Ed.), Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres 35: CEuvre complete 1929-1934, Basel-Boston-
Berlin: Birkhäuser Publisher, 14., uncorr.reprint [of the] first ed. 1935-1999., p. 72-73. 
Слика 7.2а  
Музеј у Ахмедабаду, аутор Ле Корбизије, Индија (1953-1957). Извор: fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus. 
Слика 7.2б  
Основа Музеја у Ахмедабаду, Индија (1953-1957). Извор: Gans Deborah. The Le Corbusier guide. New York: 
Princeton Architectural Press, 1987. 3th ed., rev., New York: Princeton Architectural Press, 2006. p. 214 
Слика 7.3а 
Музеј у Чандигару, аутор Ле Корбизије, Индија (1952). Извор: http://fondationlecorbusier.fr /corbuweb/morpheus. 
Слика 7.3б 
Основа Музеја у Чандигару, Индија (1952). Извор: Gans Deborah. The Le Corbusier guide. New York: Princeton 
Architectural Press, 1987. 3th ed., rev., New York: Princeton Architectural Press, 2006. p. 245. 
Слика 7.4а 
Музеј западне уметности у Токију, аутор Ле Корбизије, Јапан (1957-1959). 
Извор: http://fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus. 
Слика 7.4б 
Основа Музеја западне уметности у Токију, Јапан (1957-1959). Извор: Gans Deborah. The Le Corbusier guide. New 
York: Princeton Architectural Press, 1987. 3th ed., rev., New York: Princeton Architectural Press, 2006. p. 257 
Слика 7.5 
Изглед изведеног објекта Музеја револуције у Новом Саду, аутор архитект Иван Витић. Извор: http://www. 
muzej+savremene+umetnosti+vojvodine+panorama 
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Слика 7.6 
Фотографија изведеног објекта Музеја западне уметности у Токију. Извор: аутор фотографије Михаило Лујак 
(2008). 
Слика 7.7 
Фотографија изведеног објекта Музеја револуције у Новом Саду (1966). Извор: аутор фотографије Ива 
Марковић. 
Слика 7.8 
Основа првог спрата конкурсни пројекат Музеја револуције у Новом Саду, 1959 – прва III награда. Аутор 
пројекта архитект Иван Витић. Извор: J(ahiel) F(inci) „Uz konkurs za izradu Idejnog projekta zgrade Muzeja narodne 
revolucije u Novom Sadu“, Arhitektura Urbanizam, (Beograd), br. 1, (1960), str. 35. 
Слика 7.9 
Изглед објекта – перспективни приказ, конкурсни пројекат Музеја револуције у Новом Саду, 1958  – трећи 
Откуп. Аутори архитекти Гроздан Кнежевић и Жагар Желимир. Извор: Ivan Štraus, Arhitektura Jugoslavije 1945-
1990, Sarajevo: Svjetlost, 1990, str. 62.  
Слика 7.10 
Музеј Гугенхајм у Њујорку (1943-1959), архитект Френк Лојд Рајт (Frank Lloyd Wright). Извор: www. 
Cindystephenson.wordpress.com 
Слика 7.11 
Основа приземља, конкурсни пројекат Музеја револуције у Новом Саду, 1959 – друга III награда. Аутори 
архитекти Гмајнер Здравко и Милковић Стјепан. Извор: J(ahiel) F(inci) „Uz konkurs za izradu Idejnog projekta 
zgrade Muzeja narodne revolucije u Novom Sadu“, str. 35. 
Слика 7.12 
Ситуација, основа приземља, основа спрата конкурсни пројекат Музеја револуције у Новом Саду, 1959 – први 
Откуп. Аутори архитекти Нада Богојевић, Милена Богојевић и Ратомир Богојевић. Извор: Zoran B. Petrović, 
„Muzeji“, Arhitektura urbanizam, (Beograd), br. 24, (1963), str. 18. 
Слика 7.13а 
Ситуација и основа високог приземља Музеја револуције у Новом Саду. Извор: Пројектна документација (1960), 
Архив Музеја Војводине.  
Слика 7.13б 
Музеј револуције у Новом Саду. Основа првог спрата, бочна фасада и пресек А-А. Ibid. 
Слика 7.13в 
Музеј револуције у Новом Саду. Основа ниског приземља и улазна фасада. Ibid. 
Слика 7.13г 
Музеј револуције у Новом Саду. Бочна фасада, пресек Б-Б, задња фасада. Ibid. 
 
Табла VIII 
 
Слика 8.1а 
Генерални урбанистички план Београда 1950, (коначна верзија), потврђена од Владе НР Србије 1951. године. 
Извор: Братислав Стојановић, „Историја Новог Београда“, Годишњак града Београда, књига XXII, (1975), 209. 
Слика 8.1б 
Генерални урбанистички план Новог Београда, 1958. године, урађен у Урбанистичком заводу града 1956-1957. 
године под руководством архитекта Бранка Петричића. Ibid. 
Слика 8.1в 
План централне зоне Новог Београда, 1960. Извор: „Novi Beograd“, Arhitektura, (Zagreb), br. 1-3, (1960), str. 62. 
Слика 8.1г 
План централне зоне Новог Београда, 1960. Ibid. 
Слика 8.1д 
Макета Регулационог плана Новог Београда, усвојеног 25. јула 1962. године. Аутори плана Леонид Ленарчић, 
Милутин Главички, Милосав Митић, Душан Миленковић и Урош Мартиновић. Извор: Božidar Hranisavljević 
„Izgradnja Novog Beograda“, Izgradnja, (Beograd), br. 6, (1963), str. 2; Milutin Glavički, „Regulacioni plan Novog 
Beograda“, Arhitektura urbanizam, (Beograd), br. 32, (1965), 6. 
Слика 8.2 
Ситуационо решење комплекса музеја у Блоку 15 на Новом Београду – конкурнса подлога. Извор: Oliver Minić, 
„Moderna galerija u Beogradu“, Arhitektura urbanizam, (Beograd), br. 16 (1962), str. 33. 
Слика 8.3 
Макета конкурсног решења Музеја револуције народа и народности Југославије у Београду 1961. Аутор архитект 
Вјенцеслав Рихтер – равноправна II награда, први пласман. Извор: 13131: Музеј револуције народа и народности 
Југославије (конкурсни пројекат), непагинирано. Архив Музеја жртава геноцида, Београд.  
Слика 8.4а 
Конкурсни пројекат Музеја револуције народа и народности Југославије у Београду 1961, ауторског тима 
архитеката Војтјех Делфин и Гроздан Кнежевић – равноправна II награда, други пласман. Изглед објекта – 
перспективни приказ, основа другог спрата – друга етажа сталне поставке музеја, основа ниског приземља, 
погонског тракта и отворене изложбе и пресек. Извор: „Natječaj za idejno rješenje zgrade Muzeja revolucije naroda 
Jugoslavije“, Arhitektura, (Zagreb), br. 5-6, (1961), str. 22. 
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Слика 8.4б 
Конкурсни пројекат Музеја револуције народа и народности Југославије у Београду 1961, ауторског тима 
архитеката Војтјех Делфин и Гроздан Кнежевић. Перспективни приказ објекта, ситуација, пресек. Ibid, str. 21, и 
Branko Babić, „Konkurs za zgradu Muzeja revolucije naroda Jugoslavije“, Arhitektura urbanizam, (Beograd), br. 11-12, 
(1961), nepaginirano. 
Слика 8.5а 
Конкурсни пројекат Музеја револуције народа и народности Југославије у Београду 1961, ауторског тима 
архитеката Милан Чанковић, Љубо Перић и Емил Сершић  - прва III награда, трећи пласман. Изглед објекта – 
перспективни приказ, основа приземља, основа приземља са шемом комуникација и подужни пресек. Извор: 
Branko Babić, „Konkurs za zgradu Muzeja revolucije naroda Jugoslavije“, nepaginirano и „Natječaj za idejno rješenje 
zgrade Muzeja revolucije naroda Jugoslavije“, str. 23. 
Слика 8.5б 
Конкурсни пројекат Музеја револуције народа и народности Југославије у Београду 1961, ауторског тима 
Светислав Личина и Љиљана Јовановић - друга III награда, четврти пласман. Изглед објекта – макета, основа 
приземља, основа другог спрата и подужни пресек. Извор: Branko Babić, „Konkurs za zgradu Muzeja revolucije 
naroda Jugoslavije“, nepaginirano и „Natječaj za idejno rješenje zgrade Muzeja revolucije naroda Jugoslavije“, str. 24. 
Слика 8.6а 
Фотографија макете. Идејни пројекат Музеја револуције народа и народности Југославије, аутор Вјенцеслав 
Рихтер. Извор: Tekstovi nacrti fotografije projekta Muzeja revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije, Beograd, 
nedatirano, nepaginirano. 
Слика 8.6б 
Ситуационо решење Музеја револуције народа и народности Југославије у Блоку 13 на Новом Београду. Извор: 
Slavko Šakota, „Projekt Muzeja revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije u Beogradu“, Arhitektura, (Zagreb), br. 166-
167, (1978), str. 101. 
Слика 8.6в 
Фотографија макете и основа приземља са партерним уређењем Музеја револуције народа и народности 
Југославије. Извор: Tekstovi nacrti fotografije projekta Muzeja revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije, 
nepaginirano. 
Слика 8.6г 
Изглед објекта – макета и бочна фасада Музеја револуције народа и народности Југославије. Ibid 
Слика 8.6д 
Основа приземља и улазна фасада Музеја револуције народа и народности Југославије. Ibid 
Слика 8.6ђ 
Основа приземља – квадрант доле лево и задња фасада Музеја револуције народа и народности Југославије. Ibid 
Слика 8.6е 
Основа приземља – квадрант доле десно и бочна фасада Музеја револуције народа и народности Југославије. Ibid 
Слика 8.6ж 
Основа приземља – квадрант горе лево и макетa Музеја револуције народа и народности Југославије. Ibid 
Слика 8.6з 
Основа приземља – квадрант горе десно и макета Музеја револуције народа и народности Југославије. Ibid 
Слика 8.6и 
Фотографија макете и пресек кроз објекат Музеја револуције народа и народности Југославије. Ibid 
Слика 8.6ј 
Фотографије макете Музеја револуције народа и народности Југославије. Ibid 
 
Табла IX 
 
Слика 9.1 
Пионирски град у Гранешини, Загреб, реализован у периоду 1949-1950. Аутор архитект Иван Витић. 
Фотографија изведеног објекта, основа приземља школског објекта; улазна, бочна и јужна фасада хотелског 
објекта, основа приземља хотелског објекта. Извор: Tomislav Odak, „Sinergija s krajolikom: Pionirski park, 1948“, 
Arhitektura - Ivan Vitić, (Zagreb), br. 1 (217), (2005), str. 108 и 113. 
Слика 9.2 
Пионирски град у Гранешини, 1949-1950. Фотографија изведеног објекта, основа приземља стамбеног павиљона 
и јужна и северна фасада стамбеног павиљона. Ibid, str. 110 и 112 
Слика 9.3 
Пројекат сопствене куће, 1944. Изглед објекта - перспективни приказ и пресек. Извор: Arhitektura - Ivan Vitić, 
(Zagreb), br. 1 (217), (2005), str. 156. 
Слика 9.4 
Пионирски град у Гранешини, 1949-1950. Фотографија изведеног објекта, ситуациони приказ; Изложбени 
павиљон НР Црне Горе: основа приземља, улазна и задња фасада и перспективни прикази. Извор: Tomislav Odak, 
„Sinergija s krajolikom: Pionirski park, 1948“, стр. 106 и 111. 
Слика 9.5 
Пионирски град у Гранешини, 1949-1950. Фотографије изведеног објекта. Ibid, str. 114-115. 
Слика 9.6 
Архитект Иван Витић. Извор: Arhitektura - Ivan Vitić, (Zagreb), br. 1 (217), (2005), str. 20. 
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Слика 9.7 
Стамбено насеље Југословенске ратне морнарице II, Вис 1961, аутор Иван Витић. Перспективна скица. Извор: 
Tadej Glažar, „Interpretacija regionalnog konteksta“, Arhitektura - Ivan Vitić, (Zagreb), br. 1 (217), (2005), str. 58-59. 
Слика 9.8 
Стамбено насеље Југословенске ратне морнарице I, Вис 1952-1953, аутор архитект Иван Витић. 
Фотографије изведеног објекта и ситуација комплекса. Ibid, str. 61-62-63. 
Слика 9.9 
Стамбено насеље Југословенске ратне морнарице II, Вис 1961 (насеље није реализовано). Аутор пројекта Иван 
Витић. Основа приземља, перспективни приказ, западна фасада, јужна фасада, северна фасада, источна фасада, 
основа првог спрата, пресек и перспективни приказ. Ibid, str. 64-66-67. 
Слика 9.10 
Дом Југословенске народне армије на Рабу, 1965. Аутор архитект Иван Витић. Изглед објекта - перпсективни 
приказ. Извор: Vera Grimmer, „Radikalnost dijaloga – Dom Armije Šibenik, 1960/1961“, Arhitektura - Ivan Vitić,  
(Zagreb), br. 1 (217), (2005), str. 91. 
Слика 9.11 
Дом Југословенске народне армије на Рабу, 1965. Аутор архитект Иван Витић. Пројекат: изглед објекта – 
перпсективни приказ, основа приземља и основа спрата. Извор: Tomislav Kozarić, Tomislav Premerl, „Ivo Vitić – 
Uz izložbu APB „Vitić“ – Zagreb, Siječnja 1966.“, Čovjek i prostor, (Zagreb), br. 159, (1966), str. 3 
Слика 9.12 
Павиљон САД у Загребу, 1965. Аутор архитект Иван Витић. Изглед објекта – макета, основа приземља, улазна 
фасада и пресек. Извор: Tomislav Odak, Hrvatska arhitektura dvadesetog stoljeća – Neostvareni projekti, str. 142 
Слика 9.13 
Викенд кућа Бунко-Мимица, 1959. Аутор Иван Витић. Изгледи објекта – перспективни прикази и основа објекта. 
Извор: „Projekti i realizacije 1941-1986“, Arhitektura - Ivan Vitić,  (Zagreb), br. 1 (217), (2005), str. 166.  
Слика 9.14 
Зграда ЦК СКХ (Друштвено политичких организација) у Загребу, 1961-1968. Аутор архитект Иван Витић. 
Конкурсни пројекат: изглед објекта – макета, основа приземља и перпсективни прикази. Извор: Maroje Mrduljaš, 
„Kockica“, Arhitektura - Ivan Vitić,  (Zagreb), br. 1 (217), (2005), str. 138-139 и 151; и Nada Marić-Vitić, „Natječaj za 
zgradu CK SKH u Zagrebu“, Arhitektura urbanizam, (Beograd), br. 10, (1961), str. 41. 
Слика 9.15 
Зграда ЦК СКХ у Загребу. 1961-1968. Аутор архитект Иван Витић. Макета – конкурсни пројекат и фотографије 
изведеног објекта. Извор: Maroje Mrduljaš, „Kockica“, str. 138 и 151. 
Слика 9.16 
Дом Југословенске народне армије у Шибенику, 1960-1961. Аутор архитект Иван Витић. Фотографија изведеног 
објекта - панорама  града. Извор: Vera Grimmer, „Radikalnost dijaloga – Dom Armije Šibenik, 1960/1961“, str. 81. 
Слика 9.17 
Дом ЈНА у Шибенику, 1960-1961. Аутор Иван Витић. Фотографија изведеног објекта - ентеријер. Ibid, str. 92-93. 
Слика 9.18 
Дом ЈНА у Шибенику, 1960-1961. Аутор Иван Витић. Фотографија изведеног објекта; Пројекат неизведене 
варијанте: основа приземља, основа првог спрата и изглед објекта – перспективни приказ. Ibid, str. 83-85-88. 
Слика 9.19 
Дом ЈНА у Шибенику, 1960-1961. Аутор Иван Витић. Фотографија изведеног објекта, основа приземља и основа 
првог спрата – реализована варијанта. Ibid, str. 83 и 89. 
Слика 9.20 
Дом ЈНА у Шибенику, 1960-1961. Аутор Иван Витић. Фотографије изведеног објекта. Ibid, str. 84 и 86. 
Слика 9.21 
Основна школа „Симо Матавуљ“, у Шибенику, 1952. Аутор архитект Иван Витић. Фотографије изведеног 
објекта. „Projekti i realizacije 1941-1986“, str. 157.  
Слика 9.22 
Дом ЈНА у Шибенику, 1960-1961. Аутор Иван Витић. Фотографија изведеног објекта. Ibid, str. 90. 
Слика 9.23 
Дом Југословенске народне армије у Комижи, Вис, 1961-1967. Аутор архитект Иван Витић. Фотографија 
изведеног објекта; локација, ситуација и перспективни прикази. Извор: Continuity of modernity – Fragments of 
croatian architecture from modernisam to 2010, Zagreb: Oris, nedatirano, str. 6; и Tadej Glažar, „Arhetip i poligon za 
inovacije“, Arhitektura - Ivan Vitić,  (Zagreb), br. 1 (217), (2005), str. 70. 
Слика 9.24 
Дом ЈНА у Комижи, Вис, 1961-1967. Аутор Иван Витић. Изглед објекта – перспективни приказ, пресек и основа 
објекта. Извор: Tadej Glažar, „Arhetip i poligon za inovacije“, str. 72 и 77. 
Слика 9.25 
Дом ЈНА у Комижи, Вис, 1961-1967. Фотографија изведеног објекта – ентеријер и фасаде објекта. Ibid, str. 76-77. 
Слика 9.26 
Дом ЈНА у Комижи, Вис, 1961-1967. Аутор Иван Витић. Фотографије изведеног објекта. Ibid, str. 74-75. 
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ГЛАВА IV 
 
Табла X 
 
Слика 10.1 
Стадион Југословенске народне армије у Београду, 1947-1949. Аутори архитекти Михајло Јанковић и Коста 
Поповић. Фотографије изведеног објекта и основа партера. Извор: Приватна архива породице Јанковић. 
Слика 10.2 
Спортско-рекреативни центар „Ташмајдан“, у Београду, 1953-1956. Аутори архитекти Михајло Јанковић и 
Угљеша Богуновић. Фотографије изведеног објекта и ситуација. Извор: Stadion – Biro za arhitektonsko i 
urbanističko projektovanje. Beograd: Eco comercial de Yugoslavia, nedatirano, nepaginirano; Приватна архива 
породице Јанковић.  
Слика 10.3 
Зграда Савезног извршног већа на Новом Београду, 1955-1961. Аутор архитект Михајло Јанковић. Фотографија 
изведеног објекта и основа приземља. Извор: Приватна архива породице Јанковић. 
Слика 10.4 
Зграда Савезног извршног већа на Новом Београду, 1955-1961. Фотографија изведеног објекта – улазни корпус. 
Извор: Приватна архива породице Јанковић. 
Слика 10.5 
Зграда Савезног извршног већа на Новом Београду, 1955-1961. Фотографија изведеног објекта, основа првог 
спрата и основа четврте-типске етаже. Извор: Приватна архива породице Јанковић. 
Слика 10.6 
Зграда Друштвених организација у Београду, 1960-1965. Аутор архитект Михајло Јанковић. Изглед објекта – 
перспективни приказ (конкурсни пројекат); основа приземља и основа спрата. Извор: Приватна архива породице 
Јанковић. 
Слика 10.7 
Зграда Друштвених организација у Београду, 1960-1965. Изглед објекта – перспективни приказ конгресне 
дворане и ентеријер конгресне дворане (конкурсни пројекат). Извор: Приватна архива породице Јанковић. 
Слика 10.8 
Зграда Друштвених организација у Београду, 1960-1965. Фотографија изведеног објекта и перспективни приказ. 
Извор: Приватна архива породице Јанковић. 
Слика 10.9 
Зграда Савезног извршног већа на Новом Београду, 1955-1961. Фотографије изведеног објекта. Извор: Приватна 
архива породице Јанковић. 
Слика 10.10 
Зграда Музеја “25.мај” у Београду 1960-1962. Аутор архитект Михајло Јанковић. Главни пројекат – ситуација. 
Извор: Архив Музеја Југославије, Београд. 
Слика 10.11 
Зграда Музеја “25.мај” у Београду 1960-1962. Пројектна документација: перспективни приказ приступне алеје. 
Извор: Архив града Београда. 
Слика 10.12 
Зграда Музеја “25. мај” у Београду 1960-1962. Фотографија макете комплекса. Извор: Приватна архива породице 
Јанковић. 
Слика 10.13 
Зграда Музеја “25. мај” у Београду 1960-1962. Фотографије изведеног објекта. Извор: Приватна архива породице 
Јанковић. 
Слика 10.14 
Зграда Музеја “25. мај” у Београду 1960-1962. Председник Југославије Ј. Б. Тито са супругом Јованком у 
обиласку објекта. Извор: Архив Музеја Југославије, Београд. 
Слика 10.15 
Зграда Музеја “25. мај” у Београду 1960-1962. Пројектна документација: основа приземља, подужни пресек, 
основа спрата. Извор: Архив града Београда. 
Слика 10.16 
Зграда Музеја “25. мај” у Београду 1960-1962. Пројектна документација: попречни пресек и бочна фасада. Извор: 
Архив града Београда. 
Слика 10.17 
Зграда Музеја “25.мај” у Београду 1960-1962. Ситуациони приказ комплекса Музеја „25. мај“. Извор: Архив 
града Београда. 
Слика 10.18 
Зграда Музеја “25.мај” у Београду 1960-1962. Преседник Југославије Ј. Б. Тито са супругом и архитектом 
Михаилом Јанковићем у обиласку сталне поставке Музеја, „25. мај“,  дан пред свечано отварање објекта 24. маја 
1962. године. Извор: Архив града Београда. 
Слика 10.19 
Зграда Музеја “25.мај” у Београду 1960-1962. Фотографије ентеријера објекта: централно степениште и 
изложбена поставка. Извор: Приватна архива породице Јанковић. 
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Слика 10.20 
Зграда Музеја “25.мај” у Београду 1960-1962. Мозаик на улазној фасади објекта, аутор Бошко Карановић. Извор: 
Lazar Trifunović, „Diskusije povodom radova na javnim zgradama – Sinteza – Šta je to?“, Borba, (Beograd), 16. oktobar 
(1962), str. 16. 
Слика 10.21 
Зграда Музеја “25.мај” у Београду 1960-1962. Перспективни приказ – цртеж. Извор: Архив града Београда. 
Слика 10.22 
Зграда Музеја “25.мај” у Београду 1960-1962. Фотографија изведеног објекта. Извор: Stadion – Biro za 
arhitektonsko i urbanističko projektovanje, nedatirano, nepaginirano. 
Слика 10.23 
Зграда Музеја “25.мај” у Београду 1960-1962. Фотографија стања мермерне облоге на крову објекта. Извор: 
Izveštaj o stanju muzeja, 1970. Beograd: Arhiv muzeja Jugoslavije. 
Слика 10.24 
Текстови о стању отворених простора и објекта Музеја „25. мај“ из дневне штампе. Извор: Политика, (Београд), 
13. септембар 1971, стр. 8, и 22. фебруар 1977, стр. 16.   
Слика 10.25 
Анкетни конкурс за реконструкцију и уређење слободних простора Музеја “25. мај”, првонаграђени пројекат 
архитеката Бранислава и Марије Јовин. Извор: Stanimirović, Ljubica ur. Rekonstrukcija i uređenje slobodnih prostora 
Muzeja „25. maj“, katalog konkursa. Beograd: Muzej 25. maj, 1978, стр. 25-26. 
Слика 10.26 
Предеседник Југославије Ј. Б. Тито разгледа макете конкурсних решења за уређење слободних површина Музеја 
„25. мај“, август 1979. Извор: Архив Музеја Југославије, Београд. 
Слика 10.27 
Споменик Стјепану Стеви Филиповићу, у Ваљеву, откривен 1960, аутор Војин Бакић. Извор: Baldani, Juraj. 
Revolucionarno kiparstvo. Zagreb: Spektar, 1977, str. 81. 
Стјепан, Стево, Филиповић (22.5.1942) – фотографија. Извор: http://sr.wikipedia.org/sr/stjepan filipovic.org 
Слика 10.28 
Душан Џамоња и Федор Вензлер (Wenzler). Конкурсно решење за Споменик у Каменском – четврта награда. 
Извор: Zdenko Kolacio „Spomenik pobjede narodne revolucije u Slavoniji (Kamensko) – autori o svojim radovima“, 
Arhitektura, (Zagreb), br. 1-2, (1961), str. 26. 
Слика 10.29 
Душан Џамоња, „Споменик револуцији у Мославини“, Подгарић, 1967. Извор: Baldani, Juraj. Revolucionarno 
kiparstvo. Zagreb: Spektar, 1977, str. 172-173 
Слика 10.30 
Миодраг Живковић, вајар и Василије Јанковић, архитект. Конкурсно решење за Споменик у Каменском – друга 
награда. (ширина скултуре 43.0 m и висина 23.0 m). Извор: Zoran Žunković, „Naši spomenici danas“, Arhitektura 
urbanizam, (Beograd), br. 10, (1961), 25. 
Слика 10.31 
Јордан Грабуловски, „Македониум“, Крушево, 1974. Извор: Baldani, Juraj. Revolucionarno kiparstvo. str. 167. 
Слика 10.32 
Јанез Ленаси (Lenassi), „Споменик прекомурским бригадама“, Илирска Бистрица, 1966. Извор: Baldani, Juraj. 
Revolucionarno kiparstvo. str. 165. 
Слика 10.33 
Војин Стојић, „Споменик борцима Космајског партизанског одреда“, Космај, 1982. Извор: Baldani, Juraj. 
Revolucionarno kiparstvo. str. 183. 
Слика 10.34 
Миодраг Живковић, „Споменик победе на Сутјесци“, Тјентиште, 1963-1971. Извор: Baldani, Juraj. Revolucionarno 
kiparstvo. str. 155. 
Слика 10.35 
На путу за Славковицу. (Фото Танјуг). Извор: Dragi Milenković, „Nesporazumi oko savremenih spomenika kulture“, 
Arhitektura urbanizam, (Beograd), br. 10, (1961), str. 2. 
Слика 10.36 
Зденко Сила, „Меморијал „26 смрзнутих партизана“ на Матића пољани“, 1962. Извор: Vanda Ekl, „Memorijal 
dvadeset šest smrznutih partizana u matić poljani“, Arhitektura, (Zagreb), br. 155, (1975), str. 31. 
Слика 10.37 
Игор Емили, „Спомен гробље у Подхуму“, Ријека, 1959. Извор: K. „Spomen-groblje u Podhumu“, Čovjek i prostor, 
(Zagreb), br. 90, (1959), str. 1. 
Слика 10.38 
Богдан Богдановић, „Партизанска некропола“, Мостар, 1961-1965. Извор: Baldani, Juraj. Revolucionarno kiparstvo. 
176. 
Богдан Богдановић, „Партизанска некропола“, Прилеп, 1961-1962. Ibid, str. 131. 
Слика 10.39 
Зденко Колацио, „Споменик жртвама фашизма“, Каменски Вучјак, 1963. Ibid, str. 134. 
Зденко Колацио и Зденко Сила, „Спомен костурница Владимиру Гортану“, Берам, Пазин, 1952. Ibid, str. 116. 
Слика 10.40 
Душан Џамоња, „Скица за споменик Побједи на сремском фронту“ – макета конкурсног решења. Ibid, str. 182. 
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Слика 10.41 
Стеван Лукетић и Андрија Мутњаковић. Конкурсно решење за Споменик у Каменском – трећа награда. Извор: 
Zdenko Kolacio „Spomenik pobjede narodne revolucije u Slavoniji (Kamensko) – autori o svojim radovima“, 
Arhitektura, (Zagreb), br. 1-2, (1961), str. 25. 
Слика 10.42 
Душан Џамоња, „Споменик револуцији“, Козара-Мраковица, 1972. Извор: Baldani, Juraj. Revolucionarno kiparstvo. 
Насловна страна. 
 
Табла XI 
 
Слика 11.1а 
Сликар Миодраг Б. Протић, оснивач и први управник Музеја савремене уметности. Извор: Denegri, Jerko i 
Jovanović, Svetlana ur. Poetika i simboli Miodraga B. Protića. Beograd: Muzej savremene umetnosti, 2006, str. 17. 
Слика 11.1б 
Архитекти Иван Антић и Иванка Распоповић. Извор: „Oktobarska nagrada Ivanu Antiću i Ivanki Raspopović“, 
Arhitektura urbanizam, (Beograd), br. 35-36, (1965), str. 90. 
Слика 11.2 
Музеј савремене уметности у Београду - насловна страна часописа Архитектура урбанизам бр. 38, 1966. 
Слика 11.3 
Модерна галерија у Београду (Музеј савремене уметности), 1960, конкурсно решење – прва награда, ауторски 
тим архитекти Иван Антић и Иванка Распоповић. Основа приземља, изглед објекта – перспективни приказ, 
основа спратних нивоа и улазна фасада. Извор: (Oliver) М.(inić) „Konkurs za Modernu galeriju u Beogradu“, 
Arhitektura urbanizam, (Beograd), br. 1 (1960), str. 33. 
Слика 11.4 
Макета објекта Музеја савремене уметности у Београду (1960-1965). Извор: Оливер Минић, „Модерна галерија у 
Београду“, Архитектура урбанизам, (Београд), бр. 16, (1962), стр. 34 
Слика 11.5 
Изглед изведеног објекта Музеја савремене уметности у Београду (1960-1965). Извор: Оливер Минић, „Једна 
нова просторна концепција музеја“, Архитектура урбанизам, (Београд), бр. 38, (1966), стр. 19. 
Слика 11.6 
Основа приземља Музеја савремене уметности у Београду (1960-1965). Извор: Оливер Минић, „Модерна 
галерија у Београду“, стр. 35.  
Слика 11.7 
Изглед изведеног објекта Музеја савремене уметности у Београду (1960-1965). Извор: Оливер Минић, „Једна 
нова просторна концепција музеја“, стр. 17. 
Слика 11.8 
Фотографија изведеног објекта (1960-1965). Извор: Дијана Милашиновић Марић, „Дисциплина архитектуре и 
слобода духа – архитекта Иван Антић“, Архитектура и урбанизам, (Београд), бр. 16/17, (2005), стр. 10. 
Слика 11.9 
Основа нивоа +3.90 – излагање скулптура и нивоа +6.24 – излагање великих сликарских платна; 
Основа нивоа +6.24, нивоа +8.58 излагање средњих сликарских платна и нивоа +10.95 излагање малих 
сликарских платна. Извор: Оливер Минић, „Модерна галерија у Београду“, стр. 35. 
Слика 11.10 
Фотографија изведеног објекта Музеја савремене уметности у Београду. Извор: Алексеј Бркић, Знакови у камену 
– српска модерна архитектура 1930-1980. Београд: Савез архитеката Србије, 1992, стр. 182. 
Слика 11.11 
Идејни пројекат пресек кроз објекат Музеја савремене уметности у Београду. Извор: Оливер Минић, „Једна нова 
просторна концепција музеја“, стр. 19. 
Слика 11.12 
Фотографија изведеног објекта МСУ – насловна страна часописа Izgradnja, Београд, бр. 10, 1969. 
Слика 11.13 
Фотографије изведеног објекта МСУ. Извор: Алексеј Бркић, Знакови у камену – српска модерна архитектура 
1930-1980. стр. 179 и 182; www.blic.rs/kulturavesti219322Muzeju-savremene-umetnosti  
Слика 11.14 
Фотографије ентеријера МСУ – изложбени нивои. Извор: Оливер Минић, „Једна нова просторна концепција 
музеја“, стр. 17. и Muzej savremene umetnosti Beograd. Beograd: Muzej savremene umetnosti, nedatirano, str. 7 
Слика 11.15 
Фотографијa ентеријера МСУ – изложбени ниво. Извор: Muzej savremene umetnosti Beograd. Beograd: Muzej 
savremene umetnosti, nedatirano, str. 13. 
Слика 11.16 
Оригинална пројектна документација Музеја савремене уметности у Београду. Графички прилог главног 
пројекта: Основа изложбених нивоа +8.60 и +10.95. Историјски архив града Београда. 
Слика 11.17 
Оригинална пројектна документација Музеја савремене уметности у Београду. Текстуално образложење главног 
пројекта – попис површина по Нивоима, стр. 15. Историјски архив града Београда. 
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Табла XII 
 
Слика 12.1 
Нереализовано решење Спомен музеја стрељаних у Крагујевцу - Идејни пројекат рађен 1965. године. Ауторски 
тим архитекти Иван Антић и Иванка Распоповић. Изглед објекта – макета, основа приземља. Извор: „Muzej u 
Kragujevcu“, Arhitektura urbanizam, (Beograd), br. 33-34, (1965), str. 39. 
Слика 12.2 
Нереализовано решење Спомен музеј стрељаних у Крагујевцу - Идејни пројекат рађен 1965. године. Ауторски 
тим архитекти Иван Антић и Иванка Распоповић. Изгледи објекта – макета и основа крова. Ibid. 
Слика 12.3 
Реализовано решење Спомен музеја стрељаних у Крагујевцу – основа ниског приземља и основа високог 
приземља. Извор: Ivan Antić, „Spomen-muzej streljanih u Kragujevcu“, Izgradnja, (Beograd), br. 7, (1976), str. 60. 
Слика 12.4 
Изглед вертикалних кубуса Спомен музеја стрељаних у Крагујевцу - фотографије. Ibid, str. 61. 
Слика 12.5 
Скулптуре Олге Јеврић, „Предлог за споменик“ (материјал: бетон и гвожђе), 1956-1957. Фонд уметничке 
колоније Ечка. Извор: www.galerija.rs/izlozbe/prosle/Enformel/enformel.htm 
Слика 12.6 
Фотографија изведеног објекта Спомен музеја стрељаних у Крагујевцу. Извор: 
www.sumadijapress.com/3535699373 
Слика 12.7 
Спомен музеј стрељаних у Крагујевцу, 1965-1976. Ауторски тим архитекти Иван Антић и Иванка Распоповић. 
Изглед изведеног објекта. Извор: www.muzej-21-oktobar-sumarice 
Слика 12.8 
Миодраг Живковић, „Споменик стрељаним ђацима“, Крагујевац 1961. Извор: Baldani, Juraj. Revolucionarno 
kiparstvo. str. 84. 
 
ГЛАВА V 
 
Табла XIII 
 
Слика 13.1 
Конкурсни пројекат Спомен зграде Народне библиотеке Србије 1958, ауторског тима архитеката Иво Куртовић и 
Слободан Михаиловић – прва награда. Конкурсни елаборат: изглед објекта – макета, основа ниског приземља и 
основа високог приземља. Извор: Душан Милачић, „Нова зграда Народне библиотеке у Београду“, Библиотекар, 
(Београд), бр. 1, (1958), стр. 3. и Мате Бајлон „Спомен-зграда Народне библиотеке у Београду“, Библиотекар, 
(Београд), бр. 2-3, (1958), стр. 109-110. 
Слика 13.2 
Конкурсни пројекат Спомен зграде Народне библиотеке Србије 1958, ауторског тима архитеката Иво Куртовић и 
Слободан Михаиловић – прва награда. Конкурсни елаборат: изглед објекта – макета и попречни пресек. Извор: 
Душан Милачић, „Нова зграда Народне библиотеке у Београду“, Библиотекар, (Београд), бр. 1, (1958), стр. 3. и 
Мате Бајлон „Спомен-зграда Народне библиотеке у Београду“, Библиотекар, (Београд), бр. 2-3, (1958), стр. 111. 
Слика 13.3 
Конкурсни пројекат Спомен зграде Народне библиотеке Србије 1958, ауторског тима архитеката Милена 
Станковић–Ђорђевић и Сибин Ђорђевић – друга награда. Конкурсни елаборат: ситуација, основа приземља и 
основа првог спрата. Извор: Мате Бајлон „Спомен-зграда Народне библиотеке у Београду“, Библиотекар, 
(Београд), бр. 2-3, (1958), стр. 107-108. 
Слика 13.4 
Зграда унутрашњих послова на Губеревцу у Београду, улица Кнеза Милоша, 1981, аутор архитект Иван Антић 
(објекат порушен у бомбардовању 1999). Извор: Дијана Марић-Милашиновић, „Дисциплина архитектуре и 
слобода духа – Архитекта Иван Антић“, Архитектура и урбанизам, (Београд), бр. 16/17, (2005), стр. 13. 
Слика 13.5  
Скица архитекта Иве Куртовића за уређење Светосавског платоа, 1967. Извор: Zoran B. Petrović, „Život i delo Ive 
Kurtovića (1910-1972)“, Arhitektura urbanizam, (Beograd), br. 73, (1975), str. 18. 
Слика 13.6 
Национална библиотека Француске „Франсоа Митеран“, Париз (1996), аутор Доминик Перо (Dominique Perrault). 
Извор: Chevallier, Alix. Schaer, Roland. Blin, Sylvie. Bibliotheque nationale de France (Connaissance des Arts) 
(English Edition). Paris: Societe Francaise de Promotion Artistique, 1997, str. 28-29 i 34. 
Слика 13.7 
Конкурсни пројекат Спомен зграде Народне библиотеке Србије 1958, ауторског тима архитекта Зоја Думенгџић 
и инж. Селимир Думенгџић – друга III награда. Конкурсни елаборат: изглед објекта – макета, ситуација и 
перспективни приказ. Извор: Конкурсни елаборат под шифром 76111 откривен током истраживања – данас у 
Архиву Народне библиотеке Србије. (АНБС) 
Слика 13.8 
Конкурсни пројекат Спомен зграде Народне библиотеке Србије 1958, ауторског тима архитекта Зоја Думенгџић 
и инж. Селимир Думенгџић – друга III награда. Конкурсни елаборат: изглед објекта – перспективни приказ, 
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основа приземља и основа првог  спрата. Извор: Конкурсни елаборат под шифром 76111 откривен током 
истраживања – данас у Архиву Народне библиотеке Србије. 
Слика 13.9 
Конкурсни пројекат Спомен зграде НБС 1958, ауторског тима архитекта Зоја Думенгџић и инж. Селимир 
Думенгџић – друга III награда. Конкурсни елаборат: фронтални изглед објекта – макета, основа другог спрата и 
задња фасада. Извор: Конкурсни елаборат под шифром 76111 откривен током истраживања – данас у АНБС. 
Слика 13.10 
Конкурсни пројекат Спомен зграде НБС 1958, ауторског тима архитекта Зоја Думенгџић и инж. Селимир 
Думенгџић – друга III награда. Конкурсни елаборат: бочни изглед објекта – макета, основа трећег спрата и 
предња фасада. Извор: Конкурсни елаборат под шифром 76111 откривен током истраживања – данас у АНБС. 
Слика 13.11 
Конкурсни пројекат Спомен зграде НБС 1958, ауторског тима архитекта Зоја Думенгџић и инж. Селимир 
Думенгџић – друга III награда. Конкурсни елаборат: задњи изглед објекта – макета, основа подрума I - магацин 
за књиге и попречни пресек кроз кулу. Извор: Конкурсни елаборат под шифром 76111 откривен током 
истраживања – данас у Архиву Народне библиотеке Србије. 
Слика 13.12 
Конкурсни пројекат Спомен зграде НБС 1958, ауторског тима архитекта Зоја Думенгџић и инж. Селимир 
Думенгџић – друга III награда. Конкурсни елаборат: основа подрума II - магацин за књиге, основа XXI спрата, 
пресек кроз анекс, предњи изглед анекса, приземље анекса – гаража са техничким просторима, основа првог 
спрата – станови за домара и ложача и бочни изгледи објекта библиотеке. Извор: Конкурсни елаборат под 
шифром 76111 откривен током истраживања – данас у Архиву Народне библиотеке Србије. 
Слика 13.13 
Идејни пројекат Спомен зграде Народне библиотеке Србије 1962. Аутор архитект Иво Куртовић. Ситуација – 
макета и основа сутерена. Извор: Инвестициони програм са Идејним пројектом, АНБС. 
Слика 13.14 
Идејни пројекат Спомен зграде Народне библиотеке Србије 1962. Изглед објекта са Светосавским платоом – 
макета и основа ниског приземља. Извор: Инвестициони програм са Идејним пројектом, АНБС. 
Слика 13.15 
Идејни пројекат Спомен зграде Народне библиотеке Србије 1962. Изглед објекта из Скерлићеве улице – макета и 
основа високог приземља. Извор: Инвестициони програм са Идејним пројектом, АНБС. 
Слика 13.16 
Идејни пројекат Спомен зграде Народне библиотеке Србије 1962. Изглед објекта из Булевара Југословенске 
народне армије – макета и основа спрата. Извор: Инвестициони програм са Идејним пројектом, АНБС. 
Слика 13.17 
Идејни пројекат Спомен зграде Народне библиотеке Србије 1962. Основа галерије, главна фасада и фронтални 
изглед објекта – макета. Извор: Инвестициони програм са Идејним пројектом, Архив Народне библиотеке 
Србије. 
Слика 13.18 
Идејни пројекат Спомен зграде Народне библиотеке Србије 1962. Подужни пресек кроз објекат, попречни пресек 
кроз улазни хол и попречни пресек кроз магацине за њиге и изглед објекта – макета. Извор: Инвестициони 
програм са Идејним пројектом, Архив Народне библиотеке Србије. 
Слика 13.19 
Архитект Иво Куртовић, фотографија. Извор: Богдан Стојков, „Идејни, главни и детаљни пројекат“, Народна 
библиотека СР Србије – монографија о изградњи. Београд: Народна библиотека Србије, 1981, стр. 30. 
Слика 13.20 
Скица главне фасаде са косим кровом коју је урадио архитект Иво Куртовић 1966. Ibid, str. 34. 
Слика 13.21 
Перспективни изглед зграде НБС са косим кровом, рад архитекта Бранислава Јовина. Ibid, str. 34. 
Слика 13.22 
Фотографије изведеног објекта. Извор: Народна библиотека СР Србије – монографија о изградњи. Београд: 
Народна библиотека Србије, 1981, стр. 52; 74; 78;  
Слика 13.23 
Главни пројекат зграде Народне библиотеке Србије, 1966. Аутор Иво Куртовић. Пројектна документација: 
Основа ниског приземља, подужни пресек кроз читаоницу и основа високог приземља. Извор: Народна 
библиотека СР Србије – монографија о изградњи. Београд: Народна библиотека Србије, 1981, стр. 47-48. 
Слика 13.24 
Главни пројекат зграде Народне библиотеке Србије, 1966. Аутор архитект Иво Куртовић. Пројектна 
документација: Основа спрата, попречни пресек кроз читаоницу, основа галерије. Ibid, str. 48 i 51. 
Слика 13.25 
Фотографије са градилишта Народне библиотеке Србије. Извор: politikin-zabavnik.rs-pz-content-beograd-koga-vise-
nema 2881   
Слика 13.26 
Портрет Милорада Панића Сурепа, рад Михаила Петрова, 1948. Извор: Библиотекар, (Београд), бр. 4, (1968), 
непагинирано. 
Слика 13.27 
Указ о проглашењу Закона о преузимању права и дужности оснивача према Народној библиотеци 
Социјалистичке Републике Србије у Београду од 28. децембра 1964. Архив Народне библиотеке Србије. 
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Слика 13.28 
Милорад Панић Суреп за говорницом приликом свечаног отварања градилишта и постављања камена темељца, 
20. октобра 1966. године. Извор: Народна библиотека СР Србије – монографија о изградњи. Београд: Народна 
библиотека Србије, 1981, стр. 62. 
Слика 13.29 
Фотографија са свечаног отварања зграде Народне библиотеке Србије, 4. април 1973, Београд. Ibid, str. Str. 4. 
Слика 13.30 
Канцелар Савезне Републике Немачке Вили Брант у посети Народној библиотеци Србије, 16. април 1973. 
Канцелар Брант у разговору са председником Скупштине Београда Бранком Пешићем. Извор: Драгослав Раичић, 
„Југославија – СР Немачка: У знаку нове климе“, НИН, (Београд), април 1973, стр. 33. 
Слика 13.31 
Председник СФР Југославије Ј. Б. Тито прима Повељу Народне библиотеке Србије, 6. јануар 1975. Извор: 
Мирослава Бошковић, „Председник Републике Јосип Броз Тито посетио је Народну Библиотеку СР Србије“, 
Заједница библиотека, (Београд), бр. 1-2, (1975), стр. 7. 
Слика 13.32 
Председник СФРЈ Ј. Б. Тито са супругом у посети Народној библиотеци Србије у Београду, 6. јануар 1975. Извор: 
politikin-zabavnik.rs-pz-content-beograd-koga-vise-nema 2881 и Народна библиотека СР Србије – монографија о 
изградњи. Београд: Народна библиотека Србије, 1981, стр. 2. 
Слика 13.33 
Потпис Председника СФРЈ Ј. Б. Тита и супруге Јованке Броз у Књизи посета НБС, 6. јануар 1975. Извор: 
Мирослава Бошковић, „Председник Републике Јосип Броз Тито посетио је Народну Библиотеку СР Србије“, 
Заједница библиотека, (Београд), бр. 1-2, (1975), стр. 9. 
Слика 13.34 
Фотографије изведеног објекта НБС (1973). Извор: Народна библиотека СР Србије – монографија о изградњи. 
Београд: Народна библиотека Србије, 1981, стр. 98 и 88. 
Слика 13.35 
Фотографије изведеног објекта НБС (1973). Извор: Народна библиотека СР Србије – монографија о изградњи. 
Београд: Народна библиотека Србије, 1981, стр. 86: 80 и 83. 
Слика 13.36 
Фотографије ентеријера објекта НБС (1973): улазни хол, читаоница, хол првог спрата и одељење каталога. Извор: 
Народна библиотека СР Србије – монографија о изградњи. Београд: Народна библиотека Србије, 1981, стр. 80 и 
насловна страна. 
Слика 13.37 
Конкурсни пројекат Светосавског платоа архитекта Михајла Митровића (шифра „Агора“), 1970 – једнаковредна I 
награда. Ситуационо решење, перспективни прикази – цртежи и макета. Извор: „Rezultati užeg anonimnog 
konkursa za Idejno arhitetkonsko-urbanističko rešenje uređenja Svetosavskog platoa u Beogradu“, Arhitektura 
urbanizam, (Beograd), br. 58, (1970), str. 69. 
Слика 13.38 
Конкурсни пројекат Светосавског платоа архитекта Бранислава Јовина (шифра „Плато“), 1970 – једнаковредна I 
награда. Ситуационо решење, перспективни прикази – цртежи и макета. Ibid, str. 70. 
Слика 13.39 
Галерија Павла Бељанског у Новом Саду, аутор Иво Куртовић, 1962. Фотографија изведеног објекта. Извор: 
Zoran B. Petrović, „Život i delo Ive Kurtovića (1910-1972)“, Arhitektura urbanizam, (Beograd), br. 73, (1975), str. 14. 
Слика 13.40 
Галерија Павла Бељанског у Новом Саду, аутор архитект Иво Куртовић, 1962. Основа приземља, основа спрата и 
фотографија изведеног објекта. Извор: Zoran Manević, „Ivo Kurtović (1910-1972) – povodom dodeljivanja posmrtne 
Oktobarske nagrade grada Beograda za arhitekturu i urbanizam“, Čovjek i prostor, (Zagreb), br. 236, (1972), str. 15. 
Слика 13.41 
Конкурсни пројекат за Музеја ловарства и шумарства у Топчидеру, 1952 – III награда. Аутор архитект Иво 
Куртовић. Изглед објекта – североисточна и југоисточна фасада, пресеци и основа приземља. Извор: Zoran B. 
Petrović, „Život i delo Ive Kurtovića (1910-1972)“, str. 13. 
Слика 13.42 
Конкурсни пројекат за Дом омладине у Београду, 1962 – други пласман, III награда (II награда није додељена). 
Аутор архитект Иво Куртовић. Изглед објекта – перспективни приказ, основа приземља и основа подземне 
етаже. Извор: Zoran B. Petrović, „Život i delo Ive Kurtovića (1910-1972)“, str. 14-15. 
Слика 13.43 
Зграда Спољнотрговинске коморе у Београду, Кнез Михаилова улица бр. 10, 1961, аутор архитект Иво Куртовић. 
Извор: Zoran B. Petrović, „Život i delo Ive Kurtovića (1910-1972)“, str. 16. 
Слика 13.44 
Зграда Завода за осигурање и реосигурање „Београд“, 1961, аутор архитект Иво Куртовић. Извор: Zoran B. 
Petrović, „Život i delo Ive Kurtovića (1910-1972)“, str. 16. 
 
Табла XIV 
 
Слика 14.1 
Изглед изведеног објекта Спомен куће на Тјентишту, 1966-1971. Аутор архитект Ранко Радовић. Извор: Ranko 
Radović, „Spomen-kuća bitke na Sutjesci“, Arhitektura, (Zagreb), br. 158-159, (1976), str. 65. 
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Слика 14.2 
Макета објекта Спомен куће на Тјентишту, 1966-1971. Аутор архитект Ранко Радовић. Извор: OMN (Oliver 
Minić), „Informativni centar Tjentište“, Arhitektura Urbanizam, (Beograd), br. 38, (1966), str. 13. 
Слика 14.3 
Изглед изведеног објекта Спомен куће на Тјентишту, 1966-1971. Извор: Ranko Radović, „Spomen-kuća bitke na 
Sutjesci“, str. 66. 
Слика 14.4 
Изглед објекта Спомен куће на Тјентишту – макета. Аутор Ранко Радовић. Извор: „Objekat ‘Panorame Bitke na 
Sutjesci’- Tjentište”, Zbornik radova, Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije, (Beograd), br. 5, (1970), str. 256. 
Слика 14.5 
Ситуација објекта Спомен куће на Тјентишту, 1966-1971. Аутор архитект Ранко Радовић.  Извор: „Informativni 
centar na Tjentištu”, Zbornik radova, Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije, (Beograd), br. 7, (1975), str. 36. 
Слика 14.6 
Изглед објекта Спомен куће на Тјентишту – макета. Извор: „Objekat ‘Panorame Bitke na Sutjesci’- Tjentište”, 257. 
Слика 14.7 
Пресек и основа крова Спомен куће на Тјентишту, 1966-1971. Извор: „Informativni centar na Tjentištu”, str. 36 и 37. 
Слика 14.8 
Изглед објекта Спомен куће на Тјентишту – макета. Извор: Ranko Radović, „Spomen-kuća bitke na Sutjesci“, str. 68. 
Слика 14.9 
Попречни пресек кроз објекат Спомен куће на Тјентишту. Извор: OMN, „Informativni centar Tjentište“, str. 12. 
Слика 14.10 
Основа приземља Спомен куће на Тјентишту. Аутор Ранко Радовић. Извор: „Informativni centar na Tjentištu”, 36. 
Слика 14.11 
Детаљи кровних лантерни – фотографије изведеног објекта Спомен куће на Тјентишту. Извор: Ranko Radović, 
„Spomen-kuća bitke na Sutjesci“, str. 67. 
Слика 14.12 
Спомен кућа на Тјентишту. Основа приземља са схемом кретања. Извор: OMN, „Informativni centar Tjentište“, 12. 
Слика 14.13 
Ноћни изглед изведеног објекта Спомен куће на Тјентишту. Извор: Ranko Radović, „Spomen-kuća bitke na 
Sutjesci“, str. 67. 
  
ГЛАВА VI 
 
Табла XV 
 
Слика 15.1а   
Концептуално полазиште - урбани пејзаж из Андријевице, скица Марка Мушича. Спомен дом у Колашину, 1970-
1975. Аутор архитект Марко Мушич. Извор: Marko Mušič, „Spomen-dom Kolašin“, Arhitektura, (Zagreb), br. 158-
159, (1976), str. 98. 
Слика 15.1б   
Традиционалне јапанске куће у савременој диспозицији. Насловна страна књиге Primitive Future, аутор Sou 
Fujimoto. (Tokуo: INAX Publishing, 2008). 
Слика 15.2 
Ситуација Спомен дома у Колашину, (1970-1975). Извор: Stane Bernik, Marko Mušič / Kolašin – razstava 
arhitekture, Ljubljana: Društvo oblikovalcev Slovenije, 1977, nepaginirano. 
Слика 15.3 
Унутрашњи простори Спомен дома у Колашину. Прилог конкурсног пројекта: различите атмосфере у 
амбијентима меморијалног дијела. Извор: Marko Mušič, „Spomen-dom Kolašin“, str. 95. 
Слика 15.4 
Панорама објекта Спомен дома у Колашину (1970-1975). Аутор архитект Марко Мушич. Ibid, str. 97. 
Слика 15.5 
Изглед објекта – перспективне скице, прилог конкурсног пројекта (1970). Извор: Stane Bernik, Marko Mušič / 
Kolašin – razstava arhitekture, nepaginirano. 
Слика 15.6 
Унутрашњи простори Спомен дома у Колашину (1970-1975). Прилог конкурсног пројекта: различите атмосфере 
у амбијентима меморијалног дијела. Извор: Marko Mušič, „Spomen-dom Kolašin“, str. 95. 
Слика 15.7 
Фотографије изведеног објекта Спомен дома у Колашину (1970-1975). Ibid, str. 96-97. 
Слика 15.8 
Пројектна документација: основа спрата, основа приземља, подужни и попречни пресек. Извор: Stane Bernik, 
Marko Mušič / Kolašin – razstava arhitekture, nepaginirano. 
Слика 15.9 
Изометријски приказ објекта Спомен дома у Колашину, прилог конурсног елабората. Извор: Marko Mušič, 
„Spomen-dom Kolašin“, str. 96. 
Слика 15.10 
Фотографија изведеног објекта Спомен дома у Колашину (1970-1975). Извор: www.panoramio.com 
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Слика 15.11 
Унутрашњост свечане дворане Спомен дома у Колашину. Извор: Marko Mušič, „Spomen-dom Kolašin“, str. 95. 
Слика 15.12 
Фотографије изведеног објекта Спомен дома у Колашину (1970-1975). Извор: www.panoramio.com 
Слика 15.13 
Унутрашњи простори Спомен дома у Колашину (1970-1975). Аутор Марко Мушич. Прилог конкурсног пројекта: 
различите атмосфере у амбијентима меморијалног дијела. Извор: Marko Mušič, „Spomen-dom Kolašin“, str. 95. 
Слика 15.14 
Тродимензионални пресек објекта Спомен дома у Колашину – прилог конкурсног елабората. Извор: Stane Bernik, 
Marko Mušič / Kolašin – razstava arhitekture, nepaginirano. 
Слика 15.15 
Фотографија изведеног објекта Спомен дома у Колашину (1970-1975). Извор: www.panoramio.com 
 
Табла XVI 
 
Слика 16.1 
Основна школа у Кумровцу, 1954-1958, аутор архитект Невен Шегвић. Основа приземља и попречни пресек. 
Извор: Andrija Mutnjaković, „Škola u Kumrovcu“, Arhitektura, (Zagreb), br. 1, (1958), str. 6. 
Слика 16.2 
Фотографијe изведеног објекта oсновнe школe у Кумровцу. Ibid, str. 5; Hildegard Auf Franić, „Osnovna škola u 
Kumrovcu“, Arhitektura – Neven Šegvić, (Zagreb), br. 1. (211), (Godina XLV, 1995), 2002, str. 90-91. 
Слика 16.3 
Фотографијa изведеног објекта школe у Кумровцу. Hildegard Auf Franić, „Osnovna škola u Kumrovcu“, str. 94. 
Слика 16.4 
Основа подрумског нивоа и основа првог спрата објекта oсновнe школe у Кумровцу, 1954-1958. Ibid, str. 89-90. 
Слика 16.5 
Спомен дом у Кумровцу конкурсна решења (1972): пројекат ауторског тима архитеката Иван Филипчић и 
Берислав Шербетић – прва награда. Изглед објекта – макета и основа високог приземља. Извор: „Natječaj za 
izradu Idejnog rješenja Spomen-doma boraca NOR-a i omladine Jugoslavije u Kumrovcu”, Čovjek i prostor, (Zagreb), 
br. 241, (1973), naslovna strana i str. 9. 
Слика 16.6 
Спомен дом у Кумровцу конкурсна решења (1972): пројекат ауторског тима архитеката Иван Филипчић и 
Берислав Шербетић – прва награда. Основа ниског приземља и пресек. Ibid, str. 9. 
Слика 16.7 
Спомен дом у Кумровцу конкурсна решења (1972): пројекат архитекта Ленка Плештине – друга награда. Изглед 
објекта – макета и основа приземља. Ibid, str. 10. 
Слика 16.8 
Спомен дом у Кумровцу конкурсна решења (1972): пројекат ауторског тима архитеката Марко Зелић, Иван 
Жижић и Мате Милић – откуп. Основа приземља. Ibid, str. 11. 
Слика 16.9 
Спомен дом у Кумровцу конкурсна решења (1972): пројекат ауторског тима архитеката Здравко Махмет и Ратко 
Раусављевић – трећа награда. Изглед објекта – перспективни приказ и основа приземља. Ibid, str. 10. 
Слика 16.10 
Спомен дом у Кумровцу конкурсна решења (1972): пројекат архитекта Грега Кошака – откуп. Основа приземља. 
Ibid, str. 11. 
Слика 16.11 
Спомен дом у Кумровцу конкурсна решења (1972): пројекат архитекта Жарка Винцека – откуп. Изглед објекта – 
макета. Ibid, str. 11. 
Слика 16.12 
Спомен дом у Кумровцу, 1972-1974 – аутори архитекти Иван Филипчић и Берислав Шербетић. Идејни пројекат 
обликовања пејзажа – ситуација. Извор: Filipčić, Ivan. Šerbetić, Berislav. „Spomen dom boraca i omladine Jugoslavije 
u Kumrovcu“, Arhitektura, (Zagreb), br. 144, (1973), str. 31. 
Слика 16.13 
Пројектна документација Спомен дома у Кумровцу (1972-1974): Изглед објекта – фасада. Извор: 
http://www.kumrovec11.org/nacrti-spomen-doma-i-politicke-skole.  
Слика 16.14 
Изглед објекта – макета Спомен дома у Кумровцу (1972-1974). Извор: Antoaneta Pasinović, „Dvosjeklost 
regionalizacije prostornog izraza – uz Spomen dom boraca i omladine u Kumrovcu“, Arhitektura, (Zagreb), br. 144, 
(1973), str. 34. 
Слика 16.15 
Пројектна документација Спомен дома у Кумровцу (1972-1974): основа ниског приземља – ниво 141.50. Извор: 
Ivan Filipčić, Berislav Šerbetić, „Spomen dom boraca NOR-a i omladine Jugoslavije u Kumrovcu“, Čovjek i prostor, 
(Zagreb), br. 264, (1975), str. 8. 
Слика 16.16 
Пројектна документација Спомен дома у Кумровцу (1972-1974): Пресеци. Извор: 
http://www.kumrovec11.org/nacrti-spomen-doma-i-politicke-skole.  
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Слика 16.17 
Пројектна документација Спомен дома у Кумровцу (1972-1974): основа високог приземља – ниво 145.75 и 
пресеци. Извор: Ivan Filipčić, Berislav Šerbetić, „Spomen dom boraca NOR-a i omladine Jugoslavije u Kumrovcu“, str. 
9; и http://www.kumrovec11.org/nacrti-spomen-doma-i-politicke-skole. 
Слика 16.18 
Фотографије изведеног објекта Спомен дома у Кумровцу, 1972-1974. Извор: http/ kumrovec_420202S1 jutarnji 
list.hr; http/spomen dom u kumrovcu/118mxqs; i http/spomen dom u kumrovcu/icoh71 
Слика 16.19 
Фотографије изведеног објекта Спомен дома у Кумровцу, 1972-1974. Извор: Ivan Filipčić, Berislav Šerbetić, 
„Spomen dom boraca NOR-a i omladine Jugoslavije u Kumrovcu“, Čovjek i prostor, (Zagreb), br. 264, (1975), str. 6-7. 
Слика 16.20 
Фотографије изведеног објекта Спомен дома у Кумровцу, 1972-1974. Ibid, naslovna strana i str. 7. 
Слика 16.21 
Политичка школа „Јосип Броз Тито“ у Кумровцу. Ауторски тим архитеката Данило Цвјетковић и Миомир 
Лужајић, конкурсни пројекат – прва награда (1980). Изглед објекта – макета, пресеци – схематски приказ, пресек 
2-2. Извор: „Iz izvještaja Ocjenjivačkog suda o rezultatima Jugoslavenskog anonimnog natječaja za izradu Idejnog 
rješenja Političke Škole SKJ „Josip Broz Tito“ u Kumrovcu“, Čovijek i prostor, (Zagreb), br. 10 (331), (1980), str. 7. 
Слика 16.22 
Политичка школа „Јосип Броз Тито“ у Кумровцу (1980). Ауторски тим архитеката Данило Цвјетковић и Миомир 
Лужајић. Конкурсни пројекат: ситуација и основа приземља. Ibid. 
Слика 16.23 
Политичка школа „Јосип Броз Тито“ у Кумровцу (1980). Ауторски тим архитеката Данило Цвјетковић и Миомир 
Лужајић. Пројектна документација: основа објекта ниво +5.40 до – 7.50 и основа другог спрата – ниво +8.40. 
Извор: http://www.kumrovec11.org/nacrti-spomen-doma-i-politicke-skole.  
Слика 16.24 
Фотографија изведеног објекта Политичке школе у Кумровцу. Извор: www.spomendomukumrovcu/33w9u1 
Слика 16.25 
Конкурсни пројекат објекта Опере у Софији, 1973 – прва награда, аутоски тима архитекти Иван Штраус и 
архитект Халид Мухасиловић. Основа позорнице опере и изглед објекта – макета. Извор: Ivan Štraus. Arhitektura 
Jugoslavije 1945-1990. Sarajevo: Svjetlost, 1990, str. 164-165. 
Слика 16.26 
Спомен дом 6. личке пролетерске дивизије на Плитвицама, (1974). Аутор архитект Мирослав Кос, конкурсни 
пројекат -  прва награда. Изглед објекта – макета. Извор: Miroslav Kos. „Spomen dom šeste ličke proleterske divizije 
na plitvicama“, Arhitektura, (Zagreb), br. 151, (1974), str. 63. 
Слика 16.27 
Макета објекта Спомен дома у Бачкој Тополи (1974). Аутори архитекати Милош Бобић и Станко Гаковић, 
конкурсни пројекат – прва награда. Извор: Ivica Mlađenović, „Dom kulture u Bačkoj Topoli“, Arhitektura, (Zagreb), 
br. 158-159, (1976), str. 117. 
Слика 16.28 
Пресеци и ситуација објекта Спомен дома у Бачкој Тополи (1974). Ibid, str. 118. 
Слика 16.29 
Омладинско насеље „Шумарице“ у Крагујевцу, 1976. Аутор архитект Драгољуб Бакић. Идејно решење: изглед 
објекта – макета и основа спрата. Извор: Dragoljub Bakić, „Omladinsko naselje „Šumarice“ Kragujevac“, Arhitektura, 
(Zagreb), br. 158-159, (1976), str. 126. 
Слика 16.30 
Центар младих „Братство-јединство“ на Козари, 1975. Аутор архитект Илко Николић. Идејно решење: изгледи 
објекта – макета Извор: Ilko Nikolić, „Centar mladih „Bratstvo – jedinstvo“ na Kozari“, Arhitektura, (Zagreb), br. 158-
159, (1976), str. 133-135. 
 
Табла XVII 
 
Слика 17.1 
Спомен дом у Босанском Шамцу, 1974-1976 (1980). Аутор Марко Мушич. Аксонометрија објекта. Ibid, str. 109. 
Слика 17.2 
Спомен дом „Митар Трифуновић – Учо“ у Босанском Шамцу, 1974-1976. Аутор архитект Марко Мушич. Изглед 
објекта – макета. Извор: Marko Mušič, „Spomen dom „Mitar Trifunović Učo“ Bosanski Šamac“, Arhitektura, (Zagreb), 
br. 158-159, (1976), str. 107. 
Слика 17.3 
Спомен дом у Босанском Шамцу, 1974-1976 (1980). Аутор архитект Марко Мушич. Јужна фасада и подужни 
пресек кроз централни део објекта: меморијални музеј, вестибил грађана, кафе-ресторан, и куглана у сутерену; 
аксонометрија главног нивоа и главни изглед објекта – макета, поглед са западне стране. Ibid, str. 108-109. 
Слика 17.4 
Спомен дом у Босанском Шамцу, 1974-1976 (1980). Организација простора подручја „Дуга“ у Босанском Шамцу. 
Аутори: урбанизам архитекти Иван Чизмек и Динко Милас, архитектура архитект Марко Мушич. Извор: Dinko 
Milas, „Spomen dom „Mitar Trifunović Učo“ u Bosanskom Šamcu“, Arhitektura, (Zagreb), br. 158-159, (1976), str. 110. 
Слика 17.5 
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Спомен дом у Босанском Шамцу, 1974-1976 (1980). Регулациони план градско подручје „Дуга“ (1975): распоред 
површина и садржаја. Аутори архитекти Иван Чизмек и Динко Милас. Ibid, str. 111. 
Слика 17.6 
Спомен дом у Босанском Шамцу, 1974-1976 (1980). Регулациони план градско подручје „Дуга“ (1975): пешачке 
зоне и насипи и водене површине. Аутори архитекти Иван Чизмек и Динко Милас. Ibid, str. 112. 
Слика 17.7 
Фотографије изведеног објекта (1980) – ентеријер: улазни хол – вестибил грађана, ентеријер плаве сале и 
читаонице. Извор: Jokić, Gojko. Spomen-dom Mitar Trifunović Učo, Beograd: Biblioteka Spomenici revolucije, 1981, 
str. 21-22. 
Слика 17.8 
Председник Председништва СФРЈ Цвјетин Мијатовић на свечаном отварању Спомен дома у Босанском Шамцу, 
6. јула 1980. Ibid, str. 3. 
Слика 17.9 
Дом револуције у Никшићу, 1974-1976 (објекат није реализован у потпуности). Аутор Марко Мушич. Изгледи 
објекта – макета. Извор: Marko Mušič, „Dom revolucije Nikšić“, Arhitektura, (Zagreb), br. 158-159, (1976), 130. 
Слика 17.10 
Фотографија архитекта Марка Мушича. Извор: Марко Мушич, „У границама рационалних конструкција и 
стваралачке логике“, Дуг Револуцији, (Никшић), билтен бр. 2, (1976), стр. 19. 
Слика 17.11 
Основна школа „Олга Головић“ на Тргу Лењина на којем је подигнут објекат Дома револуције. Извор: „За Дом 
револуције“, Дуг револуцији, (Никшић), билтен бр. 1, (1976), стр. 4. 
Слика 17.12 
Фотографија макете објекта Дома револуције у Никшићу. Извор: Архив Дома револуције Никшић. 
Слика 17.13 
Дом револуције у Никшићу, 1974-1976. Пресеци и изглед објекта – фасада. Извор: Marko Mušič, „Dom revolucije 
Nikšić“, str. 132. 
Слика 17.14 
Дом револуције у Никшићу, 1974-1976. Изглед објекта – макета, пресек и основа приземља. Ibid, str. 130 и 132. 
Слика 17.15 
Дом револуције у Никшићу, 1974-1976. Изглед објекта – макета и пресек. Ibid, str. 131. 
Слика 17.16 
Дом револуције у Никшићу, 1974-1976. Изглед изведеног објекта: поглед на отворени трг – „гувно“. Извор: Ivica, 
Mlađenović. 55 Istaknutih arhitekata Jugoslavije. Beograd: Studio „Linija A“, 1989, str. 35. 
Слика 17.17 
Дом револуције у Никшићу, 1974-1976. Изгледи објекта – макета целине, ентеријер објекта – макета, скица – 
поглед из образовног центра, фунционална диспозиција садржаја објекта – схема, макета – образовни центар.  
Dom revolucije Nikšić – DRN. Nikšić: Odbor za izgradnju Doma revolucije u Nikšiću, nedatirano, nepaginirano. 
Слика 17.18 
Дом револуције у Никшићу, 1974-1976. Аутор архитект Марко Мушич. Изгледи објекта – макета и основа 
објекта. Ibid. 
Слика 17.19 
Дом револуције у Никшићу, 1974-1976. Макета простора уметничких студија за драму, музику балет, вајарство, 
сликарство и дизајн, затим библиотеке и универзалне дворане за предавања у смакнутом троетажном простору. 
Изгледи. Ibid. 
Слика 17.20 
Дом револуције у Никшићу, 1974-1976. Аутор архитект Марко Мушич. Клуб младих - макета. Ibid. 
Слика 17.21 
Дом револуције у Никшићу, 1974-1976. Свечана дворана меморијалног дела: просторне могућности коришћења – 
схеме организације и основа меморијалног дела са двораном - макета. Ibid. 
Слика 17.22 
Дом револуције у Никшићу, 1974-1976. Стаклена променада, унутрашњост објекта – макета. Ibid. 
Слика 17.23 
Дом револуције у Никшићу, 1974-1976. Стаклена променада, унутрашњост објекта – макета, изглед објекта, 
дворишна страна - макета и аксонометрија објекта.  Ibid. 
Слика 17.24 
Фотографије недовршеног објекта Дома револуције у Никшићу, 1974-1976. Аутор архитект Марко Мушич. 
Извор: http://spomeniki.blogspot.com/2011/11/niksic-spominsko-in-kulturno-sredisce 
Слика 17.25 
Конкурсни пројекат објекта Омладинског дома „7 секретара СКОЈА“ у Загребу, 1966. Ауторски тим архитеката 
Лојзе Драшлер, Краигхер Јернеј, Маријан Мушич, Марко Мушич и Јеглић Томаж – прва награда.  Извор: Zdenko 
Kolacio, „Osvrt na natječaj za Idejno rješenje omladinskog doma „7 sekretara SKOJA““, Čovjek i prostor, (Zagreb), br. 
163, (1966), str 1, и Ivan Štraus. Arhitektura Jugoslavije 1945-1990. str. 91. 
 
Табла XVIII 
 
Слика 18.1 а, б, в. 
а. – објекат Македонске академије наука и уметности у Скопљу, 1970-1976, аутор архитект Борис Чипан. 
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б. – објекат Музеја револуције у Ријеци, 1972-1976, аутор архитект Невен Шегвић. 
в. – објекат Робне куће у Јајцу, 1976, аутори архитекти Радивој Јадрић, Џемалудин Карић и Неџад Курто. Извор: 
„“Борбин“ Југословенски конкурс за архитектуру“, Архитектура урбанизам, (Београд), бр. 78-79, (1977), стр. 7. 
Слика 18.2 
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Методиј“ Архитектонски факултет, 1998, корице књиге. 
Слика 18.3 
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П+6. Извор: приватна архива архитекта Михаила Лујака. 
Слика 18.4 
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Слика 18.5 
Фотографије изведеног објекта МАНУ и ситуациони план објекта МАНУ, са издиференцираним функционалним 
целинама. Извор: Васил, Иљов. „Синтеза во архитектурата на зградата на МАНУ (Биолошко–психофизички и 
естетски категории со кои е моделиран просторот и семантичко - семиолошки аспект на објектот.)”, Скопље: 
Архитектонски факултет Скопље, 1979, стр. 34 и 36-38. 
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Слика 18.7 
Фотографија изведеног објекта МАНУ (1970-1976). Извор: приватна архива архитекта Бориса Чипана. 
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Македонија. Скице Борис Чипан. Извор: Чипан, Борис. Текстови за архитектурата. Скопје: Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“ Архитектонски факултет, 1998, стр. 89. 
Слика 18.9 
Фотографија изведеног објекта МАНУ (1970-1976) – трем. Извор: приватна архива архитекта Бориса Чипана. 
Слика 18.10 
Фотографија изведеног објекта МАНУ(1970-1976) – улазна фасада. Извор: приватна архива Бориса Чипана. 
Слика 18.11 
Пресек објекта МАНУ – пројектна документација. Извор: Васил, Иљов. „Синтеза во архитектурата на зградата на 
МАНУ (Биолошко–психофизички и естетски категории со кои е моделиран просторот и семантичко - 
семиолошки аспект на објектот.)”, стр. 35. 
Слика 18.12 
Фотографија изведеног објекта МАНУ (1970-1976) – бочни изглед. Извор: приватна архива архитекта Бориса 
Чипана и Васил, Иљов. „Синтеза во архитектурата на зградата на МАНУ (Биолошко–психофизички и естетски 
категории со кои е моделиран просторот и семантичко - семиолошки аспект на објектот.)”, стр. 42. 
Слика 18.13 
Фотографија изведеног објекта МАНУ (1970-1976) – ентеријер главног хола. Извор:  Васил, Иљов. „Синтеза во 
архитектурата на зградата на МАНУ (Биолошко–психофизички и естетски категории со кои е моделиран 
просторот и семантичко - семиолошки аспект на објектот.)”, стр. 44. 
Слика 18.14 
Фотографије изведеног објекта МАНУ (1970-1976) – ентеријер главног хола и фронтални изглед. Извор: 
приватна архива архитекта Бориса Чипана. 
Слика 18.15 
Конкурсни пројекат за зграду ЦК СК Хрватске у Загребу, 1961, ауторски тим архитекти Борис Чипан и Петар 
Муличковски – друга II награда (други пласман). Изглед објекта – перспективни приказ, подужни и попречни 
пресек, основа објекта и основа типске етаже. Извор: Nada Marić-Vitić, „Natječaj za zgradu CK SKH u Zagrebu“, 
Arhitektura urbanizam, (Beograd), br. 10, (1961), str. 42. 
Слика 18.16 
Конкурсни пројекат за зграду ЦК СК Македоније у Скопљу, 1967, ауторски тим архитекти Борис Чипан и Живко 
Поповски – откуп. Ситуација, изглед копмлекса – перспективни приказ, основа приземља и фронтални изглед 
објекта. Извор: „Конкурсни проекти на зградата на Централниот комитет на СКМ – Скопје“, Arhitektura 
urbanizam, (Beograd), br. 43, (1967), str. IX.  
Слика 18.17 а, б 
Фотографије архитекта Невена Шегвића:  
а. – Невен Шегвић у партизанима 
б.  – Едо Муртић: портрет Невена Шегвића. Извор: Arhitektura – Neven Šegvić, (Zagreb) br. 1. (211), (Godina XLV, 
1995), 2002, str. 168. 
Слика 18.18 
Слободоручна скица архитекта Невена Шегвића са натписом: „Moderna nije nikad shvaćena kao stil, a najmanje kao 
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Слика 18.19 
Објекат Музеја револуције у Ријеци, 1972-1976, аутор архитект Невен Шегвић - слободоручна скица аутора. 
Извор: „O muzeju Narodne revolucije u Rijeci“, Arhitektura – Neven Šegvić, str. 96. 
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Фотографија изведеног објекта Музеја револуције у Ријеци (1972-1976) – фронтални изглед. Извор: „O „Čovjeku i 
prostoru“ u našem prostoru – trideset godina“, Čovjek i prostor, (Zagreb), br. 2 (371), (1984), str. 10.  
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narodne revolucije u Rijeci“, Čovjek i prostor, (Zagreb), br. 289, (1977), str. 6.  
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УВОД  

 

Теоријско и операционо одређивање проблема и предмета истраживања 

 

Модерни покрет, у периоду између два светска рата, је постојао као један од 

више паралелних праваца у архитектури Југославије. Након Другог светског рата, у 

новим друштвеним и политичким условима, долази до значајних промена теорије и 

праксе модерног покрета у односу на период између два светска рата. Модерни 

покрет је постао доминантан правац са потпуно новим програмским основама 

обнове и изградње нове државе, што је потврђено на Првом саветовању архитеката и 

урбаниста ФНРЈ, одржаног у Дубровнику од 23. до 25. новембра 1950. године. 

У складу са тим, основни проблем истраживања јесте процес промене 

парадигми модернизма, односно односа функције и форме на примеру просторних 

концепција објеката културе. Унутрашњи простор објеката културе се током 

истраживаног периода, развијао као функционални и константно савремен сегмент 

архитектуре, пратећи догађања у визуелним уметностима, док се форма објеката, од 

1965. године, развија под утицајем промена парадигми у друштвено-политичкој 

сфери, у правцу формализма и вернакуларне архитектуре.  

Секундарни проблем истраживања јесте специфичност развоја југословенског 

модернизма, односно опросторавање друштвених процеса (Specialization of social 

process) у периоду модернизма, који се манифестују кроз трансформацију и/или 

промену значења простора под утицајем различитих друштвених процеса без 

промене физичке структуре простора. Резултат  ових процеса јесте промена 

парадигме модернизма, који уместо наднационалног добија национални карактер.   

Истраживањем догађаја у овом раду, истражује се промена или мутација 

простора која се одвијала, али не као констатација промена или као савремена 

потреба за константним променама, већ као промена која означава постајање, као 

промена која тежи неком циљу као резултату неке свесне или несвесне намере. На 

овај начин не имплицира се постојање стратегије, као што ни овај рад не представља 

анализу стратегије, јер јединствена стратегија, у овом случају, не постоји, већ 

постоји скуп појединачних догађаја који несвесно одражавају или рефлектују 

друштвено-политичку стварност.  

Предмет истраживања јесте архитектонски модернизам у Југославији, 

односно просторни концепти реализовани на објектима културе у периоду 
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послератног модернизма. Истраживање је позиционирано у области савремене 

архитектуре и урбанизма, са средишњом темом истраживања фокусираном на 

променљивости концепција модерне архитектуре у контексту формирања 

јединственог југословенског културног простора. Тематско истраживање полази од 

идеје о постојању осмишљеног и савременог концепта културног простора у 

Југославији који је имао значајну улогу у репрезентацији нове, социјалистичке 

државе и могућој потреби за таквим концептом у тренутку осамостаљења државе 

Србије и њеној потреби за адекватном репрезентацијом. 

Појам југословенски културни простор, како истиче Денегри, није никакав 

политички конструкт са централистичким, унитаристичким и југоносталгичарским 

конотацијама, већ географски, уметнички и временски комплекс, као реална 

историјска чињеница која не негира објективно постојање културно-историјских и 

уметничких специфичности унутар тог простора.1 Период истраживања представља 

временски период од 1947. до 1974. године, током којег је југословенски културни 

простор конципиран и реализован као јединствен уметнички, односно архитектонски 

комплекс.  

Почетак истраживаног периода представља стицање услова за формирање 

нове планске политике културе од стране партијског и државног руководства 

социјалистичке Југославије, што је омогућено завршетком процеса обнове и 

основног уређења ратом разрушених градова, након којег доминантан циљ постаје 

реализација нове изградње са задатком дефинисања „новог пута“ карактеристичног 

за ново друштвено уређење. Задатак политика кулуре за стварањем идејне основе 

нове архитектуре социјалистичког друштва, представља јасан захтев са раскидом са 

архитектуром међуратног периода и, како је истакнуто, означава „почетак једне нове 

архитектонске епохе“. Истицањем захтева за стварањем идејне основе нове 

архитектуре социјалистичког друштва дистанциране од југословенске међуратне 

архитектуре и доминантних парадигми интернационалног модернизма, у почетку је 

значило орјентацију на архитектуру социјалистичког реализма совјетског модела, 

међутим променом социо-политичког контекста изазаваног сукобом југословенског 

државног руководства са Информбироом (1948), значило је почетак процеса 

стварања специфично југословенског архитектонског израза. У практичном смислу, 

период истраживања је дефинисан првим југословенским послератним конкурсима 

за репрезентативне објекте државног и партијског руководства, зграде 

Председништва владе ФНРЈ и Централног комитета КПЈ у Београду (1947), односно 

 2



за објекат културе, зграду Велике југословенске опере, такође у Београду, 

спроведеним током 1948. године и усвајањем устава СФР Југославије 1974. године, 

којим је завшрен процес развоја јединственог југословенског културног простора. 

Кључни догађај, који је означио прекретницу и истраживани период поделио на две 

суштински различите фазе реализације југословенског културног простора,  јесте 

велика економска криза која је за последицу имала усвајање плана прве привредне 

реформе 1965. године. Архитектонски израз југословенског културног простора иако 

настао као политички пројекат репрезентације новог друштвеног уређења, је веома 

брзо, већ средином шесте деценије прошлог века престао да буде слика или 

илустрација реалних друштвених прилика, значајно трансформисавши своју 

позицију, и поставши, у мери у којој је то било могуће у оквиру недемократског и 

високополитизованог друштвеног система, слободна и савремена уметничка 

дисциплина, која се развија и оперише у оквиру специфичних друштвених прилика 

или у извесним ситуацијама бави одређеним друштвеним феноменима. 

Прва фаза, од 1947. до 1965. године, након почетне кризе, представља период 

великог економског развоја током којег поред доминантних задатака у 

успостављању институција државне и административне управе и решавања 

проблема становања, између осталог карактерише оснивање великог броја 

наднационалних институција културе. Након конурса за Велику оперу у Београду, 

крајем пете и почетком шесте деценије прошлог века организован је већи број 

архитектонских конкурса за репрезентативне објекте културе, за Модерну галерију 

на Новом Београду, (1948), Војни музеј на Новом Београду, (1949-1950) и конкурс за 

Музеја града Београда (1954), који услед велике економске кризе изазаване 

прекидом финансијске помоћи СССР-а нису реализовани, али који су били од 

изузетног значаја за дефинисање политике кулутре, односно основних 

карактеристика и правца развоја југословенског архитектонског израза. Почетак, 

условно речено, самосталног развоја и осећај јединства и наде који су карактерисали 

послератни период, утицали су да током прве фазе реализације југословенског 

културног простора доминирају објекти наднационалног и интернационалног 

карактера. Конурсне пројекте и реализоване објекте, конципиране у складу са новим 

концептом трећег или средњег пута, који за полазиште има доминантне парадигме 

модернизма надограђене идеолошким значењем социјалистичког друштва, одликује 

тежња за остваривањем савременог архитектонског израза и нових просторних 
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концепција реализованих кроз јединство функције и форме објекта и савремен, 

јединствен и динамичан унутрашњи простор објекта.  

Током прве фазе формирања југословенског културног простора или златне 

фазе, доминирале су две врсте објеката културе. Прву групу објеката чинили су 

музеји Револуције и Домови Југословенске народне армије, објекти који су имали 

наднационални карактер са истакнутом улогом репрезентације самосталних 

постигнућа југословенског социјалистичког друштва. Најзначајнији пројекти и 

реализовани објекти током овог периода су Музеј народне револуције Босне и 

Херцеговине у Сарајеву (1958 -1963), Музеј радничког покрета и народне револуције 

Војводине у Новом Саду (1959-1966), Музеј револуције народа и народности 

Југославије у Београду (1961 - објекат није реализован), и знатно касније Музеј 

Револуције у Ријеци (1972-1976), Дом ЈНА у Шибенику (1960-1961) и Дом ЈНА у 

Комижи на Вису (1961-1967). Другу групу објеката интернационалног карактера, 

чине објекти класичних музејских садржаја и меморијални музеји, који су поред 

улоге прикупљања и излагања савремених уметничих или историјских експоната, 

имали значајну друштвено репрезентативну улогу. Међу најзначајнијим 

архитектонским пројектима и реализованим објектима културе интернационалног 

или наднационалног карактера су Музеј Савремене уметности у Београду, (Модерна 

галерија), реализован 1960-1965. године, Музеј „25 Мај“ у Београду, (Музеј 

поклона), реализован 1962. године и Спомен музеј стрељаних у Крагујевцу (1965-

1976). 

Другу фазу формирања југословенског културног простора, у периоду од 

1965. до 1974. године, значајно су обележили привредна реформа којом је уведена 

забрана инвестирања у објекте непривредних и непроизводних делатности, из које су 

изузети једино стамбени објекти и објекти чија је изградња већ била започета  и 

интензивни друштвено-политички догађаји, који су уследили почетком 

седамдесетих година прошлог века, имали су за последицу промену значења основне 

парадигме о јединству функције и форме објекта. Јединство основних компоненти 

архитектонског дела више није означавало однос између идеолошки изражајне 

форме и функционалног садржаја објекта, већ однос између форме и унутрашњег 

простора објекта. Директна последица промене парадигме представљао је пренос 

тежишта архитектонског дела са формалне идеолошке репрезентације на сам 

простор објекта и догађаје који се у њему одвијају. Објекат културе више није 

посматран као изражајно/склупторално пластично тело, тако да је уместо 
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јединственог хомогеног простора компактног објекта, променом концепције, 

простор објекта формиран као хетероген скуп различитих и индивидуалних 

просторних целина и програмских садржаја који формирају комплексну јединствену 

просторну целину, односно композицију објекта. Објекат културе престаје да буде 

последица реализације одређених изражајних облика, поставши просторна акција 

настала као резултат интеграције простора објекта и његовог садржаја или догађаја 

којима је намењен.  

У контексту измењених социо-политичких услова, проблем алијенације од 

апстрактних форми савремене архитектуре пренет на идеје коју она репрезентује 

захтевао је корекцију архитектонског израза, што је резултовало напуштањем 

универзалистичких принципа модернизма и регионализацијом архитектонског 

израза, односно и орјентацијом према локалној/регионалног архитектури прошлости. 

У практичном смислу концепт модификације модернизма је представљао формалну 

контекстуализацију апстрактних форми објеката културе, према којој је 

архитектонски објекат посматран као „уметност садржина“ које се преобраћају у 

формалне облике, облике који тек секундарно репрезентују идеологију новог 

друштва и идеју револуције, док у први план постављају хуманизацију простора, 

његовог уклапања у регионални друштвени и просторни контекст и садржајно 

прилагођавају свакодневном животу корисника. Регионализација архитектонског 

израза је у тадашњим друштвено-политичким околностима различито тумачена, што 

јасно осликава коментар архитекта Ивана Штрауса на мишљење архитекта Николе 

Саичића о објекту Народне библиотеке Србије у Београду. Саичић регионализацију 

архитектонског израза види као „допринос бољем разумевању вечито актуелног 

проблема – односа према традиционалном, према културном наслеђу“,2  док Штраус 

исказује супротно мишљење наводећи да су „високе оцене овог градитељског дела 

више резултат потпуно оправданог наглашавања значаја овог објекта за град у којем 

је ранија библиотека варварски порушена шестоаприлским бомбардовањем, а далеко 

мање услијед изузетних архитектонских особина уколико занемаримо скромне 

назнаке из вокабулара градитељског насљеђа пласиране на крову објекта.“3 Објекти 

културе реализовани током овог периода према карактеристикама новог, 

коригованог архитектонског израза југословенског културног простора значајни за 

истраживање су, поред објеката националних институција културе Народне 

Библиотеке Србије (1958-1973) и Македонске Академије наука и уметности (1969-

1976), меморијални објекти спомен домова, конципирани као специфични музеји 
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револуције нижег ранга са израженом регионалном/локалном друштвено-

политичком улогом. Архитектонски пројекти и објекти спомен домова значајни за 

истраживање реализовани током овог периода су објекат Спомен кућа Битке на 

Сутјесци, Тјентиште, (1966-1971), Спомен дом у Колашину (1970-1975), Спомен дом 

бораца НОР-а и омладине Југославије у Кумровцу (1972-1974), Спомен дом „Митар 

Трифуновић Учо“ у Босанском Шамцу (1974-1976) и Дом револуције у Никшићу 

(1976 – објекат није реализован у потпуности).  

 

Претходна анализа информација о предмету истраживања 

 

Основну литературу о предмету истраживања, односно о просторним 

концептима објеката културе развијаним током процеса стварања Југословенског 

културног простора, можемо поделити према два основна критеријума: научној 

области и значају за истраживање. Према првом, ширем критеријуму, основну 

литературу можемо поделити на текстове из области архитектуре и урбанизма, затим 

филозофске текстове и текстове који се баве приказом и проучавањем 

Југословенског културног простора. Према другом, ужем критеријуму, основну 

литературу можемо поделити на примарне и секундарне библиографске изворе и 

општу литературу.  

Примарне библиографске изворе чине текстови који се баве приказом и 

проучавањем архитектонских и урбанистичких концепата, а које су израдили сами 

аутори истраживаних архитектонских дела или историчари и теоретичари модерне 

архитектуре истражујући проблематику просторних теорија и концепата. Од 

посебног значаја за ово истраживање су текстови о анализи архитектонског 

обликовања и потреби формирања специфичног југословенског архитектонског 

израза, односно о карактеру просторних концепата који изражавају потребе новог 

југословенског социјалистичког друштвеног система, од којих су најзначајнији 

текстови Андрије Мохоровичића [Andrija Mohorovičić „Teoretska analiza 

arhitektonskog oblikovanja“, Arhitektura, (Zagreb), br. 1-2, (1947), str. 6-8  i tekst „Prilog 

teoretskog analizi problematike arhitektonskog oblikovanja“, Arhitektura, (Zagreb), br. 1-

2, (1950), str. 5-12], Братислава Стојановића [B(ratislav) Stojanović, „O socijalističkoj 

arhitekturi“, Arhitektura, (Zagreb), br. 4-6, (novembar decembar 1947 - januar 1948)], 

Бранка Максимовића, [Branko Maksimović, „Ka diskusiji o aktuelnim problemima naše 

arhitekture“, Arhitektura, (Zagreb), br. 8-10, (1948), str. 73-75], затим одговор редакције 
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часописа Arhitektura на Максимовићев текст „Napomene redakcije uz članak prof. B. 

Maksimovića „Ka diskusiji o aktuelnim problemima naše arhitekture“, (Arhitektura, 

(Zagreb), br. 8-10, (1948), str. 76-80], Мире Крајгер, [Mira Krajger, „Nekoliko misli o 

liniji naše arhitekture“, Arhitektura, (Zagreb), br. 13-17, (1948), str. 126-131], затим 

текстови Невена Шегвића у којима се поред критике западноевропског модернизма, 

постепено и конкретно дефинишу основне карактеристике југословенског 

архитектонског израза [Neven Šegvić, „Zablude i kriza buržoaske arhitekture“ 

Arhitektura, (Zagreb), br. 13-17, (1948); „Realizam sovjetske arhitekture“, Arhitektura, 

(Zagreb), br. 4-6, (1948) „Stvaralačke komponente arhitekture FNRJ“, Arhitektura, 

(Zagreb), br. 5-6, (1950), str. 5-40; „Specifičnosti arhitekture Dubrovnika“, Urbanizam i 

arhitektura, (Zagreb), br. 11-12, (1950), str. 69-78]. Од примарног значаја за 

истраживање су, такође, текстови у којима се кроз приказ конкурсних пројеката за 

репрезентативне објекте државне управе и објеката високе културе, даје критика 

просторних концепција остварених решења, односно директно дефинишу практичне 

карактеристике и индиректно указује на правац даљег теоријског развоја 

архитектонског израза новог југословенског друштва, од којих су, за прву фазу 

развоја (1947-1965), од посебног значаја текстови Милорада Мацуре [Milorad Macura 

„Problematika naše arhitekture“, Arhitektura, (Zagreb), br. 3, (1947), str. 3-17)], Јосипа 

Сајсла [Josip Seissel, „Konkurs za Urbanistički plan Novog Beograda“, Arhitektura, 

(Zagreb), br. 3 (1947), str. 18-22; „Osvrt na protekle arhitektonske natječaje“, Arhitektura, 

(Zagreb), br. 8-10, (1948), str. 67-69], Ратомира Богојевића, [Ratomir Bogojević 

„Povodom konkursa za zgradu velike opere, Arhitektura, (Zagreb), br. 8-10, (1948), str. 

22-23], Казимира Остроговића [Kazimir Ostrogović, „Povodom natječaja za Vojni muzej 

u Beogradu“, Arhitektura, (Zagreb), br. 3-4, (1950), str. 3-19] и текст „Beograd-Natječaj 

za Muzej grada“, Arhitektura, (Zagreb), br. 2, (1954), str. 64-65. 

За други период  (1965-1974), од примарног значаја за истраживање су 

текстови који се критички односе према оствареном у претходном периоду, односно 

текстови који наглашавају позитивне карактеристике и указују на недостатке чије 

решавање ће пресудно утицати на развој просторних концепција објеката културе у 

оквиру југословенског културног простора, односно текстови који теоријски 

дефинишу промену парадигме југословенског архитектонског израза, од којих су 

најзначајнији текстови Николе Добровића [„Karakteristike naše poslijeratne 

arhitekture“, Čovjek i prostor, (Zagreb), br. 95, (1960); Nikola Dobrović, „Pokrenutost 

prostora: Bergsonove „Dinamičke sheme“ – nova likovna sredina“ (Čovjek i prostor, 
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Zagreb, 1960); Nikola Dobrović, „Strukturalizam“ (Arhitektura, Zagreb, 1960)]; Оливера 

Минића [Оливер Минић, „Једна нова просторна концепција музеја“, (Архитектура 

урбанизам, Београд, 1966);  Оливер Минић, “Конкурс за зграду Модерне галерије у 

Београду, (Архитектура урбанизам, Београд, 1960) и „Модерна галерија у Београду, 

(Архитектура урбанизам, Београд, 1962)]; Уроша Мартиновића [„Karakteristike naše 

poslijeratne arhitekture“, Čovjek i prostor, (Zagreb), br. 95, (1960); Uroš Martinović, 

„Arhitektura i mi“, Čovjek i prostor, (Zagreb), br. 91, (1959)]; Вјенцеслава Рихтера 

[Vjenceslav Richter,“Naš arhitektonski izraz“, Čovjek i prostor, (Zagreb), br. 98, (1960); 

Vjenceslav Richter, Sinturbanizam (Zagreb: Mladost, 1964), „Natječaj za idejno rješenje 

zgrade Muzeja revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije“, (Arhitektura, Zagreb, 1961)], 

Slavko Šakota, Tekstovi Nacrti Fotografije projekta Muzeja revolucije naroda i narodnosti 

Jugoslavije, (Beograd: Muzej revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije, nedatirana 

publikacija (1977); Милорада Пантовића, [Milorad Pantović, „Povodom konkursa za 

zgradu Narodnog pozorišta u Novom Sadu“, (Arhitektura Urbanizam, Beograd, 1961)]; 

Свете Лукића, [Света Лукић, „Социјалистички естетизам“, Политика, (28. април 

1963), стр. 17]; Ранка Радовића [u tekstu „Postmoderna arhitektura“, Arhitektura, 

(Zagreb), br. 172-173, (1980), str. 19-71; Ranko Radović, „Arhitektura arhitekata ili 

arhitektura jedne arhitekture“, Čovjek i prostor, (Zagreb), br. 310, (1979)]; Томислава 

Премерла [Tomislav Premerl, „Plastika prostora – Jedinstvo oblika i funkcije“, 

Arhitektura, (Zagreb), br. 90, (1965)]; Мирослава Беговића [Miroslav Begović, 

„Dinamika, života, prostora i arhitekture“, Čovjek i prostor, (Zagreb), br. 106, (1962)]; 

Антоанете Пасиновић [Antoaneta Pasinović, „Teze za identifikaciju prostornih 

vrijednosti“, Arhitektura, (Zagreb), br. 113-114, (1972); „Dvosjeklost regionalizacije 

prostornog izraza“, Arhitektura, (Zagreb), br. 144, (1973); „Regionalizam spomen-

arhitekture ili spomeničnost arhitekture u regiji“, Arhitektura, (Zagreb), br. 158, (1976)]; 

Андрије Мутњаковића [Andrija Mutnjaković, “Endemična arhitektura”, Čovjek i prostor, 

(Zagreb), br. 258, (1974)]; Милорада Мацуре [Milorad Macura „Međuzavisnosti 

reintegracije arhitektonskog prostora i samoupravnog socijalističkog razvoja“, Arhitektura 

urbanizam, (Beograd), br. 82, (1979)]; као и текстови Михаила Јанковића, Угљеше 

Богуновића, Жарка Домљана, Синише Вуковића, Ивана Здравковића. 

Секундарне библиографске изворе чине текстови, који се са одређеном 

временском дистанцом баве проучавањем Југословенског културног простора и 

теоријском критиком југословенског модернизма. Током последњих седам година 

објављено је више значајних радова који се детаљно баве појединим ауторима или 
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објектима из истраживаног периода: магистарска теза Александра Игњатовића 

Драгиша Брашован: рађање архитекте у контексту архитектуре Средње Европе 

1900-1918. (Игњатовић, 2003); докторска дисертација Андреја Ухитила (Andrej 

Uchytil) Опус архитекта Невена Шегвића (Uchytil, 2002), као и рад истог аутора 

„Теоријски опус архитекта Невена Шегвића“ (Uchytil, 2004),“Невен Шегвић – 

архитектура“, (група аутора, 2002); истраживање Емила Шпирића „Пројекти 

спортских зграда Ива Витића“ (Шпирић,  2004), „Иван Витић – архитектура“ (група 

аутора, 2005); докторска дисертација Љиљане Благојевић, Стратегије модернизма у 

планирању и пројектовању урбане структуре и архитектуре Новог Београда: 

период концептуалне фазе од 1922. до 1962. године,  (Благојевић, 2004), затим 

магистарски рад исте ауторке Однос функције и форме у модерној архитектури 

Београда на примеру породичне куће/виле у периоду између два светска рата 

(Благојевић, 1999), у ком ауторка истражује просторне концепте модерне 

архитектуре на примеру стамбених кућа у Београду. 

Бројнију групу радова чине текстови који се баве проучавањем 

Југословенског културног простора са тежиштем првенствено у оквиру области 

визуелних уметности, односно сликарства, вајарства и филма, од којих су за ово 

истраживање значајни текстови Лазара Трифуновића, Јеше Денегрија, Миланке 

Тодић, Александра Кадијевића, Косте Богдановића. Од радова који тежиште имају у 

области архитектуре истичу се радови Косте Страјнића, Зорана Маневића, Андрије 

Мутњаковића, и у новије време, докторска дисертација Александра Игњатовића 

Југословенски идентитет у архитектури између 1904. и 1941. године (Игњатовић, 

2005).  

Другу групу секундарних извора чине теоријски текстови који се баве 

проблематиком друштвених процеса у уметности, односно просторним теоријама. 

Најзначајнији текстови ове групе радова су текстови Анрија Лефевра [Lefevr, Anri. 

Urbana revolucija. (1970, Beograd: Nolit, 1974); Lefebvre, Henri. The producion of space 

(1974, Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 1991); Lefebvre, Henri. Writings on Cities 

(1974, Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 1996)], Жана Бодријара [Baudrillard, Jean i 

Nouvel, Jean. The Singular Objects of Architecture, (2000, Minneapolis: University of 

Minnesota Press, 2002], Бернарда Чумија [Tschumi, Bernard. “Architecture and Limits I” 

(1980, New York, Princeton Architectural Press, 1996); Tschumi, Bernard. “The 

Architectural Paradox” (1975, Cambridge, Mass. & London, England, The MIT Press, 

2000); Tschumi, Bernard. “The Pleasure of Architecture” (1977, New York, Princeton 
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Architectural Press, 1996)], Манфреда Тафурија, [Tafuri, Manfredo. Architecture and 

Utopia: Design and Capitalist Development. (1973) Cambrige. Mass: MIT Perss. 1979)], 

Мајкла Хејза [Michael, Hays K. „Critical Architecture: Between Cuture and Form“. 

(Perspecta, New Haven, 1984)], Беатрис Коломине, [Colomina, Beatriz, Privacy and 

Publicity: Modern Architecture as Mass Media, (1994, The MIT Press, Cambrige, Mass. 

1996)], Квинтера Санфорда, [Kwinter, Sanford. Architectures of Time: Toward of the 

Event in Modernist Culture (2002, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2002)], 

Фредерика Џејмисона [Jameson, Fredеric. „Ограничења постмодернизма“. (Београд: 

Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 2005); Jameson, Frederic. A 

Singular Modernity: Essay on the Ontology of the Present. (London and New York: Verso, 

2002); Džejmson, Fredrik. Marksizam i forma – Dijalektičke teorije književnosti XX veka. 

(Beograd: Nolit, 1974)], и Нила Лича [Leach, Neal. ed. Rethinking Architecture: A reader 

in cultural theory (1997, London and New York, Routledge, 2005)], као и текстови који 

обрађују историју двадесетог века, од којих се издвајају текстови Ерика Хобсбаума 

[Hobsbom Erik, Rejndžer, Terens, ur. Izmišljanje tradicije, (1983, Beograd: Biblioteka XX 

v. 2002); Hobsbaum, Erik. Doba ekstrema. Istorija kratkog dvadesetog veka 1914-1991. 

(Dereta, Beograd, 2002), односно историју Југославије [Petranović, Branko. Istorija 

Jugoslavije 1918-1978. Beograd: Nolit, 1980]. 

 

Циљеви и задаци истраживања 

 

Основни циљ овог рада јесте истраживање специфичности југословенског 

модернизма, односно да се научно испитају, критички сагледају и објасне 

специфични просторни концепти реализовани на објектима културе у Југославији у 

периоду од 1947. године до 1974. године. Додатни циљ јесте да се истражи и 

теоријски објасни на који начин и којим уметничким/архитектонским методама је 

модернистички архитектонски дискурс, карактеристичан за западноевропско-

капиталистичко друштво, модификован поставши репрезент југословенског 

социјалистичког/комунистичког друштвеног система. 

Секундарни циљ овог рада јесте да се истражи просторна реакција, односно 

промена значења простора културе у зависности од карактера друштвених процеса у 

периоду од 1947. године до 1974. године у Југославији. Постоји мишљење да 

будућност архитектуре није архитектонска, стим што је неопходно да се дефинише 

шта је архитектура и која је њена перспектива (Бодријар). Овај специфичан облик 
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архитектуре и њене праксе има за циљ производњу концепата чији значај 

превазилази домен класичног поимања архитектуре и прелази у социо-

културолошко поље. Циљ овог истраживања јесте да истражи утицаје и последице 

културних, друштвених и политичких догађаја у Југославији током периода 

формирања Југословенског културног простора на урбанистичко-архитектонске 

просторне концепте истраживаног периода. Такође, циљ овог истраживања јесте 

стицање нових научних сазнања о најзначајнијим архитектонским објектима културе 

у Југославији, односно стицање нових научних сазнања о теорији и пракси модерног 

покрета у Југославији.  

Задаци истраживања који произилазе из задатих циљева су да се установе и 

истраже специфични просторни концепти и њихове карактеристике; документују, 

систематизују и анализирају пројекти и објекти културе реализовани током 

истраживаног периода; документују и научно објасне кључне стратегије 

пројектовања објеката културе у Југославији; истражи однос филозофске праксе са 

архитектонском теоријом и праксом током истраживаног периода у Југославији и да 

се истраже, установе и објасне утицаји друштвених и политичких догађаја у 

Југославији на развој специфичних архитектонских просторних концепата и 

архитектонску праксу током периода југословенског модернизма.    

 

Полазни хипотетички ставови истраживања 

 

Основна хипотеза истраживања јесте постојање променљивости просторних 

концепција у оквиру парадигми модернизма остварених на објектима културе 

реализованим у Југославији током процеса формирања југословенског културног 

простора. Претпоставка истраживања јесте да је после Другог светског рата у 

Југославији, постојала идеја о наднационалном простору културе, блиском основним 

парадигмама модернизма истраживаног периода у Европи, али са суштински 

различитим значењем произашлим из потребе репрезентације специфичног 

друштвеног контекста југословенског социјалистичког система. Такође, 

претпоставка је да се приликом пројектовања и реализације урбанистичких и 

архитектонских пројеката, основна идеја током испитиваног периода 

трансформисала у правцу промена социо-политичких услова југословенског 

културног простора.  

 11



Друга претпоставка је да се услед специфичних друштвених и политичких 

услова у Југославији средином седме деценије прошлог века развио специфичан 

облик модернизма који је уместо карактеристичног интернационалног имао 

регионални/локални карактер.  

Истраживање полази од претпоставке да је током процеса конституисања 

институција културе социјалистичке Југославије у периоду 1947-1974. године, кроз 

специфичан однос функције и форме, остварен суштински савремен просторни 

концепт објеката културе, односно музејских објеката. Према Николи Добровићу, 

истакнутом архитекти периода модернизма, „облик настаје заједно са садржајем, 

односно да неслагање објекта и субјекта, садржаја и облика, исконске визије и дела 

остаје сведочанство времена коме је недостајало јединство личности и културе“.4 

Промена друштвено-политичког контекста у Југославији, средином шездесетих 

година прошлог века резултовала је променом значења основне парадигме о 

јединству функције и форме, односно њиховим коначним обједињавањем у 

суштинску категорију архитектуре – простор. Промена основне парадигме, иако 

потврђује, у потпуности мења значење Добровићевог схватања односа функције и 

форме. 

Промена концепта и окретање од наднационалног и интернационалног става 

према регионалном и локалном, значајно је утицала на даљи развој архитектуре и 

урбанизма на простору Југославије. 

 

Научне методе истраживања 

 

У процесу истраживачког рада примењено је више научних метода 

истраживања.   

Теоријско полазиште за истраживање представљају теорија догађаја (Event theory) и 

теорија урбаног друштва (1971) и унитарна теорија о производњи простора (1974), 

Анри Лефевра (Henri Lefebvre), које значајно мењају дотадашњу класичну теорију о 

простору засновану на просторном распореду физичке инфраструктуре. Према овим 

теоријама, простор више није могуће посматрати као геометријски распоред 

објеката, већ као практични, ментални и симболички однос између објеката у 

реалном простору и догађаја у оквиру којих настаје и који се у њему одвијају.  

Према Теорији догађаја, догађај (Еvent) постоји између специфичне културне 

праксе и специфичног културног контекста у реалном времену. Жан Бодријар (Jean 
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Baudrillard) сматра да архитектура јесте догађај. Дуалитет догађаја изражен је у 

потреби да се налази између два облика реалности: између онога што је било и онога 

што ће доћи. Према Бодријару будућност архитектуре није архитектонска, стим што 

је потребно одредити шта је архитектура и у ком правцу се креће, односно шта је 

култура и у ком правцу се креће. Порастом доминације перспективе, специфичан 

облик архитектуре и њене праксе ће бити виђен као производња концепата чији ће 

утицај и значај изаћи из домена архитектуре и прећи у социо-културолошко поље. 

Ова нова активност теорије не захтева нове идеје за објекте, већ откриће нових 

техника за промишљање и анализу облика архитектонске репрезентације. Догађај је 

веома лабилан, али и адаптибилан отворен систем чија суштина је производња 

новитета, односно нове политичке реалности. Он трансформише неактуелни 

потенцијал у ново стање, односно производи читаву нову серију потенцијала који ће 

бити актуелизовани или не. Догађај је јединствен и аутономан, али у његовој 

позадини постоји читава мрежа утицаја, намера, позајмљивања и размена који су, 

између осталог, предмет овог истраживања.    

Имајући у виду да су додирне области истраживања историја, филозофија, 

социологија, теорија уметности и студије културе, у истраживању су поред употребе 

техника и поступака карактеристичних за истраживање архитектонских објеката 

примењене и методологије истраживања карактеристичне за ове друштвене науке.  

Основне методе истраживања су истраживање кроз пројекат и упоредна 

анализа, које су кориштене у проучавању архитектонских просторних концепата 

примењених на објектима културе у периоду модернизма у Југославији, у односу на 

просторне концепте и основне принципе модерног покрета.  

Поред метода истраживања кроз пројекат и упоредне анализе, у раду су 

примењене и друге истраживачке методе, као што су анализа грађе и примарних 

извора, односно оригиналне планске и пројектне документације, докумената 

различитих институција, извештаја и одлука обрађиваног периода. Поред 

систематизације грађе извршена је и анализа грађе, затим анализа садржаја, 

компаративна анализа, обрада прикупљених података, метода графичке анализе, 

мапирање за истраживање релевантних података и израда студија случаја за 

најзначајније објекте. 
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Генерална структура докторске дисертације 

 

Рад се састоји из три основне целине: Увод, Приказ и интерпретација резултата и 

Закључци и препоруке. Након основног дела истраживања следе Напомене уз текст, 

Прилози (графички прилози архитектонских објеката, фотографије реализованих 

објеката и табеле) и Списак коришћене и релевантне литературе. 

 

У првом делу рада, Уводу, дати су приказ и објашњење истраживања. Поред 

уводних напомена о теми истраживања, у Уводу, је приказана критичка анализа 

информација о предмету истраживања, затим су дефинисани предмет и проблем 

истраживања, приказани релевантни  примарни и секундарни извори, одређени и 

објашњени циљеви и задаци истраживања, постављене основне хипотезе и научне 

методе истраживања и приказана структура рада.   

 

У средишњем делу истраживања, Приказ и интерпретација резултата, кроз 

анализу података су спроведени циљеви и задаци истраживања, затим приказани и 

објашњени резултати истраживања и докази основних хипотеза истраживања. 

Средишњи део истраживања подељен је у три дела који су структуирани по главама. 

У првом делу се објашњавају основне теоријске поставке, затим референтни оквир 

истраживања, и даје научни опис и анализа просторних концепата, док се у другом и 

трећем делу, који представљају две различите развојне фазе, даје научни опис и 

објашњење резултата истраживања, кроз приказ и анализу друштвено политичких 

догађаја и просторних концепата реализованих на објектима културе током 

истраживаног периода. Дефинисани период изучавања, јесте период од 1947. до 

1974. године, у којем је Србија била део Социјалистичке Федеративне Републике 

Југославије, тако да шири оквир истраживања представља културни простор бивше 

Југославије. У фокусу истраживања јесте период конституисања институција 

културе Југославије, као једног од најзначајнијих сегмената формирања и 

репрезентације друштва и државе. 

У првом делу „Теоријско и практично дефинисање архитектонског дискурса 

новог југословенског социјалистичког друштва у периоду између 1947 – 1957. 

године“, истражује се комплексан процес теоријског и практичног конституисања 

југословенског архитектонског израза, процеса који је за кратак временски период 

током првих послератних година, прошао кроз више развојних фаза директно 
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зависних од промена социо-политичког контекста. Наиме, након почетног периода 

уметничког плурализма, усвајањем метода социјалистичког реализма, модернизам 

западноевропског модела, карактеристичан за међуратни период у Југославији, је 

одбачен као израз капиталистичког „буржоаског“ друштвеног система, који није у 

могућности да одговори потребама новог социјалистичког друштва. Метод 

социјалистичког реализма  у архитектури је, парадоксално, дошао до изражаја након 

сукоба са земљама Информбироа, као резултат јасне политичке потребе 

стабилизације односа са СССР-ом, односно интенција југословенског руководства 

да, кроз одбацивање модернизма и прихватање социјалистичког реализма, укаже на 

своју одвојеност од капиталистичких тежњи за које је била оптужена од стране 

Информбироа и потврди своју приврженост идејама социјалистичке револуције. 

Односи са земљама Информбироа се нису стабилизовали, тако да се југословенско 

руководство у покушају да санира велику економски кризу изазвану прекидом 

финансијске помоћи СССР-а, обратило за помоћ Сједињеним америчким државама, 

Великој Британији и међународним финансијским институцијама Међународном 

монетарном фонду и Светској банци. Као директна последица промене политике 

уследило је тихо одбацивање метода социјалистичког реализма у архитектури 1950. 

године на Саветовању архитеката Југославије у Дубровнику, односно декларативно 

у уметности Југославије говором Мирослава Крлеже на Конгресу књижевника у 

Љубљани, одржаном 1952. године. Међутим, ублажавање односа са 

капиталистичким земљама, односно критике њихове уметности, није означило 

повратак на дискурс модернизма западног модела, већ је означило почетак развоја 

„трећег пута“, специфичног архитектонског дискурса заснованог на модернизму и 

„надграђеног“ социјалистичким идеолошким значењем, карактеристичног за 

специфичну политичку позицију југословенског друштвеног модела „средњег пута“, 

блиског, у поређењу са другим социјалистичким/комунистичким уређењима, 

земљама капитализма, али ипак социјалистичког.    

  Други део „Пројектовање објеката културе у периоду 1957-1965 – Објекат као 

изражајно пластично тело“ и трећи део истраживања „Пројектовање објеката 

културе у периоду 1965-1974 – Објекат као просторна композиција“, представљају 

критичку анализу остварених архитектонских и урбанистичких просторних 

концепата објеката културе чији су се значај и просторна манифестација суштински 

променили током истраживаног периода. Критичка анализа обухвата две суштински 

различите фазе развоја културног простора у Југославији, прву прогресивну фазу, у 
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периоду златног доба социјализма од 1947. до 1965. године, коју карактерише 

формирање наднационалног културног простора у којој су, у складу са савезном 

политиком културе и основном парадигмом периода о јединству функције и форме, 

развијани и остварени савремени просторни концепти, са акцентом на изражајној 

формалној надоградњи специфичног значења социјалистичког друштвеног уређења. 

Друга, концептуално различита фаза, која је наступила након економске кризе и прве 

привредне реформе 1965. године, обележена је променом значења основе парадигме 

о јединству основних компоненти архитектонског дела, односно обједињавањем 

функције и форме објекта у јединствену просторну целину, у којој објекат није 

посматран као функционални садржај у оквиру пластичне форме са идеолошким 

значењем, већ као просторна композиција одређена просторним доживљајем, 

атмосфером и догађајима који се у том простору одвијају. Промене друштвеног 

контекста и појава алијенације од идеја револуције, утицале су да је процес 

конституисања јединственог југословенског архитектонског израза захтевао 

превладавање универзалистичке концепције просторности са једне стране и 

умањење идеолошке изражајности са друге стране, што је значило регионализацију 

архитектонског израза и његову интеграцију у специфичности савременог урбаног 

живота југословенског културног простора. 

 

 Имајући у виду да су у средишњем делу рада, Приказ и интерпретација 

резултата, кроз критичку анализу истражени најзначајнији просторни концепти 

остварени на архитектонским пројектима и објектима културе реализованим током 

истраживаног периода, у делу Закључци и препоруке се врши коначно сумирање 

резултата истраживања, провера и коначна потврда полазних хипотеза и циљева 

истраживања и постављају се правци и смернице за даља истраживања предметне 

проблематике.  
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I ДЕО 

  

ТЕОРИЈСКО И ПРАКТИЧНО ДЕФИНИСАЊЕ АРХИТЕКТОНСКОГ ДИСКУРСА 

НОВОГ ЈУГОСЛОВЕНСКОГ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ ДРУШТВА У ПЕРИОДУ 

ИЗМЕЂУ 1947 – 1957. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА I 

 

1. ПОТРАГА ЗА ЈЕДИНСТВЕНИМ АРХИТЕКТОНСКИМ ДИСКУРСОМ – 

МЕТОД СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ РЕАЛИЗМА 

 

„Ми идемо новим путевима. Радимо оно што досад нисмо радили. 

При том немамо кад, нити имамо могућности да прво учимо па онда 

да радимо, већ радећи морамо да се учимо.“1 

 

Питање архитектонског израза новог југословенског социјалистичког друштва, 

постављено је убрзо након завршетка Другог светског рата, да би крајем 1946. и 

почетком 1947. године, након периода током којег је првенствени задатак архитеката 

у обнови и изградњи земље био обезбеђивање „крова над главом“,2 постало 

доминантно стручно питање. Значај дефинисања архитектонског израза новог 

друштва исказан је већ у редакцијском уводнику првог броја часописа Друштва 

инжењера и техничара ФНР Југославије (ДИТ ФНРЈ, касније ДИТЈ) Arhitektura,3 у 

којем je истакнуто да је часопис основан као „пријека потреба наше нове друштвене 

стварности“4 са најважнијим задатком стварања „идејне основе нове архитектуре“5 

за реализацију архитектонских дела која ће означити „почетак једне нове 

архитектонске епохе, епохе социјалистичког реализма“.6 На основу оваквог 

уводника може се закључити да је правац односа политике и уметности већ био јасно 

одређен, међутим услед непостојања јасно дефинисаних захтева партијског 

руководства, и колебања и недоумица стручне теорије и праксе у области 

архитектуре, за разлику од других уметности, ово питање ће бити решавано кроз 

вишегодишњи процес и директно ће бити зависно од промена социо-политичког 

контекста.  

Већ првим текстом у новооснованом часопису ДИТЈ, „Теоретска анализа 

архитектонског обликовања“ Андрије Мохоровичића, покренута је дискусија са 

практичним и конкретним циљем дефинисања „наше нове социјалистичке 

архитектуре“,7 што је како истиче редакција часописа, значило са једне стране, 

постављање наше архитектонске теорије на „солидне темеље“ на основама учења 

Маркса, Лењина и Стаљина, и са друге, рашчишћавање идејних полазишта и 

елиминацију „кривих буржоаских гледања у питању теоретског става и практичке 

активности на подручју наше архитектуре“.8 Разлог за покретање дискусије 
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представљала је дотадашња послератна пракса у којој се јављала очигледна 

дихотомија архитектонског израза, једног који је представљао наставак модерне 

функционалистичке архитектуре међуратног периода у Југославији, сада негативно 

конотиране као буржоаске архитектуре, и другог, социјалистичког реализма 

преузетог од Совјетског Савеза, као логичног израза новог социјалистичког 

државног уређења. Основна теза дискусије била је да ново друштво мора да има 

архитектуру која изражава његов социјалистички карактер, као и да архитектонски 

израз не може да буде плуралистички, већ искључиво моноистички, јер је сматрано 

да ново југословенско друштво може да се искаже само кроз „идејну чистоћу“9 

једног јединственог архитектонског израза. Међутим, у недостатку јасне политичке 

директиве није се знало не само које су карактеристике, већ ни који израз поседује 

одговарајућу идејну чистоћу. Коначно решење ће бити утврђено, не овом 

дискусијом, већ током вишегодишњег процеса, како теоријског дефинисања и 

практичне провере на великим конкурсима за значајне објекте савезних политичких 

и културних институција, тако и коначним опредељењем политичке елите 

дефинисаним под утицајем специфичних социо-политичких догађаја. 

 

 

1.1 Архитектура као одраз новог друштвеног уређења - теоријски концепт 

трећег пута социјалистичког функционализма 

 

Отварањем дискусије, архитектура је постављена као не-самостална зависна 

дисциплина, која представља развојни процес „везан и овисан о друштвеној 

стварности коју тај процес одражава“,10 односно:  

 

Ако полазимо с материјалистичког гледишта, тада морамо на темељу 

дијалектичке анализе доћи до констатације, да је умјетничко изражавање 

људског рода, које се остварује у одређеној релацији према друштвеним 

односима и свеукупним консеквенцама тих односа у склопу људске 

заједнице. Из тога произлази, да дијаметрално супротни друштвени односи 

морају узроковати и дијаметрално супротне посљедице, што ће се свакако 

одразити и на подручју архитектонског стварања.11 [појам затамњен у 

оригиналу] 
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Јасно је да се питање одражавања реалне друштвене стварности кроз 

карактеристике просторних концепција нових архитектонских објеката једноставно 

подразумева, али се при том кроз употребу термина одраз директно упућује на 

теоријске поставке социјалистичког реализма, односно Теорију одраза,12 Тодора 

Павлова. Да би се у новом друштвеном контексту, проблем архитектонског израза 

могао развијати у складу са развојем друштва „он се мора у првом реду 

поставити“,13 што је значило да се мора решити постојећи плурализам 

архитектонске креације, а затим је било неопходно „преиспитати постојеће 

вриједности и тражити нова рјешења, нове вриједности“14 адекватне новом 

друштв

 

 

рају, захтевају дијаметрално супротну 

идеоло

еном систему.  

Теоријску анализу архитектонског израза новог друштва Мохоровичић, 

започиње критиком функционалног модернизма западног модела, сматрајући да је 

теза која негира постојање естетско обликовне компоненте и која архитектуру своди 

искључиво на решавање проблема техничке функционалности, потпуно неодржива, 

јер „игнорира животни садржај архитектуре, којега постојање међутим документира 

свеукупна хисторијска анализа развоја архитектуре.“15 Из историјске анализе, 

Мохоровичић, изводи закључак да је архитектонски израз током различитих 

историјских периода, представљао формирање простора који није одређен само уско 

механичким функционализмом, већ простора „који изражава у хисторијском 

животном току дистанцу метафизичке интерпретације класних супротности старога 

Египта, односно заносни полет фасцинантне догматско-сколастичке метафизичке 

идеализације готске епохе, односно крајњу енергију и динамику реалне масовне 

снаге савременог друштва“.16 Може се закључити да архитектура под различитим 

друштвеним условима мора да има и различиту „своју основну квалитативну 

вредност“,17 што значи да решење једног истог архитектонског проблема у оквиру 

различитих друштвено-политичких услова не може да буде исто. Поједини 

проблеми, ускотехнички могу да буду слични, али пошто служе различитим 

друштвеним и архитектонским субјектима, они немају исту функцију, тако да 

идентични услови и потребе техничке функционалности, у оквиру дијаметрално 

супротних друштвених система који их форми

шку поставку формалног обликовања.  

Модерној архитектури западноевропског модела или буржоаској архитектури 

придодата је негативна друштвена конотација основне карактеристике капитализма, 

експлоатације у сврси стицања профита, пошто је утопивши се у индустрију, 
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изгубила „п р и н ц и п и ј е л н о с т   и   и д е ј н о с т, те толико значајне садржајне 

компоненте архитектуре“18, и постала производ масовне индустријске производње. 

Модерна архитектура се, како истиче Невен Шегвић, индустријализирала, и уместо 

да архитектура користи индустрију у архитектонске сврхе, догодило се супротно, 

индустрија користи архитектуру у индустријске сврхе, сводивши архитектонски 

објекат на индустријски производ у чијем средишту нису човек и његове потребе, 

већ искључиво шпекулативни профит. Шегвић сматра да у класном друштву нема 

хармоније између индустрије и архитектуре,   

куш  архитектонски и дан 

мирљиве 

борбе и

[м е

а

у њ

ичком функционализму да дâ „свој специфични [естетски 

и значе

т  

19 тако да допринос савременог процеса 

индустријализације развоју архитектуре не само да није могућ, него је и 

реакционаран, јер се заснива „на нехуманим дакле и  н е  а р х и т е к т о н с к и м  п о 

б у д а м а“.20 Стога је, парадоксално, функционална архитектура западног модела, а 

самим тим и међуратна модерна архитектура у оквиру капиталистичког система 

предратне Југославије, означена, у негативном контексту, као формалистичка, јер је 

неуспевши у по ају да формира свој зраз, „створила је нов 

архитектонски формализам....често називан конструктивизам или 

функционализам“.21 Слично мишљење износи Мира Крајгер (Krajgher), сматрајући 

да је модерна архитектура производ буржоаске идеологије, која архитектуру 

искориштава за своје империјалистичке циљеве, развијајући њене декадентне и 

формалистичке карактеристике архитектуру користи као средство „непо

мперијализма против радног човечанства и фронта социјализма.“22  

Приказана као профит, или индустријски производ, при том сведена на 

функцију или конструкцију, а доказано без естетске компоненте, функционална 

архитектура западног модела или уско-технички функционализам, представљена је 

као потпуна негација свих „квалитативних односа на пољу умјетничког стварања“,23 

и као таква није била у могућности да интерпретира „крајњу динамику животне 

енергије савременог исли се социјалистичког М.Л.] друштв ног уређења“,24 

карактеристика која мора бити изражена и „обухв ћена архитектонским 

обликовањем“.25 Према томе, закључује Мохоровичић, да у социјалистичкој 

друштвеној структури архитект ра, поред испу авања општих универзалних захтева 

механичког функционализма, мора да „у смислу квалитативне афирмације“ 

друштвеног система механ

њски] садржај“.26  

Међу им, овакво схватање западноевропске модерне архитектуре, није 

аутоматски значило и беспоговорно прихватање архитектуре социјалистичког 
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реализма према узору на архитектуру Совјетског Савеза. Наиме, иако правац 

социјалистичког реализма није довођен у питање, већ почетком 1947. године, након 

двогодишњег периода обнове земље, осећало се извесно, не идеолошко већ само 

стручн

, и  т

говим [друштвеним] манифестацијама, 

па тако

д Н љ р

ици који произлазе из „најширих савремених услова 

нове ж

о, незадовољство архитектуром социјалистичког реализма совјетског модела. 

Неидеолошка стилска критика архитектуре социјалистичког реализма, иако 

се, као што ћемо видети, односила на саму суштину метода, у датом друштвено-

политичком контексту, није усмерена према методу социјалистичког реализма, већ, 

како је то замаскирано, само на извесна застрањивања у оквиру правца/метода. 

Издвојено из целокупног метода, застрањивање „које је још увек актуелно у 

извјесном дијелу теорије архитектуре“27 односи се на методолошку карактеристику 

социјалистичког реализма, према којој су извесне квалитативне вредности већ 

утврђене и као такве непромењ ве, „те да се конкретно им квалитетним односима 

можемо увијек служити.“28 Овакав, не-развојни статични метод према 

Мохоровичићу, представља недијалектичко и нехисторијско проматрање, које је 

супротно основним принципима дијалектичке анализе, јер запоставља чињеницу 

константног развоја људског друштва у којем се догађају сталне квалитативне 

промене које морају да се „очитују у свим ње

 и на пољу уметничке афирмације“.29  

Под застрањивањем се подразумева метод неселективне еклектичке употребе 

стилских елемената разних историјских периода, услед које настаје социјалистичка 

варијанта формализма, који онемогућава правилан исказ „естетско функционалних 

односа у архитектури као резултата објективних услова стварности“30 новог 

социјалистичког руштва. еприхват иво је да се савремена а хитектура новог 

социјалистичког друштва користи историјским елементима који изражавају 

карактеристике неких других прошлих друштвених система, већ је неопходно да се 

пронађу нови изражајни обл

ивотне стварности“.31  

Савремена монументалност нове животне стварности, према Мохоровичићу, 

произлази из снаге радних маса, а не из дистанце класних супротности, значи не из 

модернизма западног модела, већ из савременог не-еклектичког социјалистичког 

реализма, па према томе „морају и облици савремене архитектуре бити нови, 

произашли из нове стварности друштвених односа и изражени новом статиком и 

новим материјалом.“32 Потрага за новим, савременим облицима, није значила 

негацију развоја техничке функционалности објекта, већ захтев да се уско техничка 
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функционалност надгради „облицима извјесног садржајног значења“33 који су 

„одраз животних односа једне епохе, и то односа, који се темеље на најосновнијим 

материјалним условима живота“.34 Специфичност ових нових облика произлази из 

њиховог значења, односно из чињенице да они требају да буду функционални 

одраз35 новог животног садржаја и основних односа у структури новог 

социјал в

и

 

х  

пропорцију и хармонију, постижу своју 

валитативну вредност, и закључује: 

 

ектонског 

обликовања, као најширег и најсуптилнијег израза свог времена.39  

 

истичког друшт а.  

Наглашавањем функционалног одраза, избегава се формалистичка 

категоризација ових облика, и истиче њихова нова улога, која не представља 

техничку функционалност, већ функционалност схваћену у ширем и опћем смислу 

као „израз људског друштва и његове структуре“36 чиме је овим облицима придодат 

садржајни значај, односно садржајна функција. Који су то конкретни облици 

архитектонског обликовања није још познато, јер је то задатак  циљ потраге, али је 

познато да нису историјски, већ нови и да морају да рефлектују основне 

карактеристике новог југословенског социјалистичког друштва. Према томе може се 

закључити да Мохоровичић указује на тражење трећег пута архитектуре нове 

Југославије, која није наставак предратне модерне архитектуре, односно прихватање 

механичког функционализма западног модела, као ни еклектична архитектура 

социјалистичког реализма совјетског модела, већ је то архитектура поопћеног 

функционализма37 која указује на постојање идеолошког садржаја у архитектонском 

објекту, „дакле вриједности, која у себи укључује технички функционализам, али 

која није идентична с њим.“38 Тек у развојно садржајној интерпретацији основни 

односи квантитета архитектонског дела, од који  Мохоровичић истиче, ритам, 

еуритмију, стабилитет, симетрију, 

к

Архитектонско обликовање служи се односима објективних естетских 

квантитета, али оне добијају своју квалитативну вриједност у интерпретацији 

животне проблематике. Структура друштвених односа формира смјер 

материјално организационог и мисаоно научног иживљавања, а све то 

заједно чини темељ умјетничког, а у овом нашем случају, и архит

Трећи пут југословенске архитектуре или поопћени функционализам, 

Мохоровичић види као социјалистички функционализам, односно средњи пут, који 
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настаје хибридним спајањем механичког функционализма и идеолошког реализма 

југословенског социјалистичког друштвеног система. Међутим, у друштвеном 

контексту великог антагонизма према западу и привржености Совјетском Савезу, 

односно културолошком контексту доминације метода социјалистичког реализма, 

прихватање Мохоровичићеве теоретске анализе архитектонског обликовања у 

Југославији, односно поопћеног функционализма, није било могуће почетком 1947. 

године, шта више изазвало је веома оштру реакцију,40 на првом месту архитекта 

ранка

е

а а

ним 

истемима пре и после социјалистичке револуције објашњава на следећи начин: 

 

а

Б  Максимовића, који се укључио у дискусију часописа ДИТЈ Arhitektura.  

 О потреби конституисања или тражења архитектонског израза трећег пута 

карактеристичног за југословенски културни простор, говори и архитект Братислав 

Стојановић на предавању одржаном у Руском дому у Београду, 22. октобра 1947. 

године. Стојановић, не полази директно од архитектонског обликовања, већ од 

националног питања које је због више-националне структуре Југославије било од 

великог значаја за дефинисање карактера југословенског трећег пута, имајући у виду 

како истиче Игњатовић, да је „свака репрезентација одређене идеје уједно и њена 

конструкција“.41 Анализу социјалистичке архитектур  на примеру архитектуре 

Совјетског Савеза започиње питањем: „Шта значи кад се каже за совјетску 

архитектуру да је 'национална по форми'?“42 и наставља са проблемским питањем: 

„Није ли то корак назад у погледу прогресивног развоја архитектуре, није ли то у 

извесној супротности с другом њеном особином: социјалистичка по садржини?“.43 

Одговоре на ова питања, Стојановић, проналази у решењу националног питања у 

СССР-у, закључивши да се национално по форми не односи на појединачни израз 

различитих националних култура СССР-а, већ општи заједнички, рекли бисмо, над-

национални израз заједнице Совјетског Савеза. Питање појаве националног израза 

Стојановић не поставља, али из тумачења дистинкције значења националне форме у 

условима социјалистичког друштва и предсоцијалистичког буржоаског друштва, 

може се закључити да је оно прихваћено као потреба коначног решења националног 

питања, односно као неопходност претходног завршетка процеса конституисања 

појединачних нација пре него што се започне процес формир њ  заједничке 

наднације. Дистинкцију тумачења значења националне форме у друштве

с

Логично је, дакле, да ће архитектура појединих нациј  у СССР-у по своме 

садржају бити социјалистичка (јер под условима совјетске власти, у 
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социјализму, једино таква може бити), а да ће се на њу развој националне 

културе одражавати у виду националне архитектонске форме – за разлику од 

развоја архитектуре у оквиру националне културе под буржоаском влашћу, 

где је садржина буржоаска, а форма национална, где буржоаска култура има 

за циљ да масе отрује шовинизмом и учврсти власт буржоазије.44 

 

тања Стојановић, 

аводи део Стаљиновог говора из 1930. године, у којем се наводи: 

 

ко би се створили услови за 

њихово стапање у једну заједничку културу...47 

 

8

Према томе, национална форма је била политички прихватљива за 

социјалистички друштвени систем јер је имала двоструку улогу, да преко „форми 

народу блиских, из њега изниклих, најлакше приближи широким слојевима народа 

архитектуру – која треба да буде његова, вољена од њега, да служи њему“45 и да 

омогући почетак процеса конституисања наднационалног архитектонског израза. 

Наглашавајући да је архитектура одраз друштвено-економског стања, односно 

процес завистан од друштвеног развитка, Стојановић указује да је појава 

националног израза темпоралног карактера, тако да представља само једну, почетну 

фазу развоја наднационалне архитектуре као дела „опште културне револуције 

народа СССР у периоду диктатуре пролетаријата.“46 Према томе, може се 

закључити, да је супротност између социјалистичког садржаја и националне форме 

само привременог карактера, и да ће бити решена даљим развојем друштвених и 

културних односа, остваривањем коначног циља, архитектуре која је социјалистичка 

и по садржају и по форми. Као дефинитивну потврду оваквог схва

н

Може изгледати чудно да смо ми, присташе будућег стапања националних 

култура у једну, заједничку (и по облику и по садржини) културу, с једним 

заједничким језиком, у исто време присталице процвата националних 

култура у датом моменту, у периоду диктатуре пролетеријата. Али ту нема 

ничег чудног. Треба омогућити националним културама да се развијају и 

процвјетају, да испоље све своје потенције, ка

Закључујући, Стојановић истиче, да развијање наднационалне форме у 

архитектури не значи одбацивање вредности појединачних националних култура, 

већ напротив, значи да „кроз развијање снага свих нација долази“4  до формирања 

заједничке архитектуре „која садржи у себи све позитивне тековине свих 

националних архитектура“.49 На овај начин, иако архитектуру задржава у оквирима 
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социјалистичког реализма, Стојановић, већим делом дефинише концепт који ће, како 

ћемо видети, изузев полазишта у методу социјалистичког реализма, применити 

југословенска политика културе, а према коме социјалистичка архитектура треба да 

буде савремена, не-традиционална и наднационална, и социјалистичка и према 

садржа

у

 ћ

акон Резолуције 

Инфор

л  

еном друштвено-политичког контекста, односно 

езолуцијом Информбироа.  

.2 Плурализам архитектонског израза југословенског културног простора 

о  е

ју и према форми. 

 Сличног мишљења је и Невен Шегвић, који сматра да совјетска архитектура, 

национална по форми социјалистичка по садржају, „заузима прво мјесто  свјетској 

архитектури“,50 управо због истинитости (над)националне форме. Међутим, 

Шегвић за разлику од Стојановића истинитост не повезује са савременошћу, већ 

решење недоумица југословенског архитектонског израза проналази у локалном 

историцизму, према којем истинитост наднационалне форме мора „евоцирати нашу 

прошлост“, која се, како истиче, потпуно изгубила у нашој предратној архитектури у 

„аморфним линијама т. зв. модерне архитектуре“.51 На овај начин Шегви  дефинише 

концепт који ће бити директивно постављен и усвојен, н

мбироа, на V Конгресу КПЈ, одржаном у јуну 1948. године.  

Пре него што пређемо на анализу ових концепата, неопходно је да сагледамо 

практични део процеса „тражења нових путова“52 југословенског архитектонског 

израза на великим савезним конкурсима за репрезентативне објекте Председништва 

владе ФНРЈ (Табла I) и Централног комитета КПЈ у Београду, (новембар 1946 – мај 

1947),53 (Табла II),  Народну Скупштину НР Словеније у Љубљани (1947-1948)54 и за 

Велику југос овенску оперу у Београду (1948) (Табла III), спроведеним пре промене 

концепције изазване пром

Р

 

 

1

 

Промена друштвено-политичког система означила је дисконтинуитет развоја 

модерне архитектуре у оквиру југословенског културног простора, али не и њено 

моменталн  напуштање, већ за почетак, само губитак доминантне позициј  стечене 

почетком четврте деценије прошлог века. Друштвени активизам модерне 

архитектуре у предратној Југославији, за разлику од модернизма западног модела, 

углавном је остајао у области архитектуре као уметности, заинтересован више за 

уметничку него социјалну компоненту модерне архитектуре. Претпоставка да ће 

 26



преласком на социјалистички друштвени систем социјална компонента модерне 

архитектуре добити на значају није се остварила, пошто је модерна архитектура 

означена као рентна, а према томе као „крупан инструменат капиталистичке 

експлоатације“,55 док је њена „формална ‘револуционарност’ (...) морала бити одраз 

капитализма који се распада“.56 Означена као капиталистичка, и поставши „одраз 

старог, преживелог друштвеног поретка“57 модерна архитектура није могла да 

„оцртава наш пут у социјализам“,58 односно није могла да испуни своју „друштвену 

функцију“59 и да „симболизује дух и карактер“60 новог друштва. Међутим, како ни 

теорија тако ни архитектонска пракса нису одмах након Другог светског рата, 

одбациле модернизам, што је у почетку допринело нејасном правцу развоја 

југословенског архитектонског израза, односно потреби расчишћавања сцене и 

јасног 

к

ог закључка о „њеној основној 

линији 63 или прецизније њеног „идеолошког профила“.64 

 

1.2.1  ост компромиса – конкурс за зграду Председништва владе 

ФНРЈ (1947) 

дефинисања једног архитектонског израза новог друштва.  

У недостатку јасне платформе политике културе, као и дефинисаног 

јединственог теоријског оквира конкурси за објекте Председништва владе ФНРЈ и 

Централног комитета КПЈ су представљали својеврсну анкету чији је основни циљ 

био, поред добијања идејних пројеката за нове објекте, коначно дефинисање 

архитектонског израза новог југословенског социјалистичког друштвеног система. 

Приликом припреме расписа било је предвиђено да ови конкурси означе „завршну 

фазу периода насумичног тражења нових изражаја“61 и да постану „гранични камен 

у процесу развоја наше архитектуре“.62 Међутим, потврдивши колебање партијског 

руководства, онкурси нису испунили очекивања, и уместо завршне фазе, 

представљају почетак вишегодишњег процеса „расчишћавања појмова и 

систематског проучавања свих појава и чинилаца који утичу на формирање наше 

архитектуре“, са циљем дефинисања коначн

“,

 

Монументалн

 

Спроведеним конкурсима постојеће недоумице нису разрешене већ су управо 

потврђене, и то како понуђеним пројектантским решењима, тако и конкурсним 

критеријумима65 за валоризацију радова, а самим тим и коначном селекцијом 

награђених радова. Недоумице архитеката исказанe су појавом два различита 
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пројектна решења, „главног“ и „алтернативног“, од стране истог ауторског тима, 

што је био случај са тимовима Николе Добровића (Т I: сл. 1.2а и 1.2.б) и Невена 

Шегвића (Т I: сл. 1.3а-1.3.д) на конкурсу за зграду Председништва владе ФНРЈ. Тим 

Невена Шегвића предао је два функционално идентична пројекта која се међусобно 

разликују једино у спољном обликовању, односно у главном решењу су на 

фронталној страни објекта постављене каријатиде, које се губе у алтернативном 

решењу Ра лог за исказано колебање утора  појаву решења оја се разликују 

једино у формалном обликовању, нису били резултат само решавања 

архитектонских проблема, већ како истиче Јелена Живанчевић, представљају 

покушај аутора да у ситуацији непостојања конкретних партијских декрета, не 

„'промаше' тачан одговор који би био у складу са мистериозним ставом Партије по 

питању пројектантских проблема, стављајући социјалис

. з а и к  

тички реализам на снагу и 

пре нег

ц

вне линије 

архите

о што је ово питање уопште било постављено“.66  

Критеријуми за селекцију радова су различито структуирани у зависности од 

идеолошког значаја објекта, тако је за објекат ЦК КПЈ за који је конкурсним 

задатком тражено да буде монументалан и репрезентативан, доминирајући у новој 

зони града, примарни критеријум била „идејна постава (...) и степен архитектонског 

решења те поставе“, док је критеријум функционалног решења према значају био на 

трећем месту, иза идејне поставе и „спољне монументално-архитектонске обраде“ 

објекта, док је за зграду Председништва владе ФНРЈ, која такође „мора бити 

репрезентативна и монументална“, управо критеријум функ ионалног решења имао 

примарни значај. Међутим, према закључцима жирија јасно је да ни овако 

постављени критеријуми нису били пресудни, већ су неодлучност жирија и 

избегавање дефинитивног одговора на питање одређивања осно

ктонског израза директно утицали на коначну расподелу награда.  

Пристигли и награђени радови на конкурсу за зграду Председништва владе 

ФНРЈ, који „јасније него ма каква дискусија показују дубоке разлике у схватањима 

архитектуре“,67 према основној концепцији могу се сврстати у две изразито 

различите групе, прву функционалистичку, коју Мацура избегавајући коначну 

одредницу назива групом радова „т. зв. разуђеног решења објекта“,68 међу којима су 

два пројекта награђена другом наградом, рад ауторског тима Милорада Мацуре 

(трећи пласман; Т I: сл. 1.4а-1.4.г), и рад ауторског тима Маријана Хаберлеа (четврти 

пласман; Т I: сл. 1.5а-1.5.в), који проблем решавају прво поделом објекта на посебне 

функционалне делове, а затим међусобним повезивањем ових функционалних 
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јединица формирају једну расчлањену композициону целину. Другу групу чине 

радови, међу којима је, такође другонаграђени, рад ауторског тима Аугустинчић и 

Шегвић (д уги пласман , који проблем решавају са позициј  социјалистичког 

реализма, или према Мацури, пројекти „концентрисаног решења“,

р ) а

у себи носи 

делими

с

ијум, као 

што см

69 који 

функционалну организацију објекта подређују „унапред замишљеном спољњем 

облику“.70 Различито посматрање и схватање архитектонско-естетских проблема 

није резултат различитости индивидуалитета аутора, већ према Мацури, представља 

„одраз тражења новог под новим условима“ у тренутку непостојања „стабилне 

орјентационе тачке“71 затеченог стања у архитектури у оквиру југословенског 

културног простора, услед чега је жири избегавши да се определи за једну или другу 

опцију прву награду доделио ауторском тиму архитекта Владимира Поточњака, 

најбољем представнику треће, компромисне групе радова, који „

чно елементе и прве, и друге концепције“.72 (Т I: сл. 1.7а-1.7.ђ) 

Први другопласирани пројекат (прва друга награда), тима Аугустинчић-

Шегвић, конципиран према текстуалном образложењу аутора „као хоризонтална 

архитектонско-скулпторска грађевина – репрезент снаге наше Републике“,73 састоји 

се од два бочна и једног централно постављеног објекта у форми зигурата, 

организованих око репрезентативног трга, и у главном решењу, затвореног са 

фронталне стране аркадама са каријатидама. Пројекат је високо пласиран и поред 

великих недостатака у функционалној организацији, или према Мацури, безличној 

унутрашњој структури74, искључиво због пољног обликовања, односно остварене 

монументалности употребом елемената универзалне прошлости „инспирисане 

највеличанственијим делима Истока“,75 иако је први селекциони критер

о већ истакли, био критеријум функционалне организације објекта.  

Пројекат ауторског тима Милорада Мацуре, и поред успешно решене 

функционалне организације је лошије пласиран (друга друга награда), управо због 

функционалистичког приступа спољном обликовању за које је жири сматрао да није 

усклађено са значајем објекта и да разуђена форма, којом је доследно спроведена 

парадигма модернизма према којој форма прати функцију, „делује разбијено и 

квалитативно јако заостаје за унутрашњим решењем“.76 Формалну разуђеност 

објекта, директно произашлу из организационе структуре коју чине четири 

функционално различите јединице (Председништво владе, Савезна контролна 

комисија, Привредни савет и Комитет за законодавство) обједињене у једну целину, 

жири је сматрао преразуђеном и уз наглашено одсуство архитектонско-декоративних 
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елемената, оценио да „зграда није монументална“.77 Својом симетријом, потпуном 

геометризацијом и чак рекли бисмо тоталитарном строгошћу , према 

данашњим критеријумима бј ат би вероватно био ењен као превише 

монументалан, међутим у посматраном периоду монументалност и 

репрезентативност су везиване за историцистичку декоративност, док се за модерну 

архитектуру „која је у идеји рационалистичка и по намени профана“

израза

о ек оц

д у а

сање архитектонског израза репрезентације новог 

југосло

г друштва претворила у 

временски дужи процес тражења, додавши у извештају да:   

 

 који су сразмерно у највећој мери успели да задовоље 

тражене услове.83 

 

  

78 сматрало да 

не може да оствари „моменат монументалности“.79 Овакво схватање, које 

представља доктрину социјалистичког реализма совјетског модела дефинисану80 још 

1932. године, а према којој је „отклањање монументалности и симбола у модерној 

архитектури, затим отклањање тражења љепоте и неспособност да монументалност 

испуни умјетничко-идеолошке задатке, израз пропадања грађанске културе“,81 

формира контекст у којем модернистичка монументалност пројекта Мацуриног тима 

није могла а б де прихваћен  од стране жирија који је тежио да избегне 

одговорност за дефини

венског друштва.  

Истакавши у извештају да приспели радови представљају одраз различитог 

приступа решавању истих проблема и да „изражавају велико и озбиљно тражење“,82 

конкурсна комисија је, избегавши дефинитивно опредељење, свој потенцијални 

одговор на проблемско питање архитектонског израза ново

Утврђујући критерије по којима ће се оцењивати радови, и поред настојања 

да дође до заједничког јединственог становишта, ипак су дошла до изражаја 

различита гледишта чланова комисије на архитектонске и естетске моменте. 

Зато предлози комисије за награде и откупе не носе обележје јединственог, 

одређеног гледања на напред побројане моменте. Комисија се a priori није 

определила ни за једну концепцију, а ни за један правац, већ је предложила за 

награде и откупе радове који су често израз различитих гледања на 

архитектуру – али

На основу оваквог става можемо закључити, да избор првонаграђеног 

пројекта представља резултат недефинисаности политике културе, односно 

немогућности комисије да се определи између наглашених супротности основних 
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концепција два изражајна правца, коначно се определивши за компромисно решење 

избором рада „који представља њихову средњу линију“.84 Основне карактеристике 

првонаграђеног пројекта, неутралност и умереност, односно не истицање ни према 

квалитету функционалне схеме ни према иновативности формалног обликовања, 

одговарале су неопредељујућој позицији конкурсне комисије. Према композиционом 

решењу објекат је „умерено разуђен“,85 дакле умерено близак групи разуђених 

пројеката модерног израза, што према Мацури подразумева, примену отвореног 

система „али без везе са организационим обликом уста ове“,н е

нкционалистички еш

е д о п  ф

итектонске естетике, нови 

облици

рнизма међуратног 

период  и коначног усвајања метода социјалистичког реализма. 

 

1.2.2  

Југославије (1947) и Велику 

југословенску оперу у Београду (1948) 

86 и према томе ниј  у 

потпуности фу јер композиционо р ење не произлази из 

функционалне организације. Према примарном критеријуму техничке 

функционалности остварено је, такође, умерено или довољно квалитетно решење, 

које је „чисто, без укрштања промета“87 са могућношћу „еластичног коришћења 

просторија радног дела“,88 али је предимензионирано у свечаном и радном делу, што 

захтева да се „читав пројекат згусне и сведе на реалне димензије“, док у делу 

кабинета пр дсе ника и рук водства није ронађено „одговарајуће [ ункционално] 

решење“.89 У спољном обликовању, аутори, су служећи се „формама 

искристалисаним у прошлости“90 остварили потребну монументалност која је „дата 

озбиљно, складно и непретенциозно“,91 чиме је постигнута „мирна лепота“,92 

блиска, али довољно удаљена од израза социјалистичког реализма. Хармоничност 

укупне композиције, према Мацури, се заснива на естетским законима класике 

(грчког храма),93 тако да су у недостатку нових закона арх

 конципирани према наслеђеним принципима прошлости.  

Истичући да су оваква компромисна решења карактеристична за све прелазне 

периоде, Мацура, првонаграђени рад, а самим тим и укупне резултате конкурса, 

исправно позиционира у међу фазу, између напуштања моде

а

 

Активизација политике културе – конкурси за зграду Централног 

комитета Комунистичке партије 

 

Расписом конкурса за зграду ЦК КПЈ однос функције и форме архитектонског  

објекта је у потпуности маргинализован, а како су остварени резултати веома блиски 
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остварењима на конкурсу за Председништво владе ФНРЈ, овом приликом ћемо само 

кроз кратак приказ указати на услове, збирне резултате и однос политике културе 

према 

т веома јасан захтев за симболичним 

истицањем идеолошког значаја форме: 

гославије, у борби за економско и културно уздизање 

арода Југославије.94 

испитивања н

к

процесу формирања новог југословенског архитектонског дискурса.  

Конкурсом за зграду ЦК КПЈ, релативизација односа функције и форме је 

остварена, прво, дефинисаном структуром критеријума за валоризацију радова, где 

је, како смо већ навели, према значају примарни критеријум био остварени квалитет 

идејне поставе, односно архитектонски израз идеолошког садржаја, секундарни 

критеријум спољно обликовање објекта, а тек терцијални критеријум квалитет 

функционалне организације. Маргинализација односа је затим потврђена самим 

конкурсним задатком,  којим је дат непрецизан и недовољно дефинисан програмски 

садржај, док је за обликовање објекта истакну

 

У пластичној урбанистичкој композицији Новог Београда зграда Централног 

комитета КПЈ је доминантан објекат. Она то треба да постигне: својом 

висином (да достигне коту 120 m), односом маса и монументалном обрадом. 

Зграда треба да буде израз стваралачке снаге, моћан симбол Комунистичке 

партије, руководиоца народа Југославије у борби за стварање Федеративне 

Народне Републике Ју

н

 

Независно до различите структуре критеријума, на конкурсу за „најјачи 

знамен наше социјалистичке епохе“, зграду ЦК КПЈ, исказане су исте недоумице 

конкурсне комисије и аутора, као на конкурсу за зграду Председништва владе ФНРЈ, 

тако да приспели радови представљају „екстремна схваћања и сасвим различите 

методе“95 два карактеристична изражајна правца периода, док се према пласману 

награђених радова примећује блага доминација метода социјалистичког реализма. 

Коначни обликовни израз конкурсних радова, према Шегвићу, није резултат 

аналитичког и валоризације формалних елемената према јас о 

дефинисаним стилс им правилима, већ је већина радова, међу њима и 

првопласирани рад архитекта Едварда Равникара, реализована компромисном 

методом произвољног „варирања формалних елемената“.96 Компромисна решења 

нису задовољила политику културе, која је стога започела процес отклањања 

недоумица и „исправљања погрешака“97 реакцијом са највишег нивоа, „личном 
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интервенцијом маршала Тита“,98 што ће се како ћемо видети, испоставити као 

кључна смерница за даљи процес дефинисања југословенског архитектонског 

дискурса. Иако није била директивног карактера интервенција, која је према 

Шегвићу имала за последицу увођење система у „ову главну стваралачку карику“,99 

је значајно утицала на актере југословенске политике културе, а пре тога на 

Равникара, аутора првопласираног рада. Након интервенције организован је ужи 

конкурс на којем је Равникар, тумачећи политичку интервенцију самоиницијативно 

променио своје компромисно решење, одуставши од функционалних кула са веома 

декоративним обликовањем са ширег конкурса, остваривши решење које је, кроз 

заокрет ка „симболици и еклектицизму“100 социјалистичког реализма, постало „пуки 
101 (Т II: сл. 2.1а и 2.1б) 

 

по и

л , е

означитељ идеологије“.

 

Процес „стварања једног система у раду“102 којим би требало да буду 

отклоњене постојеће недоумице исказане на конкурсима за објекте Председништва 

владе ФНРЈ и ЦК КПЈ, настављен је на првом103 послератном конкурсу за објекат 

„високе“ културе Велику југословенску оперу у Београду,104 одржаном крајем 1947. 

године, у организацији Комитета за културу и уметност Владе ФНРЈ. На конкурсу, 

који је завршен 26. фебруара 1948. године, и на који су позвани архитекти105 

Казимир Остроговић, Зденко Стрижић, Едвард Равникар и Милорад Пантовић, нису 

додељене награде, већ само пласмани, пошто је Комисија сматрала да ни један од 

предложених пројеката не испуњава неопходне функционалне и обликовне услове за 

награду, односно да би могао да буде узет као полазиште за даљу разраду и коначну 

реализацију објекта.106 Тумачећи овакву одлуку жирија, Ратомир Богојевић у 

приказу конкурса истиче, да архитектонски проблеми великог значаја какав је 

објекат Опере, представљају комплексан задатак на којем „није битан само 

функционалан проблем“,107 што су звани аутор  занемарили посветивши се 

решавању „чисто функционалног момента“108 не исказавши неопходну 

„монументалност, која је услов“,109 тако да „нису успели да проблем Опере 

заокругле“.110 Богојевићево образложење оставља простора за различито читање, 

односно може бити схваћено као занемаривање спољног обликовања и реализације 

не-монумента них решења  што је схватање кој , након увида у конкурсне пројекте, 

није могуће прихватити као тачно. Друго читање, за које сматрамо да се 

Богојевићево образложење исправно односи, јесте схватање према којем остварена 

класицистичка монументалност шинкеловског духа111, није монументалост коју је 
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Комисија могла да прихвати, пошто према карактеру није одговарала намени и 

значају савременог објекта културе у контексту новог југословенског друштвеног 

поретка. Наиме, сви аутори су имали изразито формалистички приступ, који 

карактерише наглашена симетрија, затим, изузев Равникара, наглашено одсуство 

декоративних елемената, и класична монументалност која неадекватно исказује 

оперу као

тика културе, јер није могао да репрезентује 

саврем

н

ц о н

е п

 „храм“ културе.  

У поређењу са претходним конкурсима остварена је већа уједначеност 

архитектонског израза са јасним отклоном од модернизма западног модела, али 

приказани јединствени систем архитектонског израза универзалне прошлости, није 

био систем који је очекивала поли

ено југословенско друштво.  

Исправност оваквог читања потврђује закључак Комисије са образложењима 

појединачних радова. Првопласирани рад Остроговића, изразито формалистичког 

приступа круте, круж е основе са предимензионисаном кружном (возном) бином, 

што је ути ал  на извесне проблеме у функционалној организацији (од ос 

гледалишта и сцене; положај централне гардероб  и излаза ублике су 

незадовољавајући), Комисија је избегавши јасније изјашњавање по питању 

обликовања, оценила само да спољна „архитектонска обрада сведочи о уметничкој 

зрелости аутора“.112 За другопласирано решење архитекта Стрижића, Комисија је 

прво похвалила функционално решење, да би онда изнела значајну замерку да је 

решење сцене веома компликовано, посебно у „односу на могућности које пружа“ 

док је за спољно обликовање, речено да није репрезентативно и да је „сувише 

декоративно“,113 али да пружа „могућност за монументалну обраду“,114 независно од 

чињенице што је целокупна композиција означена као хетерогена. За Равникарово 

изузетно декоративно решење, у којем аутор „наслоном на културу облика“115 

антике решава проблем спољног обликовања, комисија је проценила да није 

довољно простудирано и да је „промашило карактер опере“,116 односно да не 

одговара објекту високе културе, већ да би могло да буде прихваћено као „сала за 

масовне приредбе“.117 За последње пласирани Пантовићев конзервативан рад, 

наглашене симетричне композиције са значајним функционалним проблемима 

(према закључку главна сала је несрећно решена), комисија је као и Равникаров 

пројекат, оценила да својим „карактером не одговара опери“,118 док Богојевић, у 

свом иначе похвалном коментару сматрајући да представља концепцијски промашај, 

истиче: „Мада нама не много блиска и сродна основна концепција – како у 
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хоризонталници, тако и по својој групацији маса – композиција рада Пантовића 

делује снажно, трајно, складно (не у моделу), и својим изразом и пропорцијама, као 

и декоративном

презентативна за потребе 

г“ југословенског друштва. 

 а

 испољена

а н

ловине 1947, односно прве половине 1948. године. 

 II: сл. 2.2; 2.3а-2.3в; 2.4а-2.2г) 

 

 применом ликовне пластике, материјала, камена и стакла“.119  

Управо овај Богојевићев приказ последње пласираног рада, примењен на 

укупне резултате конкурса решава полазну дилему, према којем конкурсни радови 

јесу монументални, али је то монументалност прошлости, крута, тешка и затворена, 

концепцијски нама не много блиска, и самим тим не-ре

новог, савременог и „отворено

      

Конкурси су испунили један циљ, добијена су идејна решења за нове објекте, док је 

други значајнији циљ дефинисања југословенског архитектонског дискурса испуњен 

само делимично, тако да је након завршетка ових конкурса ипак остало нејасно 

„како и у ком смеру треба да се развије наша будућа архитектура“.120 Иако није у 

потпуности испуњен један од основних циљев , одређени резултати у правцу 

дефинисања даљег развоја јесу постигнути. Наиме,  различитост 

формалног обликовања конкурсних радова указала је да конкурси за 

репрезентативне објекте државне и партијске управе представљају само „почетну 

фазу“ процеса „тражења“ новог пута за који је потребан одређен временски период, 

као и да је неопходно теоријско одређивање новог израза, услед чега је покренута 

теоријска дискусија у часопису ДИТЈ Arhitektura. Такође, постигнути су и одређени 

конкретни резултати, тако да је након завршетка конкурса било јасно да „архитекти 

не могу и не смеју да пројектују по старим узорима и схватањима“121 међуратног 

периода, затим да је архитектура, не наше већ универзалне, прошлости прихватљива, 

кроз разумевање суштине процеса „њихова развоја и формирања, да би могли извући 

потребне поуке за данашњицу“,122 и да је неопходно „упознати сва својства друштва 

коме припадамо“123 да би се омогућило коначно „формирање стил “124 и „ ових 

естетских закона“125 југословенског социјалистичког друштва. Према овим 

карактеристикама, струка је отворила питање социјалистичког реализма, али ће за 

постизање „тачног“ одговора и коначно дефинисање основне линије југословенског 

архитектонског израза бити потребно јасније позиционирање политике културе, које 

ће се догодити већ током друге по

(Т
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1.3  Дијалектички однос социјалистичког реализма према југословенском 

наслеђу или дисконтинуитет модерне архитектуре у оквиру 

југословенског културног простора 

  

Непосредно након завршетка ових  конкурса уследиле су прве реакције 

политике културе, која у том тренутку није била још у потпуности дефинисана, 

односно, као што се показало на конкурсу за Велику оперу, била је потпуно 

дефинисана у делу у којем се зна шта нећемо, али је била још увек само у 

наговештају у делу у којем се очекује препорука шта хоћемо, тј. у којем правцу 

треба да се развија наша будућа архитектура. У говору поводом отварања изложбе 

конкурсних радова за репрезентативне објекте на Новом Београду, Владимир 

Зечевић, министар грађевина ФНРЈ је истакао: 

 

Ми смо против тога, да се у архитектури враћамо уназад, али смо и против 

неке модерне архитектуре, која не би била одраз наше стварности. Потребно 

је из нашег историјског развоја узети све што је лепо и корисно, те на тај 

начин створити једну нову синтезу. Свака се архитектура стварала кроз дужи 

истори[ј]ски период, па ће и наша нова архитектура морати да прође кроз 

период оформљења и стварања...126 

 

Један део недоумице избора између два пута, Зечевић, је решио позицијом 

јасног дисконтинуитета одбацивањем модерне архитектуре међуратног периода. 

Други, знатно сложенији део недоумице, који треба да се дефинише одговором на 

питање шта представља одраз наше стварности: социјалистички реализам 

совјетског модела или неки трећи пут који полази од нашег историјског развоја, 

остао је нерешен. Стога је, Радован Зоговић,127 руководилац комитета за агитпроп 

(агитацију и пропаганду) НР Србије, сматрао да је неопходно спровести чвршћу и 

одлучнију борбу за нову социјалистичку културу и уметност, што је у том тренутку 

подразумевало истовремену борбу против утицаја западне уметности, и против 

декаденције, формализма, лажног новаторства и заосталости сваке врсте,128 и још 

веће приближавање уметности Совјетског Савеза, односно теоријску и практичну 

борбу за социјалистички реализам.129 Социјалистичку уметност новог 

југословенског друштва, према Зоговићу, мора карактерисати борба против: 

антиреализма – као одрицања значаја објективне стварности и њених закона; 
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антихуманизма – као одраза страха реакционарне буржоазије пред неизбјежним 

развитком објективне друштвене стварности; песимизма – као одрицања вјере у 

живот, у прогрес, у будућност човјечанства; против национализма – као пропаганде 

шовинизма, као апологије „духа нације“ у третирању уметности и против лажног 

новаторства – као апсолутног уназађивања уметности.130 Такође, ова борба је 

захтјевала и „борбу против остатака и рецидива декаденције и формализма“131 у 

свим гранама југословенске уметности, од којих Зоговић посебно апострофира 

архитектуру, „где формализам и декаденција владају прилично суверено и прилично 

безобзирно“.132 

 Декаденцијом и формализмом у послератној архитектури Југославије 

означени су неименовани нови реализовани и неки тек пројектовани објекти, као и 

реакционарна формалистичка теорија, према којој функционални конструктивизам 

западне Европе представља израз „полетне динамике модерног живота“,133 и која 

сматра да је архитектура новог социјалистичког друштва: 

 

социјалистички реализам у архитектури, који усваја и прерађује на вишем 

степену развитка тековине класичне архитектуре, само одступање назад, како 

би се ‘заостале народне масе’ оспособиле да схвате и прихвате ‘крајње јасне 

композиције кристалних тијела, плоха и бридова’ буржоаског функционалног 

конструктивизма.134 

 

Тежећи да југословенску уметност усмери у правцу социјалистичког реализма 

совјетског модела, позива се на Стаљинов говор из 1927. године, закључујући да 

југословенска уметност, а самим тим и архитектура, треба да се развијају у виду 

борбе против супротности између старог и новог и „у виду откривања и ликвидације 

тих супротности“, а при том за популаризацију совјетске уметности, и „против 

сваког покушаја интелигентског потцењивања совјетске умјетности“.135 Непуних 

недељу дана након објављивања резолуције Информбироа, Управа Савеза друштва 

инжењера и техничара упутила је ЦК КПЈ, 6. јула 1948. године, у име ДИТЈ, писмо 

подршке „поводом клеветничке кампање“,136 да би већ крајем 1948. године, само 

неколико месеци након V Конгреса КПЈ, ДИТЈ користећи велику помоћ137 

Централног комитета КПЈ и Владе ФНРЈ преко Политбироа ЦК КПЈ и министарства 

тешке индустрије Владе ФНРЈ, организовао у Београду II Конгрес инжењера и 

техничара Југославије. У заједничкој резолуцији ДИТЈ, дате су релативно опште и 
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умерене инструкције које полазе од усвојеног материјала са V Конгреса КПЈ, а према 

којима се наводи да је потребно наставити борбу „за чишћење науке од идеолошких 

остатака капитализма“,138 затим појачати борбу за „идеолошку чистоћу наше 

науке“139 и посветити пажњу систематском прикупљању и превођењу најбоље 

стране техничке литературе, „на првом месту литературе Совјетског Савеза“.140  

Међутим, у Резолуцији Секције архитеката141 усвојеној на истом Конгресу, 

која је дата у истом умереном и помирљивом тону, уочава се промена политике 

културе која се односи на архитектонски израз, према којој, иако се и даље остаје у 

оквиру метода социјалистичког реализма, смањује се интензитет критике модерне 

архитектуре западног модела, као и везаност за архитектуру Совјетског Савеза и при 

томе се захтева конституисање нашег југословенског израза, чије полазиште не 

представља концепт архитектуре совјетског модела, већ традиционална архитектура 

Југославије, односно југословенског културног простора.  

Усвојеном Резолуцијом Секције архитеката потпуности су прихваћене све 

„директиве Политбироа Централног комитета КПЈ и Савезне владе“,142 на основу 

којих је усвојено 28 закључака, од којих су најзначајнији: 

 

Закључак 2. –  Свестрано се стручно уздизати, упознавајући наслеђе у 

архитектури.  

Закључак 3. – Да би се задаци решавали у духу наших потреба, да би се 

изградио социјализам, најозбиљније приступити проучавању 

науке марксизма-лењинизма без које нема ни праве науке, ни 

социјалистичке архитектуре.   

Закључак 4. –  Борити се против идеолошких застрањивања сваке врсте. 

Закључак 5. – Саживети се са политичким и економским животом наше 

стварности и активно учествовати у њему. 

Закључак 8. – Одбацити схватања о архитектури која се своде на пуко 

решавање утилитарних ускотехничких компонената како се то 

појављује у капиталистичким земљама, и тражити, да се у 

исти час правилно удовољи функционалној компоненти и 

уметничко идејној компоненти архитектонског дела. 

Закључак 11. – Посветити сву пажњу упознавању, изучавању, снимању, 

конзервирању и објављивању резултата проучавања нашег 

архитектонског наслеђа из прошлости. (Т II: сл. 2.5)  
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Закључак 12. – На темељу стеченог знања и нашег свестраног залагања при 

изградњи социјализма и за високи стандард нашег радног 

човека моћи ћемо приступити стварању свог архитектонског 

израза, да тако допринесемо свој део општем развоју 

архитектуре у свету, који неће бити слепо копирање туђих 

облика, већ веран уметнички одраз наше властите 

социјалистичке стварности и обогаћен новом идејношћу.143 

 

Дефинисање новог концепта архитектонског израза, представљено је у часопису 

ДИТЈ Arhitektura, у броју из децембра 1948, који је поред Резолуције Секције 

архитеката и Резолуција ДИТЈ, у потпуности посвећен презентацији историјског 

наслеђа Југославије. Основни циљ овако конципираног броја часописа, како у 

уводнику истиче главни уредник Невен Шегвић, јесте став да ће проучавање и 

испитивање „свих оних фактора“144 који утичу на формирање архитектонских 

облика, који су „увек били одраз конкретне економске и политичке ситуације“,145 

допринети не само „разумјевању и упознавању наше хисторијске архитектуре, већ да 

ће то проучавање користити нама у изградњи архитектуре социјалистичке епохе“.146 

Тежиште није постављено на проучавању, заштити или истицању вредног 

архитектонског наслеђа, већ на коначном дефинисању концепције нове 

југословенске социјалистичке архитектуре која евоцира нашу прошлост која се 

изгубила у аморфним линијама модерне архитектуре међуратног периода.  

Нова концепција настала као резултат политичких промена изазваних 

Резолуцијом Информбироа, не представља велики заокрет и напуштање метода 

социјалистичког реализма, већ представља компромисно и прелазно решење које је 

било директно у служби тренутне политике оправдавања и уздржавања од додатног 

појачавања интензитета конфликта са Совјетским Савезом. Са друге стране, 

променом концепције архитектонског израза југословенског социјалистичког 

друштва и инсистирањем на укључивању богате југословенске „баштине у властите 

сувремене архитектонске концепције“,147 означено је издвајање из утицаја совјетског 

модела и напуштање потраге за универзалним изразом социјалистичког друштва, 

што представља почетак процеса формирања сопственог израза као одраза нове 

политичке самосталности. Овакав концепт југословенског архитектонског израза 

дефинисао је председник Југославије на почетку заоштравања односа са земљама 

Информбироа, убрзо након завршетка конкурса за објекте Председништва владе 
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ФНРЈ и СК КПЈ, када је како наводи Шегвић, Тито дао „читав низ далекосежних 

директива за развој наше архитектуре по црти социјалистичког реализма, осврнувши 

се том пригодом и на потребу дијалектичког постављања односа према 

архитектонском наслијеђу и широкој могућности кориштења ове велике ризнице у 

изградњи социјалистичке архитектуре“.148  

Према томе, нова концепција и изражавање новог друштвеног система преко 

архитектуре прошлости, није резултат архитектонских решења, већ политички 

пројекат формирања сопственог социјалистичког идентитета, независног од 

совјетског модела, чиме је учење „на великим дјелима наше прошлости, ради 

будућности наше архитектуре“149 постао директивни задатак сваког „истинског 

архитекта, који с гордошћу гледа на свој позив архитекта социјализма“.150
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ГЛАВА II  

 

2. РЕШЕЊЕ ПАРАДОКСА – МОДЕРНИЗАМ КАО РЕПРЕЗЕНТ 

СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ ДРУШТВА 

 

 

У исчекивању разрешења политичког сукоба са СССР-ом, током већег дела 1949. 

године, није било значајнијих промена постављеног модела социјалистичке 

уметности, а самим тим ни усвојеног архитектонског дискурса – социјалистичког 

реализма са „дијалектичким“ односом према југословенском наслеђу.1 Политика 

уздржавања од заоштравања односа са СССР-ом завршена је, крајем августа 1949. 

године, како истиче Живанчевић, предлогом владе ФНРЈ за ликвидацију мешовитих 

предузећа. Реакција Совјетског савеза уследила је одмах, раскидом Уговора о 

сарадњи (септембар 1949. године), а затим и након трећег заседања Информбироа 

(новембар), усвајањем друге знатно оштрије Резолуције о стању у КПЈ. 

Потписивањем више економских уговора Владе ФНРЈ са западним земљама и 

финансијским институцијама (трговински споразуми и уговори о зајмовима са САД, 

Великом Британијом, Међународним монетарним фондом и Светском банком)2 у 

децембру 1949. године, омогућило је, првенствено, већу економску сигурност у 

тренутку велике економске кризе изазване прекидом финансијске сарадње и помоћи 

СССР-а, а затим је и значајно утицало на промену односа и ублажавање реторике 

према западним земљама.  

Политички заокрет је у уметности, односно архитектури означио велику 

промену испољену у виду напуштања метода социјалистичког реализма и почетка 

завршне фазе процеса дефинисања југословенског архитектонског дискурса. Након 

вишегодишњег периода тражења и разрешавања основних концепцијских дилема, 

модернизам европског модела или социјалистички реализам, затим социјалистички 

реализам совјетског или нашег, југословенског модела, односно социјалистички 

реализам националан по форми социјалистички по садржају или социјалистички и 

по форми и по садржају, коначно је одређен крајем 1950. године. Процес 

расчишћавања сцене завршен је, у области архитектуре, на Првом саветовању 

архитеката и урбаниста Југославије, одржаном у Дубровнику, у периоду од 20. – до 

25. новембра 1950. године, дефинисањем дискурса блиског модернизму западног 



модела, док је у осталим уметностима завршен непуних две године касније 

Крлежиним говором на конгресу књижевника у Љубљани (1952). 

Промени концепције претходила је политичка одлука, коју је одмах након 

стицања финансијске независности од СССР-а, већ у истом месецу (децембар 1949), 

изнео Едвард Кардељ у говору одржаном на Свечаном заседању Словенске 

академије знаности и умјетности. Кардељ је изузев почетне и за то време благе 

критике „реакционарних позиција капиталистичких земаља“3 цео говор посветио 

одвајању југословенске науке од совјетског утицаја, односно критици 

„антидемократских позиција бирократског централизма и хегемонизма“4 политике 

СССР-а. Критика совјетске науке је усмерена на оспоравање њене водеће улоге у 

оквиру земаља социјалистичког уређења, услед њеног „догматизма“, „партијности“ 

јер служи за „свакидашње тактичко-политичке потребе“ и недијалектичког, односно 

не-развојног приступа напретку социјализма и „социјалистичке демократије“.5 

Према томе, осамостаљена „недогматска“, „не-партијска“ и развојно конципирана 

југословенска наука, као и научни радници, који су како истиче Кардељ, „слободни у 

своме стварању“,6 морају да служе „народу и његовом социјално-економском и 

културном напретку“.7 Како Кардељевим говором није одбачен социјалистички 

реализам, већ совјетски метод, и озваничена тенденција за осамостаљење 

југословенске науке и уметности од утицаја Совјетског савеза, током читаве 1950. 

године све до дубровачког саветовања, дефинисање трећег пута ће полазити од 

метода социјалистичког реализма, уз паралелан процес постепене ревизије односа 

према модерној архитектури запада и модернизма међуратног периода у 

капиталистичкој Југославији.  

 

 

2.1 Теоријско дефинисање трећег пута – идеолошка надградња функционалног 

модернизма западног модела 

 

Говор Едварда Кардеља публикован је, између осталог, у последњем броју часописа 

ДИТЈ објављеним под именом Arhitektura (децембар 1949), да би, као и три године 

раније, први текст објављен у првом броју часописа под новим именом Urbanizam i 

Arhitektura (фебруар 1950), био нови Мохоровичићев текст8 посвећен проблематици 

архитектонског обликовања у оквиру југословенског културног простора. 

Мохоровичић, иако суштински није променио ставове изнете 1947. године, односно 
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и даље сматра да би за коначно дефинисање трећег пута југословенског израза, било 

потребно „јасније и опширније научно дефинирати смисао појма социјалистичког 

реализма у архитектури“,9 износи извесне нове ставове и у сасвим другачијем 

реторичком тону, а самим тим и са другачијим значењем, чиме индиректно указује 

на правац промена. Поставља се питање, ако политика (Кардељ) и струка 

(Мохоровичић) нису одбацили социјалистички реализам, које су то значајне промене 

које ће коначно довести до дефинитивног уобличавања југословенског 

архитектонског израза?  

Мохоровичић, већ на почетку текста, истиче да се развој социјалистичке 

архитектуре „као елеменат виталног израза новог социјалистичког друштва“10 одвија 

тек тридесетак година и да је „необично млад“, што представља значајну промену у 

односу на ставове изнете три године раније. Социјалистички израз, је на овај начин, 

добио прошлост значајно дужу од периода након југословенске социјалистичке 

револуције, међутим, из текста није јасно да ли се та прошлост односи на појаву 

социјалистичког реализма у Совјетском савезу, или представља успостављање 

прекинутог континуитета са модернизмом предратне Југославије. Критика 

модернизма капиталистичког друштвеног уређења је значајно ублажена, више није 

„буржоаска“ или „формалистичка“ архитектура, већ само конструктивизам и 

функционализам „настали у фази капитализма“ који својим облицима „не могу да 

интерпретирају дубоку идејну садржајност новог социјалистичког друштва“.11 

Дакле, модернизам као капиталистички израз, више није идеолошки неприхватљив 

за социјалистичко друштво, већ је само услед недостатка идејне садржајности 

механички безидејан.  

Са друге стране, социјалистички реализам совјетског модела, је постао 

формалистички еклектицизам, чија теоретска поставка претпоставља раздобље 

антике и ренесансе за „врхунац архитектонског изражаја свију времена“,12 самим 

тим и новог социјалистичког друштва, што представља принципијелно „погрешну 

поставку, темељену на строго идеалистичкој бази“.13 Оваква поставка, консеквентно 

доводи до тога да се вредности прошлости посматрају као вечне, непромењиве и у 

суштини независне од општих друштвених промена, што је статичко-идеалистичка 

концепција супротна основним принципима „дијалектичко-материјалистичког 

научног анализирања, које проматра појаве у процесу њихова развоја“.14 Према 

томе, сада социјалистички реализам совјетског модела, пошто не изражава прогрес 
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социјалистичког друштва, односно не представља његов одраз, постаје реакционаран 

и идеолошки неприхватљив изражајни модел. 

 Остаје још питање дефинисања основних карактеристика идеолошки 

адекватног „социјалистичког реализма“, које Мохоровичић експлицитно не наводи. 

Под правилним решењем обликовања архитектуре социјалистичког реализма, 

Мохоровичић подразумева две групе основних карактеристика: квантитативне и 

квалитативне. Квантитативне карактеристике су, у ствари, основне архитектонске 

компоненте објекта које дефинишу величину објекта, ритам логично понављаних 

идентичних елемената, равнотежу појединих делова, евентуалну симетрију, 

орјентацију,15 али које „не дају коначни карактер изградњи обликовног израза 

архитектуре социјалистичког реализма“,16 а оне су следеће: 1. специфичне 

околности локације и амбијента; 2. техничка функционалност – односно правилна 

анализа унутарњег живота и организације простора, удовољење нужним техничким 

захтјевима; 3. савремена материјализација – бетон и челик; 4. одговарајући 

савремени конструктивни систем: а) бетон: скелетни систем, континуалне греде, 

ребрасте таванице и конзолне плоче; б) челик: специјалне скелетне конструкције, 

решеткасте конструкције, велике рамовске/оквирне конструкције.

 

17 При том 

истакнута је потреба за наглашавањем истинитог пуристичко-реалног израза који 

савремени материјали дају одговарајућем конструктивном систему, односно да се он 

у архитектури социјалистичког реализма „не смије лажно прикрити или декором 

негирати“.18  

Овако дефинисане квантитативне карактеристике објекта, „социјалистичког 

реализма“ у суштини веома блиске модернизму западног модела, добијају своје 

квалитативне вредности „у снажној и истинитој умјетничкој интерпретацији реалног 

идејног садржаја социјалистичког друштва“,19 што у репрезентативној и 

монументалној архитектури у којој „креативни процес компонирања долази до 

битнијег изражаја“,20 значи: 

Да композиција хармонијског усклађивања обликовних елемената у 

социјалистичкој архитектури поприма потпуно одређене контуре, којима се у 

мотриоцу, путем архитектонских креација, побуђује јасан и снажан дојам 

истинске љепоте животне стварности социјалистичког друштва у његовој 

цјелокупној величини, снази, достојанству и ведрини. Тај живот мора бити 

обухваћен у динамици његова покрета, у снази колектива, у радном елану 

цијеле заједнице, у његову достојанству, у његову оптимизму.21 
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Квалитативне вредности, односно идеолошка надградња архитектонског 

обликовања није схваћена као формални рефлекс или случајни изоловани производ 

свог времена, такође, ни као пасивни одраз општег процеса друштвеног развоја, већ 

активна снага која „својим најснажнијим креацијама мора постати интерпрет, што 

више протагониста најдубљег позитивног идејног садржаја друштвеног збивања, у 

коме се развија“,22 што значи да улога формалног обликовања није само 

манифестација друштвеног система, већ и активно учешће у његовој производњи. 

Према томе можемо закључити, да су репрезентативни и монументални објекти 

социјалистичког реализма конципирани као ексклузивни репрезенти садашњости, 

односно према Мохоровичићу, социјалистички и по садржају и по форми, технички 

функционални, конструктивно савремени, искрено материјализовани, без лажних 

историјских декоративних елемената и асоцијација, композиционо динамични, 

прогресивно-развојни и директно зависни од промена друштвеног контекста, 

обликовно идејно-функционални, прво кроз интерпретацију идеолошке 

садржајности новог југословенског социјалистичког друштва, а затим и као активна 

продукциона снага која учествује у производњи нове друштвене реалности.    

Сличног мишљења је и Шегвић, који сматра да је главна карактеристика нове 

југословенске архитектуре да је она „у првом реду социјалистичка“, под чим 

подразумева да архитектура, решавајући потпуно нове проблеме и захтеве који 

произлазе из опште изградње социјализма у ФНРЈ, представља активну продукциону 

снагу која постаје „саставни дио свеукупне борбе за изградњу наше земље, саставни 

дио наше опће привредне и културне политике“.23 

 

 

2.2 Основна парадигма југословенског архитектонског израза: јединство 

основних компоненти архитектонског дела – функције, форме и 

структуре 

 

Настављајући процес теоретског уобличавања и кристализације југословенског 

архитектонског израза, Шегвић, средином 1950. године, само неколико месеци пред 

саветовање у Дубровнику, у тексту „Стваралачке компоненте архитектуре ФНРЈ“, 

допуњује своје ставове изнете две године раније. Шегвић, као и Мохоровичић, 

полази од социјалистичког реализма, приближавајући југословенски трећи пут 
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западноевропском модернизму, при томе га значајно удаљивши од социјалистичког 

реализма совјетског модела. Југословенска социјалистичка архитектура која се, 

према Шегвићу, по свом карактеру битно разликује од капиталистичке архитектуре, 

не сме да се изолује из општег процеса развоја савремене архитектуре, „какав захтјев 

данас поставља совјетска архитектура“,24 јер би то значило заузимање потпуно 

немарксистичког става према развоју архитектуре и технике. Угледни пример сада, 

уместо совјетске архитектуре, представља модел „’ортодоксно’ свјетске орјентације“ 

који је „у духу Le Corbusierovih концепција“, чији је једини недостатак чињеница да 

„негира сваку националну архитектонску мисао и потребу (...) који су неопходно 

важни за стварање истинских архитектонских дјела“.25 Стога Шегвић, полазећи од 

вишенационалне структуре ФНРЈ, односно различитих културно-историјских 

наслеђа и утицаја који су формирали различите регионалне формалне системе, 

сматра да је један од основних начела „теорије социјалистичке архитектуре и 

социјалистичког реализма као стваралачке методе“26 заузимање исправног 

дијалектичког односа према питању „опћег – и посебно нашег – архитектонског 

наслијеђа и традиције“,27 који ће временом довести до формирања јединственог 

југословенског архитектонског израза. Концепт за који се Шегвић залаже, је прво 

развој регионалног осећаја за форму, затим његова трансформација и надоградња 

новим научним и техничким достигнућима, и на крају његово обогаћивање „новом 

идејношћу и друштвеном функционалношћу“28 југословенског социјалистичког 

система. Основни циљ овог концепта није регионализација израза, шта више Шегвић 

упозорава на „опасности од регионализма, који се ту и тамо јавља“,29 већ потпуна 

интеграција нашег архитектонског израза и његово укључивање у савремене 

глобалне токове, 30 који ће се, како сматра, формирати тек када се појединачни 

регионални и традиционални осећаји развију до своје финалне кулминационе тачке и 

када „они властитом негацијом прерасту у опћи израз“.31 Позивајући се на КПЈ која 

је дубоко „ушла у наше културно ткиво“ и закључке V Конгреса КПЈ који је 

„фиксирао оквире наше социјалистичке културе“,32 критикује архитектуру 

Совјетског савеза и њен метафизички однос према универзалној традицији, 

сматрајући да се појам „национална форма“ мора посматрати дијалектички и 

развојно, јер је традиционална форма резултат континуалног развојног процеса и 

стога је „ни у којем случају не можемо узети као готову, 'апсолутну'.“33  

Архитектуру прошлости, као стваралачку и креативну базу данашњице, 

Шегвић, не види у детаљу или понављању карактеристичних елемената, већ 
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искључиво у основном концепту, подразумевајући под тим на примеру македонске 

традиционалне архитектуре, организацију основе, уклапање у природни и урбани 

пејсаж, слободан распоред равни и пластичну примену материјала, док у 

дубровачкој средњевековној архитектури проналази основну концептуалну 

компоненту нове југословенске архитектуре: 

 

Све су се компoненте дубровачке архитектуре од утилитарних, 

функционалних до структуралних и формалних развиле у складном односу 

укључујући се једна у другу снагом основне мисли која је сваком конкретном 

случају вукла своје стваралачке побуде из просторне концепције. Тиме је ова 

архитектура могла доћи до највећег савршенства. 

У јединству функције, структуре и форме лежи највећа вредност дубровачке 

архитектуре.34 

 

Према томе, југословенски архитектонски израз мора да карактерише јединство и 

равнотежа три основне компоненте: функције, форме и структуре, јер се управо у 

њиховом јединству и „дијалектичком прожимању рађа истинско архитектонско 

дјело“.35 У супротном, превласт једног елемента или групе елемената консеквентно 

резултира различитим –измима, функционализмом и конструктивизмом са једне 

стране, или формализмом/академизмом и статичним регионализмом са друге стране, 

који производе „дегенерирано архитектонско дјело“.36  

Два доминантна архитектонска израза периода су одбачена, совјетски 

социјалистички реализам као „неискрен, ненапредан и недијалектички“,37 

западноевропски модернизам као функционалистичка архитектура којој су одузети 

основни елементи друштвене функционалности, и као космополитска, односно 

архитектура без идејне и формалне повезаности уз поједине нације и поднебља.38 

Поставивши југословенски архитектонски израз у опозицију и са социјалистичким 

реализмом совјетског модела и са функционалним модернизмом, Шегвић, практично 

износи тезу о неопходности формирања специфичности јединственог  

југословенског архитектонског израза. Полазиште за специфичност јединственог 

израза тражи у вернакуларној архитектури, међутим начин схватања и употребе 

традиције, не-преузимањем специфичних решења и карактеристичних облика и 

елемената, већ трансформацијом основне концепције, која при том није само одлика 

наше вернакуларне архитектуре, и у којој коначно треба да нестану сви ти 
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регионализми консеквентно не чини нашу нову архитектуру нашом. Оно што је чини 

нашом, или што тек треба да доведе до нашег „стила, који ће карактеризирати наше 

мисли и нашу културу“,39 јесте оно што још не постоји, јединство основних 

компоненти будућег опћег израза, архитектонска интерпретација специфичног 

идеолошког садржаја југословенског (самоуправног) социјалистичког друштва. 

Стога Шегвић, дефинишући скицу основних карактеристика наше 

монументалне архитектуре управо критеријум идеолошке функционалности сматра 

далеко значајнијим од критеријума који произлазе из трансформације основне 

концепције вернакуларне архитектуре. Критеријуми чије хармонично стапање, затим 

њихово дијалектичко сједињавање и уметничка организација и распоред,40 одређују 

нову југословенску монументалност, су према Шегвићу следећи: 

1. Правилно одабирање архитектонског стандарда за монумент, друштвена 

намјена објекта и његова функционалност.  

 

2. Просторни смештај објекта у становитом комплексу. 

3. Врста доминације и њен радијус. 

4. Селекционирање форме и њена редукција.  

5. Додавање објекта амбијенту или супротстављање. 

6. Детаљирање облика. 

7. Трајност објекта и племенитост употребљених материјала.41 

 

Јединственост југословенског архитектонског израза, Шегвић, још увек задржава у 

оквиру реалистичке методе стварања, међутим према структури концепта јединства 

основних компоненти архитектонског дела, са техничком функционалношћу новог 

садржаја и логиком савремених констуктивних решења, јасно је да се његово 

полазиште померило према изразу модерне архитектуре. Реалистичку методу 

југословенског израза у ствари представља трећа компонента, форма, односно 

надградња модернистичког полазишта прве две компоненте, која није совјетски 

еклектицизам „који све своди на калупе и паладијанске схеме“,42 већ друштвена 

функционалност идеолошког значења форме објекта, у којој треба да коегзистирају 

„разум и поезија“43 новог југословенског социјалистичког друштва.  

Поред јединства основних компоненти, за стварање специфичног 

југословенског архитектонског израза и наше монументалне архитектуре која 

представља „индекс свог времена и израз материјалне културе и духовног 
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потенцијала“44 социјалистичке епохе, потребно је кроз „дуго и упорно тражење“ 

дефинисати и друге предиспозиције, које ће нужно утицати на формирање 

адаптабилног и еластичног простора у којем се „човјек поставља у реципрочан, али 

у исти час складан однос са друштвеном стварношћу“45 и који га „афирмира као 

субјект“ и истовремено „објективира као друштвено биће“, јер ћемо само тако, како 

истиче Шегвић, доћи на пут социјалистичке архитектуре, и коначно до изградње 

„једног интегралног опћејугославенског социјалистичког архитектонског израза“.46  

 

 

2.3 Атријумска просторна концепција: конкурс за Војни музеј у Београду 

(1950) 

 

Истовремено са теоријским, текао је и процес практичног дефинисања 

југословенског архитектонског израза, који је настављен, непуне две године након 

конкурса за Велику оперу и Модерну галерију у Београду, крајем 1949. године, 

расписом конкурса за Војни музеј на Новом Београду. Конкурс за Војни музеј, 

завршен 14. јануара 1950. године, према оствареним пројектним решењима и 

закључцима оцењивачког суда, представља реалан одраз до тада дефинисаних 

теоријских поставки периода, као и још увек постојећих недоумица које ће бити 

разрешене крајем године, на Саветовању у Дубровнику. Према оцени оцењивачког 

суда47 на конкурсу за идејно решење зграде Војног музеја, ни један од приспелих 

радова није у функционалном и обликовном погледу у потпуности савладао 

компликовану тематику војног  музеја, тако да ни један од награђених радова није 

предложен као полазиште за израду техничке документације, односно за коначну 

реализацију. Према оваквом мишљењу комисија је предложила Министарству за 

науку и културу ФНРЈ, измену структуре награда од оне предвиђене конкурсним 

расписом, тако да према коначној одлуци оцењивачког суда није додељена прва 

награда, већ три равноправне друге награде: првопласирани пројекат ауторског тима 

архитеката Иво Куртовић, Ђорђе Стефановић и Милутин Копша (Т IV: сл. 4.1); 

другопласирани пројекат ауторског тима архитеката Маријан Хаберле и Галина 

Фелд (Т IV: сл. 4.2); трећепласирани рад ауторског тима архитеката Вера Ћирковић, 

Јован Ранковић и Никола Шерцер (Т IV: сл. 4.3); као и четири повишена откупа и 

два откупа у умањеном износу.48 Међутим, и поред критичког става оцењивачког 

суда према награђеним пројектима, првопласирани пројекат ауторског тима 
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Куртовић-Стефановић-Копша, својим антиципирајућим концептуалним решењем 

значајно излази из дефинисаног теоријског оквира периода, и може се рећи да 

представља догађај који ће у великој мери утицати, прво на завршну фазу теоријског 

уобличавања архитектонског дискурса, а затим и на архитектонска решења 

најзначајнијих објеката високе културе у оквиру југословенског културног простора 

током наредне деценије. (Т IV: сл. 4.3-4.9) 

 

Локација за нову зграду Војног музеја одређена је на простору будућег новог града 

на левој обали Саве, на површини од 35 ha, која је ограничена реком Савом, затим са 

две приступне мостовске рампе и благо закривљеном авенијом, према тадашњем 

плану једном од главних авенија Новог Београда. Изабрана локација је пружала 

веома повољне услове за формирање савремене просторне и обликовне концепције 

објекта музеја. Издвајањем из старог дела града и лоцирањем на Новом Београду, 

објекат је ослобођен потребе уклапања у не-постојећи урбани контекст историјског 

града, док је својом величином и изолованошћу од суседних, планом предвиђених, 

објеката, локација пружала могућност реализације слободно стојећег објекта у парку 

са репрезентативним приступом. Експонираност и изузетна сагледљивост локације, 

како са пространих приступних површина Новог Београда, тако и са оближњих 

мостова и узвишених платоа старог дела града и тврђаве Калемегдан, захтевала је 

конципирање објекта атрактивне вањштине која треба да да „архитектонски 

акценат околици својом композицијом“.49  

Међутим, према оцени конкурсног жирија понуђени радови нису испунили 

очекивања, остваривши не-репрезентативна решења која нису могла бити 

прихваћена за коначну реализацију. Разлог за негативну оцену конкурсног жирија, 

како истиче један од чланова жирија Казимир Остроговић, представља недовољно 

искуство50 југословенских архитеката у пројектовању музејских објеката, као и само 

оквирно дефинисан програмски задатак који је оставио велику слободу ауторима, 

што је оцена са којом се можемо само делимично сложити. Комисија је оправдано 

изнела свим награђеним радовима значајне функционалне замерке, које су могући 

резултат скромног искуства и непрецизног програмског задатка, међутим иако је 

према оцењивачким критеријумима функционална организација имала примарни 

значај (првих шест од седам критеријума валоризују функционалне карактеристике 

објеката),51 према уопштеним појединачним образложењима радова, сматрамо да је 
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архитектонско обликовање, последњи од седам оцењивачких критеријума, био 

опредељујући за коначно рангирање награђених радова.  

У ситуацији недовољно дефинисаних парадигми новог југословенског 

архитектонског израза, у тренутку постепеног напуштања позиција метода 

социјалистичког реализма и још не прихваћеног дискурса модерне архитектуре 

западног модела, комисија се определила, као и три године раније на конкурсима за 

репрезентативне објекте државне и партијске управе, за компромисно решење 

избегавши коначно опредељење за одређени дискурс. Конкурсна решења, изузев 

првопласираног рада Куртовићевог тима, карактерише велика уједначеност крутог 

формалистичког израза, не-еклектичког или не-совјетског модела социјалистичког 

реализма, прочишћених од историцистичких декоративних елемената и облика, али 

тешких, строгих и класицистичких просторних концепција. Према критеријуму 

обликовног израза, Остроговић, издваја другопласирани рад тима Хаберле-Фелд, 

који је дао „у овом натјечају једну од својих најбољих архитектонских композиција 

до сада“,52 коју Благојевић исправно оцењује као „монументализирани 

вернакуларизам равникарског типа“53 и рад тима архитекта Марасовића, награђен 

повишеним откупом (6. пласман), круте, затворене просторне концепције и 

неутралног обликовног израза. У складу са још увек политички неприхватљивим 

модернистичким обликовањем, Остороговић, прихватајући мишљење о 

нерепрезентативном карактеру модерне архитектуре, сматра да радови изразито 

модернистичке концепције, пројекат тима архитекта Зоје Думенџић и првопласирани 

рад Куртовићевог тима, због своје немонументалности не одговарају постављеном 

задатку и значају институције Војног музеја. За рад тима архитекта Зоје Думенџић, 

награђен умањеним откупом (8. пласман), је речено да по свом обликовном изразу 

не поседује „трајније вриједности“, одајући утисак „привременог, павиљонског, 

модног објекта“,54 док је за првопласирани рад, речено да: 

уз снажно баратање елементима модерне архитектуре, профињеним 

детаљима, у својој цјелини и вањском изгледу не даје објекту ону вриједност 

и квалитету, која је постигнута у тлоцртима и унутрашњем обликовању 

простора. Објекат ничим не изражава своју намјену, а по укупној 

композицији даје дојам мањег, прије стамбеног објекта него музеја, с малим 

мјерилом.55 
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Оваква Остроговићева оцена уствари представља оправдање за одбацивање 

модернистичке естетике и просторне концепције решења првопласираног пројекта 

„који на сасвим оригиналан начин интерпретира Ле Корбизјеових '5 тачака нове 

архитектуре'“,56 и који само кроз прихватање и специфичну примену истих 

универзалних правила модернизма на просторну концепцију музејског објекта, 

асоцира57 на Ле Корбизијеов стамбени објекат вилу Савоју (Savoye, 1928-1931, 

Poissy).           (Т V: сл. 5.1) 

 Просторну концепцију Куртовићевог решења објекта Војног музеја  

карактерише дословна примена свих пет тачака модерне архитектуре: применом 

скелетног конструктивног система омогућени су слободан план/основа и слободне 

фасаде, док је издизањем главног компактног кубичног корпуса објекта од терена, 

омогућено слободно формирање приземне етаже и директна повезаност великог 

природног парковског амбијента са централно постављеним унутрашњим 

двориштем-атријумом. У оквиру потпуно слободне и отворене приземне етаже 

налазе се само централно постављен главни улаз са репрезентативним холом, 

гардеробом и главном вертикалном комуникацијом, са леве стране од улаза 

позиционирана је сала за предавања и простор за повремене изложбе са обезбеђеним 

посебним улазом и приступом из главног хола, док су са десне стране главног улаза 

лоциране просторије управе и радно-научни садржај музеја, са такође обезбеђеним 

посебним, службеним улазом. Студијски депои, радионице, магацини и складишта 

лоцирани су на подземној и сутеренској етажи, са омогућеним приступом из радно-

научног дела приземне етаже. Изложбене просторије сталне поставке лоциране су на 

другој етажи у оквиру лебдећег главног корпуса објекта са орјентацијом према 

централном атријуму. Управо је издизање главних изложбених просторија на 

највишу етажу означено, према мишљењу конкурсног жирија, као највећи 

функционални недостатак овог решења, а што ће се касније испоставити као једна од 

парадигматичних карактеристика објеката културе у оквиру југословенског 

културног простора. Природно осветљене изложбених сала је решено бочним 

постављањем хоризонталних прозорских трака и преко надсветла омогућеног 

системом кровних лантерни. Унутрашњу просторну концепцију објекта, 

карактерише континуална схема више међусобно повезаних изложбених сала, чиме 

је истовремено омогућено непрекинуто кретање и хронолошки преглед целе 

изложбене поставке, као и могућност издвојених посета појединим изложбеним 

целинама, без потребе проласка кроз цео изложбени простор сталне поставке. Иако 
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је главни корпус претежно затворен, укупна композиција објекта издигнута на 

стубове и са процепима и хоризонталним прозорским тракама слободне фасаде 

пружа утисак изузетне лакоће и отворености објекта. Кровна раван нема 

функционалну намену, али имајући у виду њену обликовну улогу, услед 

сагледљивости објекта са оближњих мостова и тврђаве Калемегдан, Куртовић, 

спроводи динамизацију „пете фасаде“ пројектујући „артифицијелни пејзаж кружних 

лантерни“,58 реализујући и последњу, пету тачку модерне архитектуре. 

 Иако би требало да је, како истиче Шегвић, „теорија руководство за 

праксу“,59 пројекат модернистичког дискурса Куртовићевог тима, антиципирајући 

будућност инвертује однос теорије и праксе, постајући преседан, који у контексту 

још увек доминантног теоријског оквира социјалистичког реализма и што је важније, 

политике културе која је почетком 1950. године, тек започела процес отварања према 

западу, није могао да буде прихваћен. Међутим, обликовна композиција, просторна 

концепција и унутрашња функционална схема првопласираног пројекта који ничим 

не изражава своју намјену објекта културе, биће прихваћен од многих аутора, 

поставши у наредном периоду основни полазни модел за пројектовање музејских 

објеката у оквиру југословенског културног простора. 

  

 

2.3.1 Субјективизација архитектонског израза: концепт модернизма 

југословенског модела 

 

Основне карактеристике новог југословенског архитектонског дискурса, су 

постављене и теоријски дефинисане, чак и, неуспешно практично примењене 

(Конкурс за Војни музеј у Београду), пре Првог саветовања архитеката и урбаниста 

Југославије одржаног у Дубровнику, међутим кључна карактеристика, стваралачка 

метода, је још увек била метода социјалистичког реализма. Саветовање у 

Дубровнику није донело декларативно усвајање модернизма, као ни коначно 

одбацивање метода социјалистичког реализма, али је према излагачким рефератима 

и тону закључка Саветовања било јасно да је и ова, најзначајнија, карактеристика 

новог југословенског дискурса дефинитивно одређена.  

 У усвојеним Закључцима саветовања, изостала је критика 

функционалистичке, модерне архитектуре капиталистичког друштва, која се током 

претходних година готово подразумевала, док је са друге стране изнета веома оштра 
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критика совјетске архитектуре, што је у контексту политичког разлаза са Совјетским 

савезом и уз нагласак да је архитектима „пружило највећу помоћ наше партијско и 

државно руководство“,60 имало специфичну тежину коначне одлуке. Критика 

совјетске архитектуре, је реализована директним постављањем југословенске 

архитектуре у опозициони однос са архитектуром СССР, без спомињања појма 

социјалистички реализам. Према Закључцима саветовања, основне карактеристике 

југословенске архитектуре произлазе, прво из „нашег специфичног, социјалистичког 

развоја“,61 а затим из најбољих традиција прошлости „која је богата специфичним 

културним манифестацијама“.62 Однос новог идеолошког садржаја и архитектуре 

прошлости није у сукобу, због како је истакнуто, правилног дијалектичког односа 

према нашем архитектонском наслеђу у којем се проналази само „велика 

стваралачка побуда“, а „не схеме и готове форме, како га архитекти СССР 

проматрају“.63 У сукобљени однос уведена је и КПЈ, јер није дозволила нашим 

архитектима да упадну у формализам који карактерише архитектуру СССР, „која је 

одраз њиховог идеолошког догматизма и ревизионизма марксизма“,64 а самим тим 

постала и нестваралачка и несоцијалистичка архитектура.   

Са друге стране, током Саветовања не само да је изостала критика 

западноевропског модернизма, већ се већина аутора у својим рефератима слободно 

позива65 на архитекте модерног правца: Ле Корбизијеа, Гропиуса, Рајта, Саливена, 

Неутру, Переа, и друге, који сада постају „класичари модерне архитектуре“ и узори 

нашим архитектима, чиме је практично завршен процес расчишћавања сцене и 

озваничена велика промена полазишта новог југословенског дискурса, односно 

према представнику политике културе Владиславу Рибникару, југословенског 

социјалистичког стила,66 или према стручном мишљењу архитекта Милорада 

Мацуре, југословенске социјалистичке архитектуре.67  

Бавећи се питањем процеса стварања југословенског архитектонског израза и 

његовог односа према архитектонском наслеђу у свом реферату, Јован Крунић, 

одбацује синтагму „национално по форми“ карактеристичну за социјалистички 

реализам, и залаже се за формирање јединственог, „специфичног по форми“68 

архитектонског израза, наше данашње архитектуре. Како питање архитектонског 

наслеђа није ново, поставља се питање потребе промене основне синтагме, као и шта 

је то што је специфично у односу на претходни период?  

Дефинисање југословенског специфичног израза и нове методе употребе 

архитектонског наслеђа, Крунић започиње успостављањем прекинутог континуитета 
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са архитектуром међуратног периода ставом да је „социјалистичка култура законити 

продужетак најбољих постигнућа и прогресивног духа прошлости“69 и да је њихово 

надовезивање од велике важности за формирање наше архитектуре која мора да има 

„један јасан и специфичан карактер“.70 Потреба за специфичним и јединственим 

архитектонским изразом, према Крунићу, представља логичан резултат сопственог 

привредног и политичког концепта и специфичног начина изградње нашег 

социјализма,71 који нам налажу, да уместо „недостојног“, „нелогичног“ и „директно 

апсурдног“ угледања и копирања архитектонских израза туђих средина, насталих 

под посебним економским односима,72 стрпљиво тражење и формирање „нашег 

својственог архитектонског израза“. Коришћење архитектонског наслеђа у 

формирању нашег данашњег архитектонског израза, Крунић слично Шегвићу, 

сматра да се не састоји у репризној интерпретацији познатих детаља, орнамената или 

елемената, већ у прогресивном схватању и развоју „оних искустава и постигнутих 

успеха које су наши неимари било у феудалном или у буржоаском систему 

постигли“.73 На овај начин Крунић, архитектонска искуства буржоаског периода 

трансформише у прихватљиву традицију и логичну базу за надовезивање 

континуитета новог југословенског израза.  

Полазиште за формирање новог савременог југословенског израза, кроз 

трансформацију наслеђа, Крунић супротно Шегвићу, као и својим ставовима74 

изнетим почетком године на Првом саветовању студената архитектуре ФНРЈ 

одржаном у Загребу, не проналази у методи социјалистичког реализма, већ у 

методском приступу Ле Корбизијеа и талентованих и напредних западноевропских 

архитеката који „путују између осталог и по нашој земљи, гледају нашу архитектуру, 

откривају њене односе и законе, откривају дух инкарниран у делима наших мајстора, 

да би своја открића и законе прогласили опште-важећим принципима савремене 

архитектуре (Le Corbusier)“.75 Према томе Крунић, дефинише следеће 

карактеристике будуће савремене југословенске архитектуре, а које потичу из 

искуства традиционалне архитектуре: 

1. Недељиво јединство архитектуре, зграде или низа зграда са зеленилом – 

пејсажом.  

Пластички ефекти зграда или низа зграда, и зеленило у узајамном дејству тек 

дају комплетан архитектонски израз. Ово је први принцип савременог 

архитектонског прогреса прокламован Ле Корбусиеом. 
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2. Анализирајући ова дела можемо се научити да не постоји шаблонско 

решавање, него решавање према датим условима: топографским, 

климатско-метеоролошким, условима оријентације, условима 

грађевинских могућности. 

3. Постизање максималног ефекта са минималним средствима. Са 

најпримитивнијим материјалом: земљом, циглом, каменом и дрветом, 

стари мајстор прави најрафинираније пластичке креације. 

4. Македонска архитектура је школа пластичког обликовања. Стари мајстор 

решава своју архитектуру у простору. Он никад не мисли површински. 

Његова најбезначајнија креација је сва у разним плановима, кубусима, у 

прожимању маса, те је у својој суштини пластична скулптура. Он решава 

просторне односе. 

5. Дела ове архитектуре посматрана и споља и изнутра су пример интимног 

решавања простора, блискости човеку, пример удобности и људског 

мерила (...) морамо напоменути још једну оригиналну црту, а то је 

прожимање спољашности и унутрашњости. 

6. Архитектура ових мајстора није неки акцидент, нагли догађај, него 

сукцесивно постизање ефеката, динамично растење, градација простора, 

крешчендо ефеката пластике и простора у зеленилу. 

7. Непосредан наук од старог мајстора је комплексно решавање на основу 

датих потреба, и у датим условима остварење максималног 

функционалног задовољења и пластичног ефекта, само просторном 

концепцијом целог концепта као целине, и уз најрационалнију употребу 

на лицу места постојећих материјала.76 

 

Према Крунићевим поставкама основне карактеристике савременог југословенског 

архитектонског израза треба да буду: поштовање контекста; јединство функције и 

форме објекта; савремена просторна концепција; формална пластичност и 

динамички раст композиције остварене прожимањем маса, кубуса и различитих 

планова; техничка функционалност и конструктивна рационалност. Ако овако 

формулисаним критеријумима додамо Крунићев закључак, да се „овде не пледира за 

увођење једне фолклорне или регионалне архитектуре“77 или о увођењу „стила“78 

копирањем традиционалних форми, што како истиче, „нам не дозвољава наш 

политички и економски став независности и самосталности“,79 већ о правилном 

усмеравању процеса стварања израза наше архитектуре, „у ослонцу и надовезивању 

тога процеса на велике тековине прошлости, мајстора који су наши“,80 може се 
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закључити да је стварна улога архитектуре прошлости политичка, а не 

архитектонска или естетска. Тежиште Крунићевог концепта трансформације наше 

традиционалне архитектуре, није на карактеристикама традиционалне архитектуре, 

већ на истицању значења појма „наше“ и дугом временском континуитету који 

означава традиција. Наиме, дефинисаним критеријумима савремене архитектуре, 

Крунић, спроводи легитимизацију модерне архитектуре „прокламоване Ле 

Корбусиеом“, односно суштинску промену новог полазног модела југословенског 

архитектонског израза, који више није модел социјалистичког реализма, већ 

модернизам западног модела, који кроз успостављање континуитета са предратном 

архитектуром и трансформацијом традиционалне-вернакуларне архитектуре постаје 

политички прихватљив као „наш“ и истовремено савремен архитектонски израз 

новог југословенског социјалистичког друштва. 

Коначно расчишћавање сцене у архитектури, завршено је дубровачким 

Саветовањем, док је крај периода доминације метода социјалистичког реализма, у 

осталим областима уметности у оквиру југословенског културног простора, означен 

Крлежиним говором одржаним непуне две године касније, у новембру 1952. године, 

на Конгресу књижевника у Љубљани, у тренутку када је у Београду отворена 

изложба фотографија Ле Корбизијеових радова (децембар 1952), са акцентом на 

модернистичком обликовању, без изложене иједне основе објекта. Залажући се, прво 

за неопходност постојања уметничко-естетске компоненте у социјалистичкој 

(ликовној) уметности у којој се не сме „порицати смисао „субјективног“ ужитка у 

„објективним“ бојама, у „објективној“ расвјети или у „објективним формама““,81 а 

затим, захтевајући одбацивање политичке и културне имитације иностраних узора, 

односно метода социјалистичког реализма и имитације западноевропске уметности, 

за формирање нашег специфичног и аутентичног израза који „треба коначно да 

проговори својим властитим језиком“,82 Крлежа истиче:  

Сакупити сву политичку, културну и интелектуалну свијест о својој 

властитој појави у простору и времену, свијест дисперсирану и уситњену 

послије вјековних пораза по многобројним и изолованим регионализмима, 

сабрати све потребне елементе у синтези која не ће бити култ романтичних 

фраза, него истинит пјеснички приказ факата, дати огромној маси 

импозантне стваралачке материје програмски оквир, објаснити и 

протумачити сву трагичност наших властитих раскола и узајамних негација, 

то би требало да буде нашом основном мисијом. Ако се може говорити о 
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лијевом или о десном програму, ми смо тенденциозно за лијево остварење 

ових умјетничких објективација (...) 

Да нам десна, ликовно-контрареволуционарна герасимовштина или 

ждановштина с идеалистичком спознајном теоријом Тодора Павлова код те 

работе не може бити од користи, и то је изван сваке сумње. Онога тренутка, 

када се буду јавили код нас умјетници, који ће својим даром, својим знањем 

и својим укусом умјети да те „објективне мотиве наше лијеве стварности – 

субјективно одразе“, - родит ће се наша властита Умјетност. 

Уколико се буде код нас развио социјалистички културни медиј, свијестан 

своје богате прошлости и свијестан своје културне мисије у данашњем 

европском простору и времену, наша Умјетност појавит ће се неминовно.83 

 

 У реферату изложеном на Саветовању у Дубровнику, Милорад Мацура 

постављајући питања: У чему се састоји уметничка компонента у архитектури? Како 

се она изражава и како одвија?“,84 одговара да је то „напор архитекте да уметнички 

обликује оно што је технички решио, да објекту да известан карактер, тако да код 

гледаоца изазове уметнички доживљај“85 и додаје да су то посебне теме чије 

дефинисање и прецизирање представља дуг процес за који је потребан „рад, рад и 

време“86 које „социјалистичко друштво може и мора“87 архитекти да обезбеди.  

Завршетак процеса расчишћавања сцене, означио је почетак више деценија 

дугог процеса практичког конституисања и „дијалектичког“ развоја југословенског 

социјалистичког архитектонског израза, у складу са потребама политике културе и 

развојем југословенског самоуправног социјалистичког друштвеног уређења. 

 

2.3.2.  Динамична просторна концепција: конкурс за Музеј града Београда 

(1954) 

Процес развоја, започет коначним дефинисањем основних теоријских поставки 

југословенског архитектонског израза социјалистичког модернизма или 

социјалистичког естетизма,88 захтевао је практичну реализацију на 

репрезентативним објектима, кроз коју је било неопходно пронаћи одговор на 

питање који су то садржајни и формални модели који изражавају или одражавају 

одговарајућу естетско-идеолошку компоненту социјалистичке надградње 

модернизма.  

 У ситуацији у којој су се још увек осећале последице велике економске кризе, 

средином шесте деценије прошлог века прво су реализовани репрезентативни 
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објекти државне и партијске управе, Палата савезног извршног већа (раније 

Председништво владе ФНРЈ) и зграда ЦК КПЈ у Новом Београду, према значајно 

измењеним пројектима архитекта Михаила Јанковића, али како је о њима последњих 

година већ доста речено89 нећемо се задржавати на њиховој анализи. Услед 

економских ограничења током шесте деценије прошлог века није било значајнијих 

реализација објеката високе културе у оквиру југословенског културног простора, 

али то свакако није значило обустављање процеса практичког развоја југословенског 

архитектонског израза, већ само или нереализацију извесних конкурсних решења 

или успорену реализацију објеката који ће бити довршени почетком наредне 

деценије. 

 Полазиште за практични развој просторне концепције музејских објеката 

представљало је одбачено конкурсно решење за зграду Војног музеја ауторског тима 

Куртовић-Стефановић-Копша, које је кроз различите ауторске интерпретације 

развијано на више архитектонских конкурса током шесте деценије прошлог века. 

Испоставивши се као адекватно моделско решење за идеолошку афирмацију 

друштвеног система, решење Куртовићевог тима је, потврдивши неодлучност 

конкурсног жирија и доказавши исправност идејног опредељења аутора, први пут 

интерпретирано већ на првом конкурсу за објекат високе културе одржаном након 

конкурса за зграду Војног музеја. На конкурсу за Музеј града Београда одржаном 

1954. године, два рада награђена једнаковредном првом наградом, рад ауторског 

тима Вјенцеслав Рихтер и Здравко Бреговац (Т V: сл. 5.2а и 5.2б) и рад Ратомира 

Богојевића (Т V: сл. 5.4а и 5.4б), развијају архитектонску концепцију постављену 

пројектом Војног музеја Куртовићевог тима.   

 На локацији у централној зони старог градског језгра, непосредно уз тврђаву 

Калемегдан, између улица Кнез Михаилове, Тадеуша Кошћушког, Узун Миркове и 

7. Јула (данас Краља Петра), на месту окретнице тролејбуса и Библиотеке града 

Београда, независно од историјског контекста и без употребе историцистичких 

елемената и облика, аутори развијају савремену модернистичку концепцију 

слободностојећег објекта у зеленилу. Оба пројекта карактерише блиска 

композициона концепција, са наглашеном, издигнутом од тла, компактном кубичном 

формом са унутрашњим двориштем-атријумом, ослоњеним на истакнуте стубове 

испред повученог приземља, чиме је постигнут ефекат „лебдења“ главног корпуса 

објекта. Сведену архитектонску пластику хоризонталног корпуса карактерише 

чврста затворена монолитна форма са континуалном прозорском траком која одваја 
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кровну плочу од главног волумена објекта. Богојевић хоризонталну форму квадра 

задржава у основном облику, док је Рихтер и Бреговац надграђују повученом 

галеријском етажом квадратне основе, постављеној у зони веће спратности 

окружења, уз Узун Миркову улицу. Оваква концепција формалног обликовања 

објекта, која је четири године раније означена као решење које не поседује 

неопходну вредност и квалитет израза репрезентативног објекта музеја, сада 

представља савремено решење засновано на „принципима функције и естетике, без 

лажне монументалности“,90 дефинитивно поставши адекватан изражајни модел 

јединства све три компоненте архитектонског објекта. 

 Дистрибуција садржаја и функционална схема оба решења развијају 

парадигматичну поставку Куртовићевог пројекта Војног музеја, тако да су на 

повученој приземној етажи лоцирани, улазни хол, сала за предавања, простор за 

повремене изложбе, радне и административно-управне просторије и музејски депои, 

са посебним, службеним улазима. Главне изложбене просторије сталне поставке 

лоциране су на првој етажи, у организационој схеми затворене флексибилне целине 

коју чини више међусобно повезаних изложбених сала. На првој етажи, у 

Богојевићевом решењу су лоцирани део музејских депоа и галерија слика, која је у 

решењу тима Рихтер-Бреговац, издигнута на галеријску етажу лоцирану изнад 

главног изложбеног простора. Куртовићево скулпторално решење зениталног 

осветљења изложбених просторија је одбачено као нефункционално, док оба рада 

примењују билатерално осветљење, преко фасадних хоризонталних прозорских 

трака и унутрашњег дворишта. 

 На ужем конкурсу за зграду Музеја града Београда, расписаном 1955. године, 

Богојевић, прилаже делимично измењено решење са којим осваја прву награду и 

право израде идејног пројекта. Задржавајући обликовно решење са ширег конкурса, 

Богојевић, тежи формирању отворене и динамичне просторне концепције, уводећи 

два приземна нивоа, ниско и високо приземље (приземље и спрат мање спратне 

висине), у потпуности ослобађа главну спратну етажу од пратећих садржаја, 

формирајући, уместо више међусобно повезаних изложбених сала, флексибилан и 

потпуно отворен јединствени простор сталне поставке. Међутим, првопласирани 

пројекат са ужег конкурса, представља само прелазну фазу између круте и статичне 

просторне концепције решења са ширег конкурса и потпуно динамизираног 

просторног концепта идејног пројекта. (Т V: сл. 5.4в) 
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 На идејном пројекту, (Т V: сл. 5.4г) уместо два „приземна“ спрата и статичне 

једноетажне просторне концепције јединственог изложбеног простора претходног 

решења, Богојевић, формира радни и јавни део објекта увођењем међуетажа 

остварујући на тај начин два права приземна нивоа, спуштено сутеренско приземље 

и високо приземље, на којима су лоцирани сви садржаји објекта изузев изложбеног 

простора сталне поставке. Динамичну просторну концепцију главног изложбеног 

простора формира низом међунивоа постављених на различитим висинама (од 0.8m 

до 1.5m) стварајући различите амбијенте и услове за сагледавање изложених 

експоната различитих врста, димензија и облика. Тежиште овакве савремене 

просторне концепције јесте посетилац, односно омогућавање оптималног кретања 

посетилаца и различитих визура сагледавања поставке, преко висински и габаритно 

диференцираних нивоа и кроз различито диференциране волумене изложбених 

простора формираних адекватно захтевима изложених експоната. Објашњавајући 

динамичну просторну концепцију остварену на идејном пројекту, коју је први пут 

применио на конкурсу за Музеј шумарства и ловарства у Топчидеру, 1952. године, 

(Т V: сл. 5.3а и 5.3б) Богојевић истиче: 

Није свеједно за посетиоца да ли је расподела експоната схематизована, једна 

те иста за све врсте просторија...Посматрање малих предмета и површина, 

финих структура пластике концентрише се на узани простор с обзиром на 

оптималну тачку посматрања. Насупрот томе, велике површине и велики 

предмети захтевају удаљену тачку визуре или две тачке (тачка обухватања 

целине и тачка обухватања делова, структуре), и при томе се и формирају 

одговарајући простори (са увећаном висином и дубином). Пошто се код 

схематизоване расподеле експоната не може кретање посматрача и 

удаљавати и приближавати изложбеним местима што би изазвало осцилације 

у кретању (прилажење, враћање, сударање, окретање, итд.) – то је потребно у 

изложбеним просторијама које оперишу са предметима разнородних 

својстава кренути линијом дубинске и висинске смене.91  

Тему динамизације простора, Богојевић, преноси на обликовну композицију и 

структуру основног габарита основе објекта. Функционалне и обликовне захтеве 

објекта, у идејном пројекту, просторно и површински решава кроз форму два 

обједињена издужена шестоугаоника, формирајући динамичну основу објекта без 

централног атријума, уместо статичне основе квадратног облика примењене на 

конкурсним пројектима. Пластичност и динамизацију крутог и тешког кубуса 

основне форме остварује формирањем покренуте, таласасте фасадне равни, 
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постављањем низа заротираних малих квадратних кубуса-ниша, у које интегрише 

прозорске процепе за осветљење изложбеног простора. Богојевићева динамична 

просторна концепција са висински диференцираним изложбеним нивоима у оквиру 

јединственог простора музеја, представља другу парадигматичну просторну 

концепцију објеката високе културе у оквиру југословенског културног простора. 

Парадоксално, као и Куртовићева поставка са атријумским двориштем, није 

реализована на оригиналним пројектима, већ тек више година касније, у 

интерпретацијама и варијантним решењима других аутора, конкретно на објекту 

Музеја савремене уметности у Београду (1965), аутора Ивана Антића и Иванке 

Распоповић. 

 Настављајући да развијају просторну концепцију Куртовићевог Војног музеја, 

Рихтер и Бреговац освајају прву награду на међународном конкурсу92 за 

Археолошки музеј у Алепу (Сирија), 1956. године (Т V: сл. 5.5). Аутори објекат 

решавају поделом објекта на две физички одвојене целине, у потпуности 

ослобађајући изложбени део од пратећег садржаја музеја. У оквиру главног великог 

кубуса лоциране су изложбене просторије сталне и повремене поставке, радне 

просторије за рестаурацију експоната и музејски депои, док се у мањем делу објекта 

налазе административно-управни део музеја и педагошки део са салом за предавања. 

Образлажући архитектонско обликовање форме објекта, веома блиско њиховом 

првопласираном решењу на конкурсу за Музеј града Београда, Андрија Мутњаковић 

истиче да су аутори успели да остваре: „Сувремени архитектонски израз лаганих 

хоризонтално положених квадара, диференцираних у подијуму (избачени подрум), 

приземљу и ослобођеном кату, поново разбитом хоризонталом стакла, како би 

покровна плоча наставила ту игру лакоће лебдећих плоха и волумена.“93  

 Интерпретације просторне концепције са чврстом „лебдећом“ кубичном 

формом и атријумским двориштем, које имају полазиште у Куртовићевом решењу 

објекта Војног музеја у Београду, биће примењене на више решења на конкурсима за 

објекте Музеја револуције, расписаним крајем шесте деценије прошлог века, да би 

коначно биле реализоване почетком седме деценије на објектима Музеја револуције 

у Сарајеву и Новом Саду. Међутим, већ почетком седме деценије ова 

парадигматична просторна концепција ће бити промењена, препустивши 

доминантну позицију интерпретацијама динамичне просторне концепције, које 

имају полазиште у Богојевићевим решењима Музеја шумарства и ловарства у 

Топчидеру, односно Музеја града Београда.    
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ГЛАВА III  

 

3. ДИЈАЛЕКТИЧКО СХВАТАЊЕ ПРОСТОРНИХ КОНЦЕПАТА ОБЈЕКАТА 

КУЛТУРЕ – МУЗЕЈИ РЕВОЛУЦИЈЕ И ДОМОВИ ЈНА  

 

 

3.1  Репрезентација идеја револуције - Музеј народне револуције Босне и 

Херцеговине у Сарајеву (1958-1963) 

 

“Стало се на становиште да функција музеја, али функција схваћена 

дијалектички, а не симплицистички одређује његов архитектонски карактер. 

Заиста је време да наши објекти почну добијати своје специфичне карактере. 

Тог часа ће и архитектура почети дубље деловати на формирање људских 

карактера, што је њена примарна функција.“94 

 

„Зграда Музеја је свијетла. Свијетла у смислу оног што је постигла идући 

одређеном циљу у простору. 

Нека и она послужи као стартна тачка...“95  

  

Музеј револуције Босне и Херцеговине је, иако је био предмет озбиљних разматрања 

и анализа у стручним круговима, политичким телима и друштвене јавности, од самог 

оснивања је пролазио кроз значајне концепцијске промене. Музеј је основан 13. 

новембра 1945. године под именом Музеј народног ослобођења Босне и 

Херцеговине, са основним задатком „да прикупља, чува излаже све предмете и 

документе о току и развитку народноослободилачке борбе; да чува и гаји успомену 

на народне хероје и жртве фашизма, на јунаштво и пожртвовање нашега народа у 

ослободилачком рату.“96 

Према оваквој концепцији Музеја са јединим дефинисаним истраживачким 

периодом у прошлости (1941-1945) и истраживачким тежиштем на народно-

ослободилачкој борби у Другом светском рату, имао је карактер класичног 

историјско-меморијалног музеја. Након политичке кризе са земљама чланицама 

Информбироа (1948), тежиште концепције музеја је са истраживања НОБ-а, пренето 

на истраживање југословенске социјалистичке револуције. У складу са новом 

концепцијом, 1949. године, донета је одлука о промени имена институције у Музеј 
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народне револуције Босне и Херцеговине, која је имала општејугословенску 

примену. Традиционална музејска концепција није захтевала изградњу новог, 

савременог објекта тако да је музеј од свог оснивања био лоциран у постојећем 

простору Народне библиотеке (Вијећници) који је адаптиран за потребе Музеја 

револуције. Суштинска промена концепције спроведена је 1957. године, када је 

одлучено да се уместо само музеолошког обележавања револуционарног раздобља, 

помере хронолошке границе према прошлости и садашњости. Тежиште нове 

концепције музеја је задржано у прошлости на периоду револуције, али је напуштена 

статична, историјска музеолошка концепција и усвојена савремена динамична 

тематска структура сталне поставке. Ново дефинисани истраживачки период Музеја 

обухватао је, поред периода револуције и НОБ-а 1941-1945, истраживање догађаја и 

друштвених процеса од настанка капитализма, односно од почетка радничког 

покрета и појаве социјалистичких идеја до „његових савремених типичних облика: 

самоуправљања и несврстаности“,97 што је изискивало и дефинисање нове тематске 

структуре Музеја која обухвата „историју демократског, револуционарног и 

радничког покрета, народноослободилачког рата, социјалистичке револуције и 

социјалистичке изградње народа и народности БиХ“.98  

Временским удаљавањем од периода спровођења социјалистичке револуције 

појавила се потреба за новом, едукативном, улогом музејске институције, на основу 

које je постављен нови, додатни циљ Музеја да „служи културном и идејном 

образовању и васпитавању грађана, омладине и пионира, првенствено његовањем и 

развијањем револуционарних традиција и афирмисањем циљева, идеала и 

вриједности социјалистичке револуције који су дубоко усађени у ткиво 

савремености и присутни у нашем кретању према будућности.“99 Променом значаја, 

и улоге, као и усвајањем савремене променљиве концепције, Музеј револуције је из 

класичног историјског музеја трансформисан у музеј савремене политичке историје 

са циљем да активно учествује у обликовању актуелне политике културе, кроз 

производњу нове друштвено-политичке реалности. Основна физиономија и 

просторно устројство Музеја директно су повезани са тематском структуром, чијим 

новим захтевима и потребама савремене музејске поставке, није могао да одговори 

постојећи простор Музеја револуције, услед чега је донета одлука о изградњи нове, 

специјализоване зграде Музеја револуције.  
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3.1.1  Савремена просторна концепција – конкурсни пројекти   

 

Избор архитектонског решења за нову зграду Музеја револуције Босне и 

Херцеговине извршен је на основу општег југословенског конкурса расписаног и 

спроведеног током 1958. године. Изабрана локација налази се у саставу 

административног и културног центра града, где је урбанистичким планом 

предвиђено да се новом зградом Музеја револуције дефинитивно заврши формирање 

пространог градског трга испред зграде Скупштине Босне и Херцеговине, зграде 

Земаљског музеја и Филозофског факултета. Пројектним задатком је предвиђено да 

се значај, улога и функција музеја „схвате ДИЈАЛЕКТИЧКИ, а не 

симплицистички“,100 са циљем да се у границама материјалних могућности оствари 

„архитектонски атрактиван музеј са савремено уређеним изложбеним простором ... 

који се базира на савременим музеолошким принципима у склопу савремене 

архитектонске форме.“101 Оцењивачки суд је селекцију приспелих радова извршио 

према четири основна критеријума: 1. урбанистичка диспозиција; 2. архитектонски 

пластично-композициони квалитети; 3. просторно функционална организација; и 4. 

цена коштања објекта (која је конкурсним задатком ограничена на 100.000.000. 

динара). Према дефинисаним пропозицијама конкурса додељене102 су све три 

награде, као и три откупа, док је за коначну реализацију усвојен првонаграђени рад 

ауторског тима у саставу архитект Едо Шмидихен, архитект Борис Магаш и 

архитект Радован Хорват, из Загреба. (T VI: 6.1 и 6.2a) 

Оцењивачки суд је у закључним анализама првонаграђеног рада, истакао да је 

поставка пројекта према диспозицији и волумену у оквиру урбанистичког решења 

целог простора исправно решена, и да је у погледу просторно функционалне 

организације „радња спроведена цјеловитим сувремено-инжењерско-

архитектонским поступком“,103 који карактерише диференцираност садржаја у 

посебне функционалне зоне и квалитетна међусобна повезаност зона 

комуникацијама које су сведене на минимум. Савременост и квалитет пројектног 

решења представља отвореност и просторно визуелна комуникативност приземне 

етаже, уклопљеност спољног изложбеног простора у објекат, као и његова 

прегледност и музеалска вредност. Сведеност и непостојање различитих и интимних 

амбијената у оквиру великог простора сталне поставке на првој етажи према жирију 

није недостатак, већ је истакнута успешност решења изложбеног простора са 

предложеним зениталним системом расвете. Формалним обликовањем објекта, 

 66



према жирију, постигнут је увјерљив израз, као и да је диспозиционим и пластично-

композиционим квалитетима оптимално решен постављени задатак репрезентације 

идеје револуције. Такође је истакнуто да цена коштања објекта не прелази 

предвиђену своту. 

Другонаграђени пројекат, ауторског тима у саставу архитект Јахиел Финци и 

архитект Лујо Шверер (Lujo Schwerer) из Сарајева, према оценама жирија има 

прихватљиву урбанистичку диспозицију са успелим решењем малог предпростора 

испред улаза у објекат. Улазна пјацета и отворени изложбени простор, који повезују 

објекат са тереном, уједно су и улаз у објекат, што према жирију представља 

изузетно успешно решење јер „пружа посјетиоцу снажан доживљај“104 пре сусрета 

са сталном поставком музеја. Општу просторну концепцију објекта карактерише 

једноставност и просторна прегледност, успешна диференцираност функционалних 

целина, квалитетна организација изложбеног простора сталне поставке и 

задовољавајуће архитектонско-композиционо решење форме објекта. Примедбе 

конкурсног жирија које су искључиво функционалног карактера, односе се на 

неповољан однос простора сталне поставке са простором за повремене изложбе, 

затим на нерешен проблем укрштања кретања посетилаца музеја и корисника 

дворане за предавања у оквиру главног хола, који је уједно и фоаје дворане за 

предавања и на неадекватан положај буфета у иначе успешно решеном свечаном 

делу објекта. Према конкурсном извештају, независност и неповезаност изложбеног 

простора са карактером и темом сталне поставке није посебно наглашена, тако да је 

квалитет просторног решења сведен на зависност од функционалних веза и 

техничко-димензионалних потреба просторних целина. (T VI: 6.2г) 

За трећенаграђени рад ауторског тима архитекта Ивана Штрауса и 

архитектонског техничара Тихомира Штрауса, такође је речено да је добро 

постављен у оквиру урбанистичког решења целине, али са замерком да није могуће 

прихватити решење колског приступа предвиђеног са Вилсоновог шеталишта, због 

техничке немогућности реализације и неповољног утицаја на поделу парковског 

простора. Аутори су тежили, за разлику од два боље пласирана пројекта, да остваре 

просторни концепт са диференцираним функционалним зонама у оквиру затворене 

јединствене форме објекта. Успешним решењем, жири је означио, рационалну 

диспозицију садржаја у оквиру приземне етаже, везу депоа са изложбеним 

просторима и архитектонско композиционо решење објекта. Недостатак 

представљају висинска диференцираност отвореног наткривеног изложбеног 
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простора који негативно утиче на експозицију, затим позиција радног кабинета 

кустоса у оквиру низа изложбених дворана са високим латералним осветљењем које 

не одговара карактеру кабинета и неповољан положај студијских збирки у сутерену 

и библиотеке на првом спрату. (T VI: 6.2д) 

Према завршним оценама конкурсног жирија стиче се утисак да је, највише 

анализирана, функционална организација имала пресудан значај приликом 

расподеле награда. Међутим, према објашњењима конкурсног жирија сва три 

награђена рада имала су квалитетно решење просторно функционалне организације, 

са извесним примедбама која, свакако, нису могле да имају одлучујућу улогу за 

коначну расподелу награда. Према томе, финална расподела награда између три 

првопласирана пројекта, је спроведена, не према функционалној схеми објекта, већ 

према валоризацији репрезентације идеје револуције кроз пластично-композиционо 

решење просторног концепта објекта. Овакав став конкурсног жирија је, према 

Шегвићу, потпуно исправан, пошто је како истиче, „ВРИЈЕМЕ ДА НАШИ ОБЈЕКТИ 

ПОЧНУ ДОБИВАТИ СВОЈЕ СПЕЦИФИЧНЕ КАРАКТЕРЕ“,105 јер ће „тог часа и 

архитектура почети дубље деловати на формирање људских карактера“.106 Иако 

Шегвић говори у општем случају свих наших објеката, ипак ова стручна директива 

политике културе изречена поводом конкурса за Музеј револуције у Сарајеву, 

представља званичну потврду промене основне парадигме модернизма западног 

модела, према којој основна претпоставка у уметничком исказу обликовања форме 

објекта није функционална организација, већ препознавање друштвено-политичких 

потреба и репрезентација новог социјалистичког друштвеног уређења. Пресудан 

разлог за освајање прве награде, јесте инвентиван и друштвено адекватан пренос 

идеолошког значења револуције на карактер просторне концепције објекта што је, 

резултат чињенице да су „аутори РАЗУМЈЕЛИ задану тему и управо то 

РАЗУМЕВАЊЕ омогућило им је да се артистички суверено изразе.“107 

Другопласирани и трећепласирани рад, представљају заокружену, умјетнички дату 

цјелину, и такође, веома успешно решавају задатак са аспекта просторно-

функционалне организације, чиме са архитектонског становишта испуњавају све 

потребне услове. Међутим, овим пројектима недостаје разумевање друштвене 

стварности који треба да производи специфичан карактер наших објеката, односно 

како истиче Шегвић, „другој награди је за прву награду недостајао онај квантум 

увјерљивости првопласираног“.108  

 68



Под специфичним карактером објеката Музеја револуције, Шегвић 

подразумева потребу интеграције низа компонената „умјетничко-инжињерским 

поступком, што једноставно значи да музеј треба да буде: „музеј, фабрика: фабрика, 

стамбена кућа: стамбена кућа, вијећница: вијећница, радничко свеучилиште: 

радничко свеучилиште и т.д. и т.д.“109 Према овако постављеном просторном 

концепту Музеј револуције представља потпуно нов програмски садржај који у себи 

интегрише више различитих садржаја које можемо схватити као: фабрика – 

производња историје и културе; кућа - наш дом, место свакодневног живљења новог 

социјалистичког човека; вијећница – политички простор културе; радничко 

свеучилиште – простор едукације, намењен константном образовању о револуцији и 

изградњи социјалистичког друштва. 

  

 

3.1.2   Идејна истинитост парадигматског просторног концепта 

 

Рад на пројектној документацији је завршен у веома кратком временском року, што 

је омогућило да, непуних годину дана након завршетка конкурса у октобру 1958. 

године, започне изградња објекта. Реализација објекта је трајала четири године и 

Музеј је свечано отворен 1963. године (T VI: 6.3-6.6). Поставља се питање на који 

начин је реализована савремена просторна концепција објекта Музеја револуције у 

Сарајеву исказала идеолошку потребу политике културе?  

Позитивизам и вера у ново пост-револуционарно друштвено уређење 

изражени су пластичном формом објекта коју формирају правилни геометријски 

облици, ниски стаклени хоризонтални потез, над којим „лебди бијела кристална 

коцка: ведрине и снаге.“110 Архитектонска композиција Музеја, са пуним лебдећим 

волуменом, носила је значење према којем „не само да је одскочила од уобичајених 

схема архитектонске композиције – он је свом елементу дао истину свог времена и 

свог садржаја.“111 Концепт истинитости модерне архитектуре, не односи се на 

формалну препознатљивост функционалне намене објекта, јасноћу структуре или 

материјализације објекта, већ истина произлази из значењске релације просторне 

концепције и идеје коју изражава, односно према Владимиру Турини, истинитост 

Музеја револуције у Сарајеву представља исказ просторне композиције објекта 

према којој идеју Револуције треба сматрати почетном исходишном тачком нечега 

Новог у временском и хуманом дијапазону и да је управо „зграда Музеја одразила то 

 69



Ново и стопила се са њиме у једно. У симултано јединство.“112 Реализацијом објекта 

Музеја Револуције у Сарајеву, коначно је реализована раније дефинисана савремена 

просторна концепција, чиме је успостављен нов модел репрезентације идеје 

револуције који ће, са одређеним модификацијама, бити понављан током наредног 

периода на објектима културе над националног значаја, између осталих на Музејима 

револуције у Новом Саду (1959), Београду (1961) и Ријеци (1976).  

Просторни модел сарајевског музеја формиран је на концепту контраста 

дематеријализоване стаклене приземне етаже, и чврстог правилног кубуса сталне 

поставке револуционарног периода. Снажни кубус, издигнут од тла изнад дугачког 

дематеријализованог потеза приземља који се налази у константном процесу 

нестајања, лебди у ваздуху на првој етажи, постављен на крају нашег пута као 

узвишени циљ којем се тежи.  

Следећи концепт одвајања од профаног свакодневног живота, аутори, су цео 

објекат поставили на приземну плочу-терасу издигнуту 2.0 m од околног терена. 

Приступ објекту је омогућен репрезентативним степеништем са којег се ступа на 

улазну терасу на којој је било предвиђено постављање дела експоната на отвореном 

са циљем „психолошке припреме посетилаца и њиховог увођења у интерне 

изложбене просторе музеја.“113 Централни хол Музеја, својим положајем између 

улазне терасе и атријума за изложбе на отвореном, третиран као унутрашња тераса, 

пројектован је као потпуно слободан отворен простор без носећих или преградних 

зидова, са јединим фиксним елементима девет витких челичних стубова крстастог 

профила који носе велики кубус изложбеног простора. Примена челичне носеће 

конструкције омогућила је значајно повлачење стубова од грађевинске линије првог 

спрата, чиме су формирани велики конзолни препусти који додатно појачавају 

утисак лебдења доминантног кубуса. Елиминацијом носећих зидова и свођењем 

ентеријерског конструктивног подупирања на минимум, створена је могућност 

употребе великих екстеријерских стаклених површина, уместо конвенционалних 

прозорских отвора, као и постизање максималне прегледности и флексибилности 

простора централног хола. Финални резултат овакве просторне концепције јесте 

позитивизам интерпретације објекта Музеја који „казује жељу да се у њега отворени 

уђе без предрасуда, без оптерећења ...жељу да нас привуче својом логиком без 

препрека – зидова, врата, мембрана и ‘архитектуре’, ако се ова ријеч архитектура 

схвати као синоним за просторну кулису. Тога овдје нема. Све је изражено 
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елементарним контрастом свјетла и сјене, материјала и волумена. Музеј је у својој 

суштини јасан“.114  

Унутрашње везе између функционалних зона остварују се преко централног 

хола, хоризонталним коридором са зоном јавних и радних садржаја музеја, и 

вертикалном комуникацијом са главним изложбеним простором сталне поставке на 

првом спрату. Затворени кубус сталне поставке је пројектован као јединствени 

простор правилне квадратне основе, димензија 25.0 х 25.0 х 5.0 m, укупне површине 

приближно 650 m2, „базиран на сазнању да једна једина велика просторија – 

универзални простор – даје степен адаптабилности и флексибилности у 

употреби...што није уобичајено у свакидашњем ‘класичном’ музеју“.115 Просторни 

континуитет изложбеног простора на првој етажи, прекинут је само једним 

механичким језгром, ваздушним простором вертикалних комуникација. Велике 

зидне површине кубуса нису искоришћене као ослонац за изложбени материјал, већ 

су само позадинска кулиса за експонате који су постављени у првом плану, 

непосредно испред гледаоца. Основни употребљени мобилијарски елементи су 

специјално пројектовани адаптабилни панои и поливалентне челичне решетке које 

аутори називају „модулаторима“. Модулатор је осмишљен за двоструко коришћење, 

као пано површина за излагање дводимензионалних материјала, који је, користећи се 

дубином решетке, могуће поставити у први, други или трећи план у зависности од 

значаја експоната и као витрина за излагање тродимензионалних експоната који 

захтевају виши степен заштите. Дневно осветљење главног изложбеног простора 

обезбеђено је косим стакленим отворима интегрисаним у кровну раван. Издизањем 

фасадних равни изложбеног кубуса у односу на средишњи део кровне плоче, 

латерално осветљење је сакривено од спољних погледа, чиме је остварен утисак 

геометријске правилности кубуса са равном петом фасадом „чисте грађевне 

творевине која носи изразит знак нашег времена.“ 116 

Сви јавни садржаји Музеја намењени посетиоцима, изузев главног 

изложбеног простора, лоцирани су на приземној етажи у оквиру дугог, 

хоризонталног тракта. Сала за привремене тематске изложбе са посебним улазом и 

холом, постављена је на крају тракта, периферно од главног улаза и простора сталне 

поставке чиме је омогућено њено независно функционисање од главног дела објекта. 

Непосредно уз централни хол налазе се просторије намењене публицистичко-

педагошкој делатности Музеја, клупске просторије и кино-сала која је предвиђена да 

се користи и као сала за предавања. У приземној етажи посебног тракта налазе се 
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библиотека са читаоницом, архив и радне просторије кустоса које су у непосредном 

контакту са изложбеним просторијама и са депоима, док су просторије управе 

Музеја лоциране на првој етажи овог тракта. „Фабричке“ просторије музеја, депои и 

радне просторије, као и неопходне техничке просторије лоциране су у сутеренској 

етажи хоризонталног тракта, са обезбеђеним директним осветљењем и 

вентилацијом, засебним улазом за запослене и колским приступом за доставу 

експоната.  

Реализацијом отворене просторне концепције Музеја револуције у Сарајеву, 

уместо затворене концепције класичних музеја, направљен је јасан отклон од 

прошлости и остварена је идејна истинитост савременог објекта високе културе 

новог друштвеног уређења. 

 

 

3.1.3  Активна музејска концепција – музеј као културно-просветна 

институција  

  

Упоредо са изградњом објекта спровођени су радови на припреми и реализацији 

сталне поставке, која је свечано отворена три године након изградње објекта, 25. 

новембра 1966. године. Међутим, друштвене промене су већ у тренутку отварања 

сталне поставке, превазишле музеолошки концепт који има тежиште у 

револуционарном периоду и НОБ-у. Стална поставка Музеја револуције БиХ, 

приказује историјски развој модерног револуционарног покрета од 1878. године до 

почетка 60-тих година двадесетог века, подељена је у четири тематске целине. Први 

део изложбе даје слику основних праваца развитка босанско-херцеговачког друштва 

у периоду 1878. године до анексије од стране Аустроугарске монархије 1908. године. 

Други део сталне поставке обухвата развој и акције револуционарног покрета у 

Босни и Херцеговини између два светска рата, трећи најобимнији део, приказује 

„народноослободилачки рат југословенских народа и народности 1941-1945, на 

подручју Босне и Херцеговине, гдје су се одиграли крупни историјски догађаји 

војног и политичког карактера“,117 док четврти део изложбе, представља осврт на 

послератни социјалистички друштвени развој Босне и Херцеговине у периоду 1945-

1963. године. Непуних годину дана након свечаног отварања изложбе „уважавајући 

актуелне друштвене потребе и свесрдно прихватајући програм идејне акције ЦК“118 

приступило се ревизији и преобликовању сталне поставке. 
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Посебним Законом о Музејима револуције, донетим 1967. године, непуне две 

године након почетка економске кризе (1965), санкционисани су резултати 

десетогодишњег рада и дефинисана нова концепција музеја револуције, која 

наговештава правце будућег развоја и улоге музеја у новим економским и 

друштвено-политичким условима. Такође, законом је из назива институције уклоњен 

појам „народни“ и усвојен коначан назив Музеј Револуције Босне и Херцеговине. 

Сагласно новој концепцији одређени су нови циљеви и послови које Музеј 

револуције треба да реализује: 

 

- истражује и прикупља музејски материјал који се односи на новију историју и 

савременост. 

- прикупљени материјал стручно обрађује и систематизује у својим збиркама и 

депоима. 

- приређује сталне, повремене и покретне изложбе, организује предавања и 

семинаре, издаје стручне, научне и научно-популарне публикације, албуме, 

каталоге, итд. 

- сарађује са сродним и другим музејима, научним установама и организацијама, 

заводима за заштиту споменика, архивима, библиотекама, културним и 

просвјетним установама, друштвеним и другим организацијама, 

- врши образовно-васпитну улогу у општем, културном и идејном уздизању 

омладине и одраслих, 

- унапређује музеологију и подиже стручни и научни кадар у области музеологије, 

- доприноси раду музејске групације и помаже дјелатност одговарајућих стручних 

удружења, 

- ради на реализацији мреже меморијалних музеја.119 

 

Новим концептом тежиште музеолошке поставке је са периода спровођења 

револуције и НОБ-а, пренето на пост-револуционарни период „друштвеног развоја у 

коме су остварени огромни резултати у развитку привреде, културе и 

социјалистичких односа на основама самоуправљања“.120 Напуштен је дотадашњи 

пасиван музеолошки метод едукације, увођењем концепта активног образовања 

нових генерација у складу са друштвеним циљем стварања и обликовања новог 

социјалистичког човека југословенског културног простора. Планом је било 

предвиђено да се искључиво за пост-револуционарни период сталне поставке 

изгради посебан нови део Музеја револуције, али услед економске кризе и великих 
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друштвених промена крајем седме деценије прошлог века, овај план није реализован, 

тако да је Музеј „не очекујући компетентне одлуке самоуправних органа и 

политичких тијела“ самоиницијативно пружио подршку друштвеној акцији Савеза 

комуниста и социјалистичких снага,121 тиме што је приступио спровођењу 

„музеолошких и техничких припрема за систематску обраду послератног 

времена“.122  

Законом о Музејима револуције из 1967. године, предвиђено је да Музеји 

револуције постану значајне културно-просветне установе. Методолошки 

разноврстан едукативни рад музеја спровођен је преко Одсека за рад са публиком, 

који је кроз систем педагошког и васпитног деловања организовао низ предавања, 

филмских пројекција, разговора са актерима револуције и свечане пријеме у 

пионирску и омладинску организацију и Савез комуниста. Такође, новом 

концепцијом предвиђено је да Музеј, кроз реализацију дугорочног програма 

меморијалних делатности Босне и Херцеговине, дефинисаног Генералним 

елаборатом мреже меморијалних музеја, спроводи интензивну сарадњу са мрежом 

меморијалних институција, ЈНА, марксистичким центрима и привредним 

предузећима на територији Босне и Херцеговине. Према концепцији из 1967. године, 

у складу са уставним одредбама и конгресним одлукама, нов оквир и одређујући 

садржај музејске концепције чине „братство и јединство, равноправност наших 

народа и народности, југословенски социјалистички патриотизам, концепција 

наоружаног народа, ослободилачка и револуционарна суштина самоуправљања и 

несврставања“,123 дакле одреднице политичке савремености, уместо тековина 

револуције. 

Дефинитивну потврду концепције Музеја револуције, као музеја политичке 

савремености са тежиштем у пост-револуционарном периоду, дао је председник 

Југославије Ј. Б. Тито приликом обиласка Музеја 2. децембра 1969. године: 

„...ниједан музеј у нашој земљи па ни овај не може приказати у пуној мјери сву 

величину херојске епопеје наших народа. Али и у овом Музеју јасно се види да се и 

овдје, на тлу Босне и Херцеговине у крви ковало братство и јединство наших народа. 

Нека овај Музеј буде мјесто гдје ће се наша млада генерација надахњивати славном 

прошлошћу и спознајом колико су жртава наши народи дали за оно што ми данас 

имамо, нарочито да сачувају братство и јединство народа не само Босне и 

Херцеговине већ и свих народа Југославије.“124 
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Јасан позитивизам и идејна изражајност пластичке форме објекта и савремене 

просторне концепције, оцењени као „неспорна вреднота и допринос у кретањима 

сувремене југословенске архитектуре“,125 су након реализације објекта препознати и 

прихваћени, као од стране аутора тако и од политике културе, поставши основна 

карактеристика објеката музеја револуције реализованих у наредном периоду. 

Додељивањем награде Савеза архитеката СР Хрватске „Виктор Ковачић“ за 1963. 

годину, потврђен је успех аутора у испуњењу задатка „који није био једноставан“,126 

репрезентације идеја револуције објектом модерног архитектонског израза, који је 

решен „чистим, јасним, једноставним и свијетлим архитектонским рјечником“127 и 

којим је створено „једно НОВО, НАШЕ просторно присуство“128 које омогућава да у 

садашњости „живи и то новим животом све оно што је у прошлости било 

најсветлије, најбитније, што је било револуционарно и суштинско.“129   

 

 

3.2  Интернационализација израза - Музеј радничког покрета и народне 

револуције Војводине у Новом Саду (1959-1966) 

 

„Oблик није механички пријевод утилитарних функција него 

идејна надградња његова“.130  

 

Осам месеци након завршетка конкурса за зграду Музеја народне револуције Босне и 

Херцеговине у Сарајеву, расписан је општи јавни југословенски конкурс за идејни 

пројекат зграде Музеја радничког покрета и народне револуције у Новом Саду. 

Народна скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници Покрајинског већа, 

одржаној 14. маја 1956, је усвојила Решење о оснивању покрајинског Музеја 

револуције. Овим документом одређени су и основни задаци Музеја, који су у 

великој мери одговарали задацима Музеја револуције у Сарајеву:  

 

- да прикупља, систематизује, научно обрађује и чува музеолошку грађу о 

револуционарној борби радничке класе и народа Војводине; 

- да као васпитно просветни центар ради на упознавању јавности са историјом 

Радничког покрета и Народне револуције у Војводини и 

- да даје стручну и другу помоћ осталим музејима у Војводини и сарађује са 

сличним установама у земљи.131  
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У недостатку адекватнијих простора за Музеј је, након оснивања, одређен смештај 

привременог карактера у горњем делу петроварадинске тврђаве, у згради у којој се 

већ налазио Музеј града Новог Сада. Већ у првим годинама рада Музеј је 

превазишао капацитете привременог простора132 (400 m2) услед чега је крајем 1958. 

године донета одлука о изградњи нове зграде Музеја на значајнијој и приступачнијој 

локацији у централној зони града. Народна скупштина Аутономне покрајине 

Војводине је у сагласности са Управом за урбанистичко планирање, одговарајући на 

претходно поднету молбу од стране Музеја револуције, 26. марта 1959. године, 

доделила133 Музеју слободну парковску површину између Дунавске улице и улице 

Милоша Бајића. Предвиђена локација, која је према Регулационом плану Новог Сада 

већ била одређена за изградњу музејског објекта, налази се у зони намењеној 

установама државног и покрајинског значаја, у близини Трга републике, а 

непосредно уз парцелу Окружног суда и терена предвиђеног за изградњу Дома 

ЈНА.134 У складу са значајем институције 7. маја 1959. године, расписан је општи 

југословенски конкурс за израду идејног пројекта нове зграде Музеја народне 

револуције Војводине, на основу програмске концепције коју је разрадила Управа 

музеја током 1958. године.  

Према распису конкурса ауторима је постављен захтев за монументалним 

карактером нове зграде Музеја која треба да проистекне из формалне репрезентације 

социјалистичке револуције, односно како је наглашено „обзиром да музеј обрађује 

савремену историјску тематику – социјалистичку револуцију и ослободилачки рат 

народа Војводине /наравно у склопу револуције народа Југославије/, потребно је да у 

том смислу постане споменик нарочите врсте“.135 Конкурс је званично завршен 8. 

септембра 1959. године, доделом награда и коначним избором пројекта за 

реализацију. Иако је на конкурс пристигао велики број радова чак 38, седам више 

него на конкурс за Музеј револуције у Сарајеву, конкурсни жири је заузео став да ни 

један приложени пројекат није остварио потребан ниво укупног квалитета, како у 

погледу функционалне организације тако ни у формалној репрезентацији идеје 

револуције. Жири је не доделивши прву и другу награду, већ две равноправне треће 

награде и пет неједнаких откупа, одредио за коначну реализацију136 првопласирани 

пројекат архитекта Ивана Витића, добитника прве треће награде.   

Стручна критика периода137 jе прихватила став жирија, сматрајући да 

понуђена решења, као и решење изабрано за реализацију, не исказују на адекватан и 
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задовољавајући начин идеју народне револуције. Програм новосадског конкурса се 

разликовао од програма за Музеј у Сарајеву само у величини појединих просторија 

док су укупна површина, број и намена просторија и инвестициона свота били скоро 

идентични. Извесне разлике су постојале услед различитих карактеристика локације 

и другачијих урбанистичко-техничких услова, међутим, према намени и значају у 

идејном, едукативном и васпитном погледу објекти су у потпуности идентични. 

Полазећи од претпоставке да „се добро архитектонско решење може добити само 

правилним и симултаним рјешењем идејног концепта сталне изложбе“,138 расписом 

новосадског конкурса је од аутора тражено да се уз идејни пројекат објекта постави 

и идејни концепт сталне изложбе Музеја, што је био значајан додатни захтев у 

односу на конкурс за Музеј у Сарајеву. Међутим, увидом у конкурсне пројекте жири 

је закључио да се аутори „нису удубили у проблематику презентирања ове врсте 

музејског материјала који мора да омогући гледаоцу да на савремен, жив и занимљив 

начин доживи дух и атмосферу народне револуције“.139 Занемарујући специфичност 

и различитост музеолошког материјала, као и чињеницу „да се ради о задатку са 

новим садржајем“,140 аутори су проблем репрезентације идеје револуције решавали 

на уобичајен начин, сводећи просторни концепт нове врсте музеја на 

карактеристичне, већ познате, типове музејских простора. У већини случајева аутори 

су решење идејног концепта сталне поставке решавали само фрагментарно, 

задовољавајући пропозиције конкурса, изузев мањег броја пројектаната који је 

понудио уобичајена, шаблонска решења излагања експоната у витринама и на 

паноима, не тежећи повезивању просторне концепције музеја са решењем сталне 

поставке.  

Првопласирани и касније реализован пројекат, као и остала на конкурсу 

награђена архитектонска решења, након низа година интерпретације полазног 

модела Куртовићевог решења Војног музеја у Београду, стручна критика је логично 

означила као неинвентивна, наглашавајући да у просторном и обликовном погледу 

већина аутора „не улазећи дубље у специфичан карактер објекта и не тражећи 

адекватан израз“141 за репрезентацију нашег и револуционарног, у великој мери 

преузимају карактеристике радова са сарајевског конкурса не постављајући, како је 

истакнуто, ништа значајно ново.  

Известан број аутора, у диспозиционом и обликовном погледу, јесу као 

полазиште за своје решење узели један од три првонаграђена рада на сарајевском 

конкурсу, у том погледу посебно је специфичан другопласирани рад ауторског тима 
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Гмајнер и Милковић (Т VII: сл. 7.11),  који се у значајној мери угледа на 

првонаграђени рад на конкурсу у Сарајеву ауторског тима Шмидихен, Магаш, 

Хорват, међутим угледање осталих аутора није директно и ближе је констатацији о 

пројектовању у оквиру одређених правила преко којег се тежи конституисању 

јединственог израза карактеристичног за југословенски културни простор. Понуђена 

решења на конкурсу у Новом Саду, углавном представљају два, у том периоду, 

уобичајена просторна концепта музејских објеката, од којих је прво објекат 

квадратне основе са централно постављеним атријумом и изложбеним просторима 

развијеним на спрату око атријума, какав је првопласирани пројекат архитекта Ивана 

Витића, и друго компактан објекат са концентрисаним изложбеним просторима у 

облику јединствене хале, на приземној етажи или на спрату, какав је трећепласирани 

рад ауторског тима Богојевић. (Т VII: сл. 7.12) 

Изузетак представља откупљени рад Гроздана Кнежевића и Желимира 

Жагара  (Т VII: сл.7.9), изузетно скулпторално, не-функционалистичко решење, у 

којем аутор целокупну форму објекта своди на просторно решење витоперне траке 

која стреми у висину, остварујући, према архитекту Ивану Штраусу, 

неконвенционално решење „чија кружна форма подсећа на један заборављени 

градитељски архетип“.142 Међутим, значајније од ове асоцијације на форму кула 

далеке прошлости, јесте чињеница да Кнежевић трансформишући интернационални 

узор, Рајтов (Frank Lloyd Wright) Музеј Гугенхајм у Њујорку (1943-1946, 1956-1959) 

(Т VII: сл. 7.10), у форму објекта Музеја уноси подтекст репрезентације узвишене 

идеје о југословенској социјалистичкој револуцији изражену архитектонским 

просторним средством, без октроиране монументалности. Овакво решење 

репрезентације теме револуције Кнежевић ће, две године касније, у тиму са 

Вјенцеславом Рихтером, успешно, у варијантном решењу, поновити на конкурсу за 

Музеј револуције у Београду. 

 

Првопласирани пројекат архитекта Ивана Витића, (Т VII: сл. 7.8), је према закључку 

оцењивачког суда, изабран за реализацију без конкретних примедби, односно 

промена или допуна конкурсног решења. Након завршетка конкурса приступило се 

изради пројектне документације, прво изради Инвестиционог програма изградње 

зграде музеја, који је Извршно веће Народне скупштине АП Војводине усвојило 30. 

априла 1960. године, одобривши средства у износу 180. милиона динара за објекат 

укупне површине од 3.933 m2. Покрајинска комисија за ревизију грађевинских 
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пројеката усвојила је Идејни пројекат музеја 26. маја 1960. године, док је Главни 

пројекат Музеја радничког покрета и народне револуције Војводине усвојен крајем 

1960. године. Инвестиционим програмом је предвиђено да изградња објекта буде 

завршена до краја 1961. године, међутим, услед финансијских потешкоћа изазваних 

економском кризом, изградња објекта се одвијала успорено, тако да је објекат 

свечано отворен 1. фебруара 1966. године. (Т VII: сл. 7.3; 7.5 и 7.13а-7.13г), 

Пројектом је предвиђено да објекат буде лоциран у средишту локације, а да 

велика слободна површина парцеле буде искориштена за излагање тешких и великих 

експоната на отвореном простору. Предвиђена су два приступа објекту, главни улаз 

за посетиоце из Дунавске улице и улаз за запослене из улице Милоша Бајића, који су 

висински раздвојени искориштавањем постојеће денивелације терена од 4.0 m, што 

је омогућило формирање два приземна нивоа, односно ниско и високо приземље. 

Објекат је конципиран као компактан затворен троетажни кубус, правилне квадратне 

основе димензија 34.0 х 34.0 m, са централно постављеним отвореним атријумом, 

док просторна концепција унутрашње организације објекта потврђује, на 

претходним конкурсима за музејске зграде, већ успостављену схему дистрибуције 

функционалног садржаја. Парадигматску унутрашњу просторну концепцију 

карактерише специфично груписање садржаја музеја по етажама првопласираног 

пројекта: на приземном нивоу су лоцирани део просторија намењених посетиоцима, 

главни улаз, централни хол, бифе, сала за предавања и библиотека са читаоницом, и 

део радних просторија музеја, односно просторије за стручну обраду музејског 

материјала и административне просторије управе музеја са обезбеђеним посебним 

улазом; други део просторија за посетиоце, изложбени простори сталне поставке и 

повремених изложби лоцирани су на првом спрату; док су на сутеренској етажи 

лоцирани други део радних просторија, препарирање, конзервација, архитектонски 

атеље и макетарница, затим просторије за чување музејског материјала, депои и 

фототека, економат, радионице и техничке просторије, са обезбеђеним посебним 

економским улазом. Специфичност представља лоцирање дела изложбеног простора 

намењеног повременим изложбама на сутеренској етажи, са обезбеђеним приступом 

за посетиоце из централног хола музеја. 

Главни изложбени простор сталне поставке организован око централног 

атријума квадратне основе, издигнут и издвојен у затворени кубус првог спрата, је 

пројектован као статичан, нефлексибилан и неадаптабилан простор подељен 

многобројним преградама. Положај и распоред преграда је условљен примењеним 
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скелетним конструктивним системом постављеним у растеру 6.60 х 6.60 m, што је 

имало за резултат да иначе велики изложбени простор укупне површине 860.0 m2 

буде подељен у једанаест мањих дворана максималне ширине 6.60 m. Предвиђени 

систем кретања посетилаца кроз овакав изложбени простор, континуалном 

циркулацијом из једне просторије у другу, омогућава доследно праћење тематике, 

али исказује велике недостатке у погледу трансформабилности простора, односно 

немогућности обједињавања више просторија у једну целину, или повезивања са 

свечаним простором или простором за привремене изложбе. Значајан недостатак 

представља непостојање различитих амбијената који пружају специфичне услове за 

сагледавање различитих врста изложеног материјала, као и немогућност издвајања 

одређених дворана из употребе у ситуацијама преуређења поставке. Можда и 

кључни недостатак оваквог система, немогућност посећивања дела изложбе без 

пређеног читавог пута циркулације, Витић, делимично решава постављањем четири 

улаза у изложбени простор, поделивши на тај начин, велики простор на три мање 

целине којима је омогућен директан приступ. Доследност интерпретације 

Куртовићевог решења, Витић исказује и решењем природног осветљења сталне 

поставке, постављањем континуалне прозорске траке бочно дуж све четири фасадне 

равни, уместо решења са надсветлом постављеним у оквиру кровних површина.  

У обликовању форме објекта Витић, не тежећи реализацији специфичног 

карактера музеја народне револуције, није тражио решење новог југословенског 

архитектонског израза, већ је у значајној мери применио карактеристике 

интернационалног модернизма западног модела, односно како примећује Ива 

Марковић Ле Корбизијеовог модела послератних музеја „неограниченог раста“143 

(Musèe à croissance illimitèe), посебно се угледавши на Музеј у Ахмедабаду (Ле 

Корбизије, Индија, 1956). (Т VII: сл. 7.1-7.2б и 7.4),  Архитектонску композицију 

музеја у Новом Саду, дефинише наглашен „лебдећи“ волумен тешког монолитног 

кубуса издигнутог од тла са лаганим и повученим приземљем, што је заједничка 

карактеристика са првонаграђеним решењем на претходном конкурсу за зграду 

Музеја Револуције у Сарајеву. Витић за завршетак објекта не користи динамичну 

кровну раван, карактеристичну за више његових пројеката рађених крајем шесте и 

почетком седме деценије прошлог века, већ зграду Музеја завршава равним кровом 

дискретно одвојеним од главног кубуса објекта стакленом хоризонталном траком 

прозорских отвора. Раван кров је, такође, заједничка карактеристика Музеја 

Револуције у Новом Саду и у Сарајеву, међутим између њих постоји суштинска 
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разлика. Одвајањем од главног кубуса, Витић, је равном крову доделио 

самосталност, раван кров постаје независтан архитектонски елемент, док на Музеју у 

Сарајеву раван кров као обликовни елемент не постоји, већ је саставни део кубичне 

структуре главног корпуса објекта. Посебан значај Витић посвећује 

материјализацији објекта, наглашавајући да пошто „зграда по својој намјени 

представља изразито репрезентативан објекат, и што по свом садржајном карактеру 

тежи монументу“,144 покушава да у спољној обради објекта оствари решење које 

„није узуелно [уобичајено] за такву врсту грађевина“.145 Материјализацијом објекта 

Музеја, који је реализован без спољног облагања или малтерисања, са завршном 

обрадом у „голом рустичном“ бетону главног корпуса постављеног на постамент 

приземне етаже од клинкер и препека опеке у разним тоновима, тежи да на ефикасан 

начин „подстакне дојам непосредности и голе стварности,“146  

 

Новосадски конкурс и Витићево реализовано првопласирано решење, не 

представљају велики искорак у ново у односу на сарајевски конкурс или претходне 

конкурсе за објекте високе културе, међутим савременост архитектонских остварења 

свих 38 пристиглих конкурсних радова, представљају дефинитивну потврду 

расчишћавања сцене и наставка процеса дефинисања основних карактеристика 

савременог архитектонског израза наднационалних објеката културе у оквиру 

југословенског културног простора. Конкурс је показао да је дефинисани израз, у 

том тренутку, још увек био директно везан за принципе обликовања „класичне 

модерне архитектуре – са површинама и кубусима“,147 док ће већ на следећем 

конкурсу за Музеј револуције у Београду, бити направљен значајан искорак према 

тражењу специфично југословенског израза идеја револуције „који се заснива на 

принципима просторних облика савремене скулптуре.“148 Конкурс за Музеј 

револуције у Новом Саду се не може посматрати као реплика сарајевског конкурса, 

како је то покушала да прикаже критика периода, већ као његов логичан наставак, на 

којем је један од најзначајнијих циљева испуњен, а то је да је конкурс показао 

„правце и путеве којима она [наша архитектура] тежи у нашем даљем 

архитектонском и урбанистичком развоју.“149 
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3.3  Музеј револуције народа и народности Југославије у Београду (1961 – 

објекат није реализован) 

 

„Истражујући друштвене облике, Маркс говори увијек аналитички о 

условима настајања тих облика, наглашавајући истодобно бескрајно велико 

богатство његових пријелива. Каква би то била социјалистичка умјетност 

која не његује лиризме и зашто да их пориче, када су они несумљиво 

материјалистички саставни дио објективне стварности људског живота.“150 

 

„Да би сведочанства о херојској борби народа Југославије под руководством 

Комунистичке партије у ослободилачком рату и народној револуцији била сачувана 

за будућа поколења, да би постала што ближа и приступачнија грађанима наше 

социјалистичке домовине и да би нове генерације стално подсећала на велике 

примере непоколебљивости у одбрани слободе и независности народа, примере 

револуционарног стваралаштва“151 Централни комитет Савеза комуниста 

Југославије, одлучио је да у Београду оснује Музеј револуције народа Југославије.  

Музеј револуције народа и народности Југославије, основан је на свечаној 

седници поводом 40-годишњице СКЈ, 19. априла 1959. године, одлуком Централног 

комитета Савеза комуниста Југославије, и у законској уредби је означен као 

институција која је основана са циљем „упознавања јавности са развојним путем, 

стремљењима и борбом радничке класе Југославије, неговања успомена на велике 

догађаје и светле ликове југословенске борбене прошлости, а нарочито ради 

васпитавања нових поколења у духу револуционарног наслеђа југословенских 

народа“.152 Спроводећи одлуку ЦК КПЈ, Савезно извршно веће је, 6. јула 1959. 

године, донело Решење о образовању Одбора за припрему предлога о оснивању 

МРНЈ, а за секретара Одбора постављен је Милорад Панић – Суреп. Након што је 

Одбор дефинисао и усвојио концепцију сталне поставке и завршио све неопходне 

припремне радове, Савезно извршно веће, је 9. децембра 1960. године, донело 

Уредбу о оснивању и раду МРНЈ као самосталне установе, поставивши дотадашњег 

секретара Одбора М. П. Сурепа за првог директора, нагласивши да се „отварањем 

Музеја револуције народа Југославије постигло једно истински оригинално 

музеолошко решење, пошто је и велика тема, наша Револуција, о којој говори Музеј, 

особена и њен пут толико јединствен.“153  
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 Оснивањем Музеја савезног значаја заокружена је постојећа мрежа 

републичких, покрајинских и регионалних музеја револуције, док су посебним 

савезним законом о Музеју револуције, прецизирани карактер, делатност и сви 

задаци и области рада Музеја.  

Концепција сталне поставке Музеја дефинисана од стране Одбора музеја, 

„представља синтезу историографско-музејског, архитектонско-уметничког и 

техничког рада, а истовремено и уметничко-ликовног решења према највишим 

достигнућима савремене музеологије“,154 веома брзо је прихваћена „од стране 

друштвено-политичких фактора“.155 Специфичност Музеја револуције представља 

предмет њихове основне проблематике, стварање и излагање збирки које су 

директно повезане са појмом новије историје и актуелне савремености, односно 

њихова непосредна и комплексна повезаност са „савременим развојем 

социјалистичког друштва и његовом будућношћу.“156 Музеји револуције нису 

конципирани као општеисторијски музеји прошлости, већ као музеји новије 

историје, везани за један карактеристичан догађај из прошлости, али „окренути 

будућности“157 кроз истраживање и репрезентацију значења и утицаја револуције „у 

даљњем развоју изградње новог социјалистичког друштва.“158   

Концепт музеја револуције, према томе, одговара историјском типу музеја 

новије историје са збирком коју чине четири основне групе предмета и докумената 

који се односе на: 1. историју радничког покрета и делатност социјалдемократских 

партија, период од 70-тих година XIX века до Првог светског рата 1918. године; 2. 

развој КПЈ и сазревање револуционарне кризе, период од 1918. до 1941. године; 3. 

народноослободилачки рат и револуцију, период од 1941. до 1945. године и 4. 

изградњу самоуправног социјалистичког друштва, период после 1945. године. Према 

овако дефинисаном концепту музеолошког приказа савремене историје, Музеј 

револуције, близак је активном отвореном концепту музеја савремене уметности. 

Наиме, Музеј револуције, према прве три тематске групе припада типу историјског 

музеја, са статичним и дефинисаним музеолошким материјалом из временски 

завршених периода истраживања. Према четвртој тематској групи постаје музеј 

политичке савремености, односно активан креатор политике културе социјалистичке 

Југославије. Музеј револуције, излажући политичку савременост Југославије, на 

исти начин на који МСУ утиче на производњу и карактер високе културе, постаје 

произвођач музеолошког материјала политике културе и истовремено средство 

савезне културне политике. 
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3.3.1  Монументалност урбанистичке композиције комплекса културе 

 

Локација одређена за нову зграду Музеја револуције, налази се у склопу 

комплекса музеја у Блоку 15 на Новом Београду, на великом, слободном простору 

насупрот Калемегданске тврђаве, између зграде ЦК СКЈ, планираног језера и ушћа 

реке Саве у Дунав. Специфичност представља порекло ситуационог решења 

комплекса музеја (T VIII: сл. 8.2), која се значајно разликује од ситуационог решења 

предвиђеног Урбанистичким планом159 из 1958. године (T VIII: сл. 8.1б)  и која се не 

налази у оквиру обухвата плана нижег реда, такође, званичног планског документа, 

Плана централне зоне Новог Београда,160 из 1960. године (T VIII: сл. 8.1в и 8.1г). 

Због великог друштвено-политичког интереса конкурс за зграду Музеја Револуције 

народа и народности Југославије (1961), као и конкурс за зграду Модерне галерије на 

Новом Београду (Музеј савремене уметности) (1960), спроведени су на основу 

ситуационог решења дефинисаног предлогом регулационог плана, који ће тек 1962. 

године бити усвојен и постати званичан Регулациони план Новог Београда161 (T VIII: 

сл. 8.1д). У тренутку расписа конкурса, званичан ситуациони план дефинисан 

Урбанистичким планом Новог Београда (1958) предвидео је у Блоку 15 зону јавних 

намена са четири велика јавна објекта. Диспозицијом објеката одређено је да три 

објекта исте величине, квадратног облика са централним атријумским двориштем, 

буду постављена у оси зграде ЦК КПЈ, односно на месту где је у измењеном 

ситуационом решењу предвиђена приступна алеја која се завршава објектом Музеја 

револуције, док је четврти, највећи објекат квадратног облика основе, постављен као 

самосталан објекат у средиште блока. 

Ситуационо решење које ће бити основ за распис јавних архитектонских 

конкурса за објекте МСУ и Музеја револуције одређено је Предлогом регулационог 

плана Новог Београда, којим је Блок 15 дефинисан за јавну намену садржаја културе. 

 Према предлогу плана ситуационо решење комплекса музеја је симетрично 

организовано у облику слова „Y“, тако што се главна оса комплекса, која је 

постављена поред зграде ЦК СКЈ, пружа у правцу ушћа реке Саве у Дунав. У 

средишту комплекса лоциран је објекат Музеја револуције народа и народности 

Југославије, са троугаоним централним тргом постављеним испред објекта Музеја. 

Бочне стране трга, у симетричном распореду, формирају планирани објекат Модерне 

галерије (Музеј Савремене уметности), резерват Модерне галерије на десној страни 

трга према Калемегдану, и два функционално недефинисана објекта означена као 
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резервати на левој страни трга према згради Савезног извршног већа. Улазни мотив 

централне алеје формирају објекат Етнографског и Природњачког музеја и објекат 

партијске школе. Садржај комплекса блока културе употпуњују објекти Уметничке 

академије и изложбеног павиљона, као и велике зелене површине са парком 

уметности. 

 Сви објекти приказани на плану, имају форму сведених правоугаоних кубуса, 

у складу са модернистичким принципима правилности, осим објекта Музеја 

револуције који је приказан у слободнијој форми шестоугаоника. Централан 

положај, слободнија форма и величина основе, указују на примаран значај Музеја 

револуције у оквиру комплекса музеја. Дефинисана на овај начин, просторна схема 

комплекса музеја подређена је Музеју револуције, тако да остали музеји постају само 

кулиса или пратећи објекти неопходни за формирање осе између објекта ЦК КПЈ и 

Музеја и монументалног трга испред Музеја револуције. Доминантан положај и 

значај Музеја револуције употпуњује тврђава Калемегдан као лепа визура или пејзаж  

у позадини музеја.  

 Оваквим урбанистичким решењем ситуационог плана врло јасно је назначен 

хијерархијски однос објеката у оквиру комплекса музеја са тежиштем на преносу 

друштвено-културолошког значења са музеја и објеката културе у оквиру комплекса 

на Музеј револуције чинећи га институцијом културе првог реда, што ће бити 

наглашено и у распису архитектонског конкурса. 

 

 

3.3.2 Селективни критеријум: изражајна пластичност форме – конкурсни 

пројекти  

 

Услед великог друштвеног значаја само две године након оснивања, крајем 

1961. године, расписан је јавни општи југословенски конкурс за идејно решење нове 

зграде Музеја револуције у Београду, на који је пристигло 29 радова. Конкурсна 

комисија,162 састављена од истакнутих стручњака архитеката, уметника и 

представника политичке власти је, након завршетка конкурса 17. новембра 1961. 

године, донела одлуку да се прва награда не додели, већ да се доделе две друге и две 

треће награде. Иако није додељена прва награда, конкурс се може сматрати 

успешним пошто је усвојен пројекат за извођење, рад аутора архитекта Вјенцеслава 

Рихтера163 награђен једном од две равноправне друге награде. (T VIII: сл. 8.3)   
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Након објективног неуспеха конкурса за Музеј револуције у Новом Саду, 

усвајањем за реализацију објекта архитектонског израза „импортне архитектуре“,164 

у распису конкурса за Музеј револуције у Београду, је изнет јасно формулисан 

захтев за формирање специфичног обликовног израза објекта који треба да 

представља „споменик победе народа Југославије у борби за национално ослобођење 

и остварење социјалистичког друштва.“165 Посматрањем објекта Музеја као 

споменика, формално обликовање објекта није више имало подређену улогу у 

релацији функције и форме објекта, чак можемо рећи, да је и поред раније изнетих 

захтева за остваривањем јединства између архитектонских компоненти објекта, 

форма објекта добила примаран или доминантан значај у овој релацији,  што у 

великој мери потврђују резултати конкурса. 

Општи просек конкурса, је као у периоду доминације метода социјалистичког 

реализма, указао на јасну издиференцираност два начина на који су аутори решавали 

постављени задатак. Прву групу радова чине аутори који су проблем решавали 

„претежно са функционалне стране, не тражећи посебан архитектонски израз“,166 

међу којима је, како истиче Бабић, у оквиру стандардне, или чак „павиљонске 

архитектуре“167 било „концепција са доста чистим унутрашњим решењима“.168 

Другу групу чине пројекти чији аутори тежиште постављају на „тражење 

пластичних вредности“,169 али са честим занемаривањем, или чак свесним 

одступањем од основних функционалних захтева постављених конкурсним 

програмом. Политика културе је, за разлику од ситуације са краја пете деценије 

прошлог века, неисказујући никакве недоумице, била јасно опредељена, тако што 

радови из прве, функционалистичке групе нису имали никаквих „услова за добар 

пласман“.170 Наградивши искључиво радове из друге, претежно формалистичке 

групе, оцењивачки суд је у процесу дефинисања специфичног југословенског 

архитектонског израза одбацио функционалистичку концепцију, доделивши 

примарни значај формалној компоненти архитектонског објекта. Међутим, не 

доделивши прву награду, са образложењем да „ниједан од приспелих радова није 

дао синтезу ликовних и функционалних вредности да би могао бити прихваћен“,171 

оцењивачки суд је потврдивши основну карактеристику потенцијалног 

југословенског архитектонског израза о јединству основних архитектонских 

компоненти, односно специфичном равноправном односу форме и функције објекта, 

јасно указао на правац даљег развоја. 
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Конкурсним задатком је од учесника конкурса захтевано да се „прикаже развојни 

пут борбе радног народа Југославије за свој свестрани напредак, и то од 1870-тих 

година па све до наших дана“,172 са најјачим нагласком на „раздобље 

народноослободилачког рата и револуције“.173 Захтев за реализацијом изражајног 

обликовања који треба да одговара доминантној позицији објекта у оквиру 

комплекса музеја у Блоку 15, додатно је наглашен истицањем урбанистичких 

карактеристика локације:   

 

Зграда се подиже на једном од врло истакнутих и доминантних места у 

Новом Београду ...Слободан је са свих страна, што условљава равномерну и 

квалитетну архитектонску обраду свих страна фасаде. Будући да се објекат 

гледа одозго, с Калемегдана, мора се обратити нарочита пажња на 

архитектонску обраду кровних површина и на визуелни ефект који ће из 

овога проистећи.174 

 

У погледу просторне организације и функционалне схеме објекта у конкурсном 

задатку је истакнуто да је неопходно, у складу са основним циљевима музеја, 

обезбедити постепено увођење „у идеологију и праксу наше радничке класе и кроз 

то одређено одгојно дјеловање на посетиоце“,175 тако да сви изложбени простори, 

отворени и повремени, морају да буду идеално међусобно повезани тако да осигурају 

„одговарајуће припреме гледаоца за главну изложбу“.176 За излагање експоната у 

оквиру главног изложбеног простора тражено је да се, у објекту орјентационе укупне 

бруто површине од 15-15.500 m2, оствари укупна симеза од приближно 5.000 m 

дужних, док је не условљавањем смештаја појединих раздобља назначених 

програмом у посебне просторије, пројектантима дата значајна слобода просторног 

дефинисања главног изложбеног простора, уз услов да редослед смештаја експоната 

по раздобљима мора одговарати хронолошком редоследу назначеном у програму. 

Пројектантска слобода је била у сврси захтева за разноврснијим третирањем 

волумена изложбених простора односно неопходности да се „различитом ширином, 

дужином и нивоом подова боље прилагоди потребама приказа појединих 

раздобља“.177  

Овако постављен задатак, практично представља дефинисање очекиване 

просторне концепције објекта од стране расписивача конкурса, и истовремено 

истицање захтева за званичним одустајањем од круте и статичне просторне 
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концепције са атријумским двориштем Куртовићевог модела, реализоване на 

претходном објекту Музеја револуције у Новом Саду, и развојем отворене и 

динамичне просторне концепције Богојевићевог модела, примењене на конкурсу за 

Музеј града Београда.  

 

Не преиспитујући задату урбанистичку поставку, награђени радови 

постављањем објекта у оси приступне алеје и наглашеном централном симетријом 

објекта у потпуности прихватају, са својим обликовним решењима чак додатно 

наглашавају хијерархијску структуру објеката у оквиру ситуационог решења 

комплекса. Позиционо и према значају доминантан објекат Музеја револуције, код 

свих награђених радова није постављен само у просторни или обликовни однос са 

дефинисаном микролокацијом, односно са функционално блиским музејским 

објектима у оквиру комплекса или са троугаоним манифестационим тргом 

предвиђеним испред објекта Музеја, већ сви аутори теже успостављању додатних 

просторних односа у оквиру макролокације, инсистирајући на релацији са објектом 

ЦК КПЈ и великом приступном алејом „где Музеј према тргу (ради своје 

експозиције) представља у извјесном смислу скулптуру, а за зграду СКСКЈ 

неопходну урбанистичко-естетску протутежу.“178 

Управо скулпторски приступ награђених радова и јасна тенденција за 

формирањем карактеристика специфично југословенског архитектонског израза, 

уместо класичног модернистичког израза награђених радова на новосадском 

конкурсу,  представља позитиван резултат конкурса у Новом Саду, и суштински 

разлог успеха конкурса за Музеј револуције у Београду, односно како истиче 

Томислав Одак: 

 

Рихтеров Музеј револуције у Београду. Геста која је десет година раније када 

је пројектован Музеј града Београда била незамислива. Параболична форма 

крова мотивирана је симболичним значењем, где симбол постаје сврхом.  

Делфинов и Кнежевићев предлог истог садржаја, архитектонска експресија 

лебдећег волумена поставља питање не ради ли се о презентацији неке 

езотеричне револуције одвојене од тла.179 

 

Основно идејно полазиште просторног концепта другопласираног пројекта 

(друга II награда) аутори, Војтјех Делфин и Гроздан Кнежевић (T VIII: сл. 8.4а и 
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8.4б), остварују у односу са урбанистичком композицијом, сматрајући да објекат 

Музеја није самостална јединица, већ да са објектом ЦК СКЈ чини једну 

функционалну културно-политичку, и формалну урбанистичко-естетску целину. У 

складу са оваквим концептом, аутори предлажу решење наглашене симетрије 

централног објекта са апстрактном геометријом квадратне основе, са циљем да 

преносом тежишта урбанистичке композиције у средиште квадратне основе објекта 

остваре повољну корелацију са објектима музеја на тргу и објектом СК КПЈ. 

Монументалност објекта наглашавају традиционалним решењем, издизањем објекта 

на постамент „тако да се главна маса Музеја налази повишена у односу на 

приступе.“180  

Обликовно решење објекта настаје као резултат урбанистичке диспозиције и 

тежње да се адекватно изрази снага револуције, односно како објашњавају аутори 

„зграда Музеја револуције није само плашт који покрива функционални организам 

музеја, већ уједно споменик револуцији“.181 Снага револуције и споменичка улога 

објекта је изражена композиционим решењем са радикално раздвојеним музејским 

делом од радног и административног дела. Парадокс формалистичког просторног 

решења у којем су изложбени простори, „функционални организам музеја“, 

„симболично подигнути у виду самосталног тијела“182 и у потпуности одвојени од 

свих осталих простора музеја, представља чињеница да је један од основних циљева 

аутора било настојање да се „снажним и чистим волуменом представи монументални 

објекат ослобођен било каквог формализма.“183 Наиме, на приземном нивоу објекта, 

отвореном слободном платоу интегрисаном у приступну алеју, налази се једино 

мали, не-репрезентативни главни улаз, или недовољно репрезентативан према 

мишљењу конкурсног жирија, са лифтовима и једном степенишном вертикалом, док 

су радне и админстративне просторије музеја, отворени изложбени простор и 

помоћни погони лоцирани на подземној, сутеренској етажи. Ослободивши главни 

корпус објекта од пратећег садржаја, аутори су успели да остваре јединство 

основних компоненти архитектонског дела, са функционално чистом просторном 

концепцијом новог социјалистичког садржаја, интегрисаном савременом 

конструкцијом, са великим распонима и снажним армирано-бетонским 

конструктивним елементима, који су омогућили формалну раздвојеност на две 

независне целине које симболично изражавају „снагу и елементарност базе и 

карактера револуције“.184 Из овако конципиране базе музеја израста двоетажна 

моноформа са изложбеним просторијама сталне и повремене поставке зграде 
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револуције као садржајна и обликовна целина „симболично изражавајући, да је наша 

револуција једна цијелина и један резултат“.185 Други парадокс овог пројекта, 

представља материјализација објекта, предвиђена као барељеф од плоча нерђајућег 

челика или светле бронзе, која треба да према ауторима, временски детерминише 

савремени објекат према схватању „да је потребно  да се споменици једног времена и 

епохе (а то је и овај музеј) обликују у духу и материјалима те епохе.“186 Међутим, 

оваквом материјализацијом није остварена темпорална, већ само визуелна релација 

монументалног објекта са материјализацијом монументалних просторних скулптура 

са револуционарном тематиком, пошто је материјал епохе био необрађени брут-

бетон, употребљен на првопласираном пројекту са сличним, али сада исправно 

употребљеним образложењем да „одлука да се покаже бетон као површински 

материјал произлази из увјерења да је то најмонументалнији материјал ... и да је он 

истовремено конструктивна истина овог пројекта.“187  

Остварени изражајни квалитет „чистог композиционог решења“188 са 

радикалном поделом на два функционално различита сегмента, снажну базу и 

издигнути споменик револуцији, имао је пресудни значај на добар пласман овог 

решења, на који није значајније утицала ни оцена конкурсне комисије да 

ослабљеност унутрашњих веза између функционалних сегмената189 представља 

неповољно решење. Супротно мишљењу аутора који наглашавају отклон од било 

каквог формализма, квалитет и значајан допринос овог пројекта управо постоји у 

формалном решењу објекта, према чему, опет супротно мишљењу аутора, потпуно 

одговара траженом архитектонском изразу, односно основним карактеристикама 

естетизма социјалистичке епохе у оквиру југословенског културног простора. 

 

Аутори трећепласираног рада (прва III награда), Милан Чанковић, Љубо Перић и 

Емил Сершић, такође, прихватају постављено урбанистичко ситуационо решење са 

Музејом револуције као централним мотивом композиционог ансамбла комплекса 

културе у Блоку 15. Објекат музеја, лоциран симетрично у односу на осу алеје, 

повлаче максимално у дубину парцеле према приобалном појасу, са циљем 

остваривања интензивније релације са објектом ЦК СКЈ, додатно повећавајући 

репрезентативну алеју на чијем једном крају се налази „вертикална доминанта ЦК 

СКЈ, а на другом као протутежа, пројектирани ниски објект МР“.190 (T VIII: сл. 8.5) 

Обликовање објекта карактерише неутралност композиционог решења, са 

уједначеном правилном геометријом форме објекта, без великих симболичких 
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претензија. Објекат се састоји из две правилне правоугаоне форме, великог 

стакленог приземног нивоа изнад којег је истакнута потпуно затворена кубична маса 

главне музејске теме, што је уједно и једини симболични формални елемент. Основу 

просторну концепцију карактерише наглашен функционалистички приступ 

решавању архитектонских проблема, преко којег су аутори тежили „за што јаснијом 

тлоцртном и просторном диспозицијом“,191 која без наглашене идеолошке 

изражајности композиционог решења није могла да утиче на остваривање бољег 

пласмана. Приземни ниво објекта подељен је на три приближно једнаке целине, 

средишњи низ просторија, у правцу приступне алеје, чине садржаји јавног карактера, 

улазни фоаје, централни, затворени патио, главни фоаје и просторије управе. У 

оквиру улазног хола се налази  репрезентативно степениште преко којег је омогућен 

приступ главном изложбеном простору на првом спрату, као и ресторану и 

биоскопској сали лоцираним на сутеренској етажи. Изложбени простор је подељен у 

три тематске целине, од којих су две лоциране на приземној етажи, са десне стране 

средишног, улазног простора предвиђено је излагање музејског материјала који се 

односи на период изградње социјализма, док је са леве стране предвиђено излагање 

експоната из историјског периода до Другог светског рата. Трећа тематска целина, 

раздобље НОБ-а и револуције, као главна музејска тема је висински диференцирана 

и лоцирана у оквиру издигнуте монументалне кубичне масе објекта. У средишту 

издигнутог кубуса квадратне основе налази се нефункционални и неприступачни 

централни атријум, око којег је развијен главни изложбени простор.  

Пројекат је и поред позитивне оцене конкурсног жирија да има „занимљиву 

функционалну концепцију са успешним наглашавањем периода НОБ-а“,192 остварио 

слабији пласман искључиво због формалне сведености, односно не изражајности 

спољног обликовања „без нарочитих квалитета.“193 

 

Другу трећу награду, или четврти, најслабији пласман међу награђеним радовима, 

освојио је пројекат ауторског тима архитеката Светислав Личина и Љиљана 

Јовановић. У урбанистичкој поставци њихов пројекат не доноси нова решења, 

међутим у обликовном и функционалном решењу значајно се разликује од осталих 

награђених радова. Симетрична форма објекта, постављеног у оси приступне алеје, 

формирана је из три различите етаже сложеног, неправилног облика, које се 

степенасто уздижу повлачећи се од приступног трга према задњој страни парцеле. 

Иако се овај објекат, према снажној динамици скулпторалне форме, за коју можемо 
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рећи да стоји у сталном покрету, значајно разликује од осталих награђених радова, 

његове основне карактеристике јесу недовољно наглашена револуционарна 

симболика у финалном решењу формалног обликовања објекта и изузетно крута и 

затворена унутрашња просторно функционална схема која не поседује квалитете 

остварене у спољном обликовању објекта. Сви садржаји у објекту су организовани у 

оквиру монофункционалних чврсто дефинисаних просторија, без преклапања и 

међусобног повезивања различитих садржаја и без отворених и слободних 

вишенаменских површина. У средишту неправилног габарита основе објекта, на 

приземној етажи, постављена је велика конференцијска сала шестоугаоног облика, 

испред које се налази мали нерепрезентативан улазни хол. Изложбени простори, 

подељени према тематским целинама, постављени су у посебне просторије у 

ивичним крилима приземне етаже и у централни простор прве етаже, где је лоцирана 

главна тематска целина периода НОБ-а. Круту нефлексибилну функционалну 

организацију сложеног геометризованог простора приземља, додатно 

проблематизује сложена и недовољно дефинисана комбинација кружног и 

праволинијског кретања посетилаца. Радне, административне и помоћне просторије 

музеја одвојене су од изложбених простора и лоциране на две међуетаже спуштеног 

приземља формираног денивелицијом терена. (T VIII: сл. 8.5б) 

Према извештају оцењивачког суда, условно речено добар пласман овог 

решења остварен је захваљујући спољном обликовању објекта, пошто је конкурсна 

комисија веома детаљно истакла значајне недостатке у функционалној схеми 

објекта, посебно у делу објекта са радним просторијама, нагласивши недовољну 

осветљеност већег броја просторија. Покушај аутора да слободно промене задати 

програмски задатак и да уместо једне велике кино дворане поставе низ мањих 

индивидуалних биоскопских кабина на приземној етажи, конкурсни жири је оценио 

као недопустиво решење.  

 

 

3.3.3  Лиризам архитектонског израза - првопласирани пројекат Вјенцеслава 

Рихтера 

 

У техничком опису првопласираног конкурсног рада, Вјенцеслав Рихтер, јасно 

наглашава да се идејни концепт просторног решења објекта, не заснива на основним 

парадигмама западноевропског функционалног модернизма, односно функционалној 
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организацији објекта, већ на основним карактеристикама поопћеног функционализма 

и значењској улози архитектонског израза објекта у репрезентацији „трећег пута“, 

нашег самосталног социјалистичког југословенског друштва. Тежећи производњи 

аутентичних југословенских карактеристика архитектонског израза, Рихтер, у 

техничком опису конкурсног пројекта, у кратким тезама јасно износи основне идејне 

поставке просторне концепције пројекта: 

  

Задатак је и идеја овог музеја чување истине о нама. Из овога произлази 

његова изузетна важност, која је у урбанистичкој локацији нашла своју 

потврду. 

Према томе немогуће је прићи рјешавању овог задатка арсеналом 

конвенционалних појмова о музејима ма колико коректна архитектонска 

рјешења из тога произилазила.  

Урбанистичко-архитектонска пластика музеја револуције мора изражавати 

једну цјеловиту велику идеју. 

  Нашу идеју и идеју о нама. 

Она је толико наша, колико је нова и колико је аутентична. 

Нове идеје произлазе из фундаменталних истина и на њима се граде. 

Предложено рјешење узима за тлоцртну базу квадрат као најмонументалнији 

централни облик. 

Сав је садржај музеја сажет у једну сапету пластичну форму с властитим 

тежиштем и властитом ликовном егзистенцијом. 

Овој је идеји саображена функција и конструкција, избор материјала и 

техника обраде. Идентичност конструктивног система и лапидарне 

симетричне рашчламбе фасада. 

Пластика крова – динамична равнотежа статичности кубуса. 

Истовриједност објекта са свих страна 

Експресија озбиљности и оптимизма, гордости и полета, стварности и 

тежње.194  

 

Идеју револуције, Рихтер, изражава кроз наглашени симболизам динамичне 

композиције форме објекта, пројектујући зграду музеја као монумент, снажну 

пластичку форму која се састоји из два значењски и обликовно различита сегмента, 

главног корпуса објекта и крова, обједињена у једну компактну целину. Изражајност 

композиције произлази из остварене јединствености целине, формиране на концепту 
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обједињавања два симболички и формално контрастна сегмента, који је у 

потпуности одговарао потреби репрезентације друштвено-политичког обједињавања 

различитости у јединствену надцелину. (T VIII: сл. 8.6а - 8.6ј) 

Главни корпус објекта решен као снажна чврста форма кубуса квадратног 

облика основе, димензија 70 х 70 m, са две етаже укупне висине 12.6 m, издигнут је 

од околног терена на висину од 22.0 m, односно 18.4 m од коте приземља, и 

постављен на само девет носећих стубова (један централни стуб и осам ивичних). У 

спољном обликовању основног корпуса објекта, имајући у виду да је објекат 

приступачан и сагледљив са свих страна, Рихтер, тежи успостављању хијерархијске 

равноправности фасада, оставивши главну улазну фасаду без отвора и 

перфориравши остале три фасадне равни композиционо различитим прозорским 

отворима. Изнад ове мирне и статичне масе објекта постављен је динамично 

обликован кров са два међусобно дијагонална сегмента која формирају засведене 

криве површине које се уздижу изнад коте приземља до висине од 46.0 m, односно 

приближно 50.0 m изнад коте околног терена Блока 15. Корпус објекта је посматран 

као стабилна јака база из које израста лака елегантна композиција косих кровних 

равни која, поред улоге обликовног елемента који објекту даје специфичан 

архитектонско-скулпторални израз, има првенствено симболичку улогу истицања 

значаја и карактера југословенске револуције. Конструкција и материјализација 

објекта, планиране у потпуности од армираног бетона са великим осовинским 

распоном од 35.0 m, исказују ауторову тежњу ка савремености, и истовремено 

доследно следе концептуално-идеолошку поставку објекта употребом „материјала 

чија су опорост и чврстина управо на линији идејног значења овог здања“.195  

 

Основни просторни концепт објекта представља специфичну модификацију 

парадигме модернизма, према којој јединство функције и форме објекта није 

резултат искључиво уметничког/архитектонског концепта, већ је првенствено 

резултат јединствене идеолошке репрезентације, где „не само да су унутрашњи 

простори посвећени великој идеји југословенске револуције, већ ту идеју изражава 

читава грађевина, у складној повезаности функционалног и обликовног елемента“.196 

Овакав методолошки поступак према слободи уметника/архитекта суштински се 

разликује од директивне политике културе периода социјалистичког реализма. 

Рихтер не спроводи безпоговорно директиве политике културе, већ као независтан 

слободан аутор, самовољно без директног политичког притиска политике културе 
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југословенског културног простора, конституише визуелни идентитет дефинисаних  

идеолошких поставки. 

Идеолошка основа, која постоји у свим важнијим сегментима пројекта, 

испуњава политичке потребе новог социјалистичког друштва, међутим, Рихтер 

„идеолошки слој не спроводи кроз овештале доктрине социјалистичког реализма“,197 

нити га задржава у крутим оквирима парадигми функционалног модернизма 

западног модела, већ га преиспитује кроз инвенцију нових модела примерених 

југословенском културном простору. Просторни концепт објекта музеја јесте 

савремен, окренут будућности и стварању новог, и као такав концептуално и 

обликовно близак је модернизму, односно, у обликовном смислу не спроводи 

формална решења, већ више година напуштене естетике периода социјалистичког 

реализма, већ новог архитектонског израза социјалистичког естетизма. Основне 

концептуалне поставке исказане у техничком опису конкурсног решења према 

којима је, како Рихтер истиче „немогуће прићи рјешавању овог задатка арсеналом 

конвенционалних појмова о музејима ма колико коректна архитектонска рјешења из 

тога произилазила“,198 односно да „урбанистичко-архитектонска пластика музеја 

револуције мора изражавати једну цјеловиту велику идеју“199 представљају 

суштински идејни отклон од парадигми функционалног модернизма. Тежиште 

просторног концепта музеја се не налази у функционално-просторној организацији, 

као на објекту Музеја револуције у Новом Саду, већ у форми објекта, док 

концептуално тежиште форме објекта представља симболика револуционарне 

тематике новог југословенског социјалистичког друштва. Динамична кровна раван 

музеја према парадигмама функционализма представља сувишну декорацију, која 

нема никакво функционално оправдање и као таква не би требала да постоји. Улога 

динамичне кровне равни према томе није функционална, већ идеолошка, где 

концептуално значење волуметрије крова има идејну функцију симболичког исказа 

кроз „витоперне површине крова, које сужавајући се стреме ка висинама...и 

израњајући из свога масивног ослонца као из вечите и неуништиве базе овога тла, 

снажно и полетно хрле ка недогледним висинама, обележавајући тако наше 

историјско кретање и стремљење ка будућности, смелост, понос и достојанство“.200 

Изражајност пластике крова Музеја револуције представља финални резултат 

Рихтерових истраживања започетих у првој половини педесетих година прошлог 

века у време још увек јаког утицаја социјалистичког реализма. У овим 

истраживањима Рихтер, наглашава неопходност темељног преиспитивања 
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догматизма периода и потребу за новим синтезним приступом проблемима 

прогресивног пластичког стваралаштва са основним циљем „испитивања новог 

језика пластичке уметности као и његове употребљивости за остваривање циљева 

социјалистичког друштва“.201  

Према записнику оцењивачког суда, у коментару првопласираног пројекта је 

истакнуто да „пластично третирање објекта обилује инвенцијом несумњивих 

квалитета, чиме се овај рад одваја од свих осталих радова“,202 али су истакнути и 

значајни недостатци у функционалној схеми објекта, посебно у погледу 

функционалне организације изложбеног простора, нерепрезентативности улазног 

хола, неадекватног димензионисања појединих изложбених простора, као и да је 

„рјешење приземља недовољно простудирано“.203  

Овако формулисан закључак конкурсног жирија, потврђује полазну 

претпоставку да примарни критеријум приликом оцењивања радова, није био 

квалитет функционалне организације објекта, већ његова идеолошка надградња, 

односно архитектонски израз формалне репрезентације идеје југословенске 

социјалистичке револуције.  

 

 

3.3.4  Динамична просторна концепција–концепт перманентног 

револуционисања   

 

Решењем зграде Музеја револуције у Београду, Рихтер је, поред иновативне форме 

објекта, и у просторно-функционалној организацији успоставио „нека суштински 

нова решења музејског простора“.204 Садржај објекта издиференциран је према 

вертикали, тако што су на приземној етажи предвиђене радне и јавне просторије, 

главни изложбени простор је лоциран на спрату и на нивоу галерије, док се 

енергетско-техничке просторије налазе на сутеренској етажи.  

Основу приземља, свакако функционално најкомплекснији ниво, карактерише 

велика флексибилност просторне схеме која је омогућена малим бројем 

конструктивних елемената и системом лаких помоћних преградних зидова. 

Централни простор приземне етаже је предвиђен за садржаје јавне намене, улазног 

хола, са две сале за повремене изложбе, биоскопском салом капацитета 270 седећих 

места и рестораном са аперитив баром. Конкурсним решењем, пројектован је мали и 

према оцењивачком суду недовољно репрезентативни хол, који је касније приликом 
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израде пројектне документације значајно повећан и реорганизован. Радна зона, 

библиотека и административно-управна зона музеја организоване су око централно 

постављених јавних простора, у два ивична тракта на северној и источној страни 

објекта. Имајући у виду да основни концепт Музеја револуције није само излагање 

већ и производња музеолошког материјала и просветно-педагошки и пропагандни 

рад са публиком, у оквиру радне зоне приземне етаже предвиђен је велики број 

радних просторија различитог садржаја, као што су просторије за ликовне сараднике, 

просторије за архитекте, макетарница, фотолабораторија, просторије 

конзерваторско-препараторске службе, лабораторија за метал и дрво, библиотека са 

читаоницом и сала за конференције. Посебним улазима обезбеђена је аутономност 

функционалних зона приземља, односно независтан рад јавних садржаја приземља 

од зоне радних просторија. 

Главни изложбени простор сталне поставке, лоциран у издигнутом кубусу, 

композиционо је решен као јединствен простор, са две главне етаже првог спрата и 

галерије, и пет мањих међунивоа. У тежиште просторног концепта постављено је 

динамично кретање посетилаца и активно сагледавање музејске поставке, што је 

остварено утврђивањем нових врста просторне и пластичке распоређености 

елемената и различитом изменом мањих просторних интервала у оквиру веће целине 

јединственог изложбеног простора. Овако дефинисан распоред изложбених нивоа, 

међусобно повезаних косим рампама, омогућава посетиоцима приликом кретања 

сагледавање целине изложбеног простора и музејске поставке као и истовремено 

успостављање нових, личних амбијената или микросистема у оквиру постојеће 

структуре надсистема јединственог простора.  

Музеј револуције према основном концепту музеолошког материјала не 

оперише искључиво са естетским, раритетним или уникатним ликовним 

предметима, као што је случај са класичним музејима, тако да естетске вредности 

уметничких експоната нису предмет сталне поставке, већ произведено значење 

предмета у историјским догађајима и њихова вредност у реконструкцији догађаја 

или историјском документовању, преносу информација и емоционално-едукативном 

деловању на посетиоце. Стална изложба Музеја, није планирана као „вечита 

поставка са неограниченим веком трајања“,205 већ је с обзиром на значај, 

територијалну и временску обухватност тема, конципирана као динамична и 

промењива музејска поставка. Задатак овакве, динамичне сталне поставке, је био „да 

изрази суштину и поруку револуционарних појава и процеса који чине најбитнији 
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елемент историјског развоја на овом тлу“,206 и да активно допринесе испуњењу 

једног од основних циљева музеја да кроз просветно-педагошки и пропагандни рад 

едукује нова поколења о изградњи самоуправног социјалистичког друштва,207 

односно како истиче један од оснивача и први директор музеја Милорад Панић-

Суреп: 

Један овакав музеј ће имати оправдања само уколико сваки посетилац 

снажно осети, пошто га прође, да је сагледао генерације које су му 

претходиле и да има правац којим даље треба корачати. То мора бити 

неприкосновено правило рада на његовом остварењу.208  

 

Поред предмета везаних за конкретне историјске догађаје и појаве, у тематску 

структуру сталне поставке улазе и идејна струјања и ставови које је потребно 

интерпретирати и визуелизовати ново-произведеним експонатима. Производња 

нових експоната имала је велики значај у организационој структури музеја и 

изложбене поставке, пошто је омогућавала интервенцију у изједначавању 

заступљености појединих региона и спровођењу друштвено-политичких циљева. 

Излагање овако разноврсне и сложене структуре неконвенционалног музеолошког 

материјала предвиђено према новој, савременој музеолошкој концепцији 

променљиве сталне музејске поставке, захтевало је реализацију слободног и 

адаптабилног изложбеног простора, што је обезбеђено прво, формирањем мањих 

галерија са различитим висинама, а затим одвајањем изложбених галерија од 

спољних зидова и ослобађањем великих зидних површина за слободно излагање 

монументалних експоната. 

Квалитетно сагледавање, по карактеру и величини, разноврсних експоната 

омогућено је комбинацијом природног и вештачког осветљења. Дневно осветљење, 

је омогућено у већем делу изложбеног простора, уместо до тада уобичајеним 

решењем хоризонталних прозорских трака, преко застакљених вертикалних 

површина уздигнутих кровних равни и великих прозорских отвора на фасадама. 

Услед несталности природног светла и потребе за што већом флексибилношћу 

простора, природно осветљење је интегрисано са веома развијеним системом 

вештачког осветљења, спроведеног кроз плафоне и подове преко читаве површине 

изложбеног простора. Потреба за променљивошћу изложбеног простора исказана је 

и у пројекту примарних елемената ентеријера подова и таваница, дефинисањем 

флексибилног техничког система за монтажу експоната који омогућава 
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причвршћивање и качење експоната или помоћне конструкције постављене скоро на 

сваком месту изложбеног простора.  

Уместо монотоне ауторитативне атмосфере класичних музејских простора са 

изложбеним салама, Рихтер је тежио да просторним концептом динамичног и  

флексибилног јединственог изложбеног простора постигне висок степен интеграције 

простора за кретање и излагање експоната, са основним циљем остваривања веће  

интеграције или утицаја изложених предмета на посматрача-корисника. 

Трансформацијом статичног простора класичног музеја и реализацијом новог 

динамичног просторног концепта „перманентног револуционирања“209 тежио је 

стварању услова за оптималан пренос првенствено емоционално-едукативне, а затим 

и естетске поруке изложених предмета.  

Оваквом концептуалном поставком изложбених простора, ипак само 

делимично имплементираном на Музеју револуције, Рихтер, је излагачки концепт 

Музеја револуције приближио излагачким стратегијама савремене уметности, коју ће 

у потпуности реализовати, пет година касније архитекти Иван Антић и Иванка 

Распоповић, на објекту Музеја савремене уметности у Београду.  

 

  

3.3.5  Индивидуализација простора или простор самоуправљања 

 

Аспект индивидуализације простора представља значајну новину у конципирању 

простора културе. Концепт динамизације и индивидуализације простора културе 

настао је на основу Рихтеровог схватања социјалистичког друштвеног уређења 

Југославије, односно као резултат опросторавања друштвених процеса самоуправног 

социјализма и динамике промена перманентног револуционирања. Друштвени 

процеси у Рихтеровим пројектима не представљају догматски оквир, већ полазиште 

из којег друштвено занемареним подручјима стваралаштва утврђује нове циљеве на 

темељу нових обликовних поступака и нових програма. Предмет његовог деловања 

јесте простор као уметнички програм, „као скупни појам, који укључује симултано 

све компоненте које се око мотриоца налазе и на њ делују“.210 Концептуално 

полазиште, преузето из концепције самоуправног друштвеног уређења, представља 

тежња за остваривањем прво индивидуалитета простора, а затим формирања над-

просторне целине коју конституише мноштво обједињених индивидуалних 

простора, односно како сам истиче: 
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„осећај за просторност, за његов интегритет као и за његову 

расчламбу...постао је онај фактор који је морао развити осјећај за цјелину 

кроз који и унутар које тек сваки саставни дио и детаљ може доћи до свог 

правог значења“ и закључује да „у синтези нема архитектуре, ни пластике, ни 

сликарства у класичном смислу“, већ да постоји само мотрилац као субјект и 

„јединствени ликовни свијет, п р о с т о р, у којем се све налази, креће, 

мирује и живи.“211  

 

Специфичност Рихтеровог просторног концепта, према Хорват-Пинтарић, 

представља чињеница да он произлази из програма социјалистичког друштва, 

односно да Рихтеров програмски концепт настаје на основу става о константном 

прогресу друштва, и да би такво социјалистичко друштвено уређење и циљеви 

социјализма морали да се очитују у концептима динамичне просторне организације. 

Конципирајући простор полазећи од револуционарних преображаја у друштвеном 

уређењу као и самоуправљачке праксе Рихтер, како истиче Хорват-Пинтарић, 

„поставља питања која су мотивирана стварношћу садашњице и из ње усмјерена к 

будућности.“212 Примењујући концепт нове пластичности истражује нов однос 

човека према простору, који одговара тадашњим потребама и могућностима 

друштва, где је индивидуализована јединица градивни елемент заједнице вишег реда 

или надцелине. Концепт индивидуализације самоуправног друштвеног система, 

односно иницијативе појединца у социјализму, Рихтер покушава да пренесе на 

концепт простора, односно сам простор:  

 

Посљедице живота у цјеловитој друштвеној заједници и у простору који је у 

функцији такве заједнице конципиран, могу се и предвидјети: уска 

међузависност уложених напора и резултата, постојање алтернатива у избору 

и одлуци...стварало би увјете за развијање учесничке улоге појединца и 

заједнице. Практицирањем одговорности и слободе, потицао би се развој 

критичке и сустваралачке дјелатности, тј. самоуправљачко понашање. Тиме 

би се почели успостављати нови вредносни системи у мјерилу цјеловите 

заједнице и на разини колективне свијести...213 

 

Јединствени анонимни елемент добија сопствено значење тек мултипликацијом у 

оквиру функционалне целине, а као градивни елемент он различитим 
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комбинацијама, трансформацијама или мутацијама реализује примарни циљ, 

формирање динамичне серије пластичке конфигурације просторне целине-заједнице.  

 

Након завршетка конкурса, Рихтер је израдио пројекат примарних елемената 

ентеријера: зидова, подова и таваница, што је био неопходан услов за реализацију 

Главног пројекта и инвестиционо-техничке документације коју је урадило 

пројектантско предузеће „Модул“ из Београда. Међутим, након завршетка 

пројектно-техничке документације, до почетка изградње објекта није дошло, услед 

недостатка средстава изазваног економском кризом и првом привредном реформом у 

Југославији (1965), која је имала за последицу увођење забране инвестирања у 

објекте непривредних и непроизводних делатности, из које су изузети једино 

изградња стамбених објеката, обнова и реконструкција Скопља разореног 

катастрофалним земљотресом (1963) и објекти чија је изградња започела пре 

доношења одлуке о реформи југословенске привреде. Постизањем друштвеног 

договора и покретањем иницијативе за припрему законске основе за изградњу, 

питање изградње Музеја револуције поново је актуелизовано тек 1975. године, 

четрнаест година након избора Рихтеровог пројекта. Скупштина СФРЈ почетком 

1977. године, на предлог Савезног извршног већа усваја два законска документа о 

финансирању изградње Музеја револуције, од којих се један односи на укупан износ 

потребних средстава, а други на динамику инвестиционих улагања. Почетак 

изградње објекта је планиран за 1978. годину, док су грађевински радови према 

предвиђеном плану требали да буду завршени за три године. Свечано отварање 

музеја симболично је планирано за 1981. годину, поводом 40-годишњице подизања 

устанка народа и народности Југославије против фашистичке окупације. Након 

закључка стручне комисије да је постојећи пројекат „актуелан и непревазиђен“,214 

односно да се „упркос великом временском размаку од настанка, пројекат одржао по 

свим критеријумима и естетским и функционалним“,215 усвојено је да постојећа 

пројектна документација буде искоришћена као основа за поновно покретање 

иницијативе за изградњу музеја.  

 Једина значајна промена у односу на Рихтерово конкурсно решење, јесте 

одлука да се промени локација, односно да се објекат уместо у оквиру комплекса 

музеја у Блоку 15 (T VIII: сл. 8.6б), у којем је у међувремену изграђен објекат Музеја 

савремене уметности, измести у Блок 13, (T VIII: сл. 8.2) на слободној површини 

између политичко-административних објеката Савезног извршног већа и Зграде 
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друштвено-политичких организација Југославије (бивша зграда ЦК СКЈ). Нова 

локација Музеја револуције налази се непосредно уз централну зону Новог Београда, 

главну улицу нове социјалистичке Југославије, која представља једну од 

најзначајнијих урбанистичких концепција југословенског културног простора са 

израженом функцијом репрезентације новог политичког система кроз архитектонска 

остварења објеката државне управе. Планом централне зоне Новог Београда216 

предвиђено је да ће „овај широки потез свакако спонтано и ненаметљиво 

репрезентовати наша достигнућа и наш главни град“,217 и да треба да буде „по 

пројектантским концепцијама и архитектури савременији и боље организован“218 од 

централне зоне старог Београда.  

Пројектом уређења локације предвиђено је да свечани пешачки приступ 

Музеју револуције буде из Булевара Лењина (данас Булевара Михајла Пупина), 

аутомобилски прилаз за посетиоце из улице Ушће, док су службени и економски 

прилаз објекту предвиђени из улице Београдски пут (данас Булевар Николе Тесле). 

(T VIII: сл. 8.6г) 

Према промењеној идеолошкој улози у политици културе и новом 

просторном контексту индиректна симболика форме објекта Музеја више није била 

довољна, тако да је, уместо трга културе из првобитног пројекта из 1961. године, 

значајно допуњена идеолошким садржајима новопројектоване приступне алеје. 

Пројектом је предвиђено да се свечана алеја, дужине приближно 170 m, састоји из 

три дела: приступног трга, пешачке алеје и свечаног простора испред зграде музеја. 

Према овом решењу приступни трг „садржавао би револуционарну тематику“219 

изражену кроз скулпторска остварења, док би у средини квадратног трга „горела 

вечна ватра у спомен палим борцима“.220 Свечана алеја, подељена у две подужне 

целине, десну функционалну, која би се користила као прилазна пешачка стаза и 

леву „која би имала карактер Алеје хероја“,221 завршавала би се „једним 

постаментом испред зграде Музеја на коме би била постављена скулптура 

председника Републике Јосипа Броза Тита“.222 Такође је предвиђено да насип-

постамент, висине 3.6 m, на који је издигнут објекат Музеја револуције, буду 

постављена „уметничка дела са историјском и литерарном тематиком“.223 (T VIII: сл. 

8.6ј) 

Да ли је овако конципиран објекат Музеја, на новој локацији и у оквиру 

нових социо-политичких околности у оквиру југословенског културног простора 

заиста остао актуелан и непревазиђен? 
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Одлуком да се изградња Музеја револуције настави према Рихтеровом 

решењу из 1961. године, прихваћена је већ увелико напуштена симболика 

формалног архитектонског израза, као и едукативно-продукциони карактер музеја са 

концептом динамичне сталне поставке са новокреираним експонатима, који у 

идеолошком и културолошком погледу више нису били у складу са реалним социо-

политичким потребама, а што је коначно и довело у питање потребу за изградњом 

овакве врсте музеја. На новој локацији, у архитектонско урбанистичком погледу 

концепт равноправног третмана све четири фасаде објекта више није одговарао 

условима локације, док је динамична кровна раван, изгубивши основно стручно 

образложење, атрактивну визуру са тврђаве Калемегдан, постала искључиво 

идеолошки симбол. У обликовање објекта Музеја, Рихтер, је увео темпорални 

моменат, пројектујући динамичан покрет крова, један коначан и завршен временски 

тренутак спровођења револуције трансформисао је у трајно вечно време, тежећи да 

из прошлости пренесе револуцију у садашњост, а затим кроз трајање и у будућност. 

Међутим, политичка садашњост више није имала потребу за оваквом врстом 

репрезентације чиме је динамична кровна раван изгубивши свој идеолошки значај 

постала анахрона, односно не-актуелна и не-репрезентативна. Музеолошки 

материјал концептуално настао као резултат политичких потреба и коначно нестао 

као културно непотребан, у измењеним друштвено-политичким околностима, утицао 

је да се савремени функционални садржај са едукативном и продукционом 

функцијом музеја, трансформише у превазиђен музеолошки концепт.  

 

Поставља се питање који су разлози утицали на промену локације, а затим и 

на коначну нереализацију објекта Музеја револуције, посебно имајући у виду да је у 

оквиру истог ситуационог комплекса реализован објекат Музеја савремене 

уметности, као и да је у истом временском периоду реализован већи број 

регионалних Музеја револуције?  

У образложењу избора нове локације у Блоку 13, је речено да ће „овај 

простор бити допуњен новим садржајима који су већ трасирани делатношћу Музеја 

савремене уметности и Конгресног центра „Сава““.224 Међутим, Музеј револуције не 

формира јединствену урбанистичку целину са овим објектима, тако да покушај 

контекстуализације објекта Музеја са постојећим објектима културног садржаја у 

ширем окружењу, представља искључиво неуспешно оправдање одлуке о релокацији 

и одустајања од изградње у оквиру комплекса музеја у Блоку 15. У средствима 
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информисања и публикованим изворима као главни разлог за одустајање од 

изградње Музеја револуције наводи се недостатак средстава, док се према новијим 

истраживањима „промена локације сматра кључном за разумевање коначног 

неуспеха овог објекта“.225 Недостатак финансијских средстава је могуће прихватити, 

у контексту економске кризе из 1965. године и амбициозно планиране величине 

објекта, само као оправдање за успоравање процеса реализације објекта, али не и као 

разлог за коначно одустајање од изградње. Имајући у виду да је Музеј револуције у 

Сарајеву од почетка планиран и у истом периоду реализован у политичко-

административном центру града, промена локације и измештање Блок 13, не може 

бити схваћена као разлог, већ као последица започетог процеса одустајања од 

реализације, односно као покушај савезне политике културе да у новонасталим, и по 

њу неповољним друштвено-политичким околностима ипак покуша да реализује 

објекат.   

Музеј револуције у Београду је основан као савезна институција високе 

културе, док је Музеј савремене уметности основан и финансиран искључиво као 

градска и републичка, а не савезна установа културе, тако да није имао обавезу 

провођења савезне политике културе. Југословенска орјентација Музеја савремене 

уметности произашла је са једне стране из друштвено-политичких потреба периода, 

а са друге из стручног става да један заиста савремен музеј савремене уметности не 

може да буде заснован на локалном, већ искључиво интернационалном концепту. 

Такође, реализовани Музеји револуције су били музеји градског или републичког 

значаја за које је постојао интерес локалних или регионалних заједница, што није 

био случај са Музејом револуције народа и народности Југославије. Музеј 

револуције народа и народности Југославије је планиран као музеј од општег значаја 

са равномерно заступљеним експонатима из свих региона и република Југославије, 

односно „као институција од заједничког интереса за све народе и народности 

Југославије“.226  

Савезни значај Музеја, односно његова улога репрезентације и спровођења 

савезне политике културе, у промењеном друштвено-политичком окружењу 

смањења политичке моћи наднационалне заједнице и непостојања или другачијих 

интереса појединачних републичких центара моћи, су били суштински разлози за 

нереализацију Музеја револуције народа и народности Југославије. Према томе, 

одлука о релокацији објекта Музеја из комплекса културе у Блоку 15, у блок 

државно-политичке управе, донета две године након усвајања новог Устава СРФЈ 
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(1974), представља последицу промена друштвено-политичког контекста. 

Релокацијом и почетком градње објекта на новој локацији, које означавају крај 

потреба политике културе за оваквим објектом, извршена је трансформација објекта 

културе у идеолошки симбол политичких потреба. Одлука о престанку градње 

објекта представља коначан исказ нестанка свих политичких потреба за 

институцијом Музеја револуције народа и народности Југославије и дефинитиван 

пораз савезних политичких интереса. Музеј осмишљен као репрезент 

револуционарног настанка и социјалистичког развоја заједнице, је нереализацијом 

постао, као што би постао и реализацијом на новој локацији, репрезент нејединства 

заједнице у нестанку. 

 

 

3.4  Домови Југословенске народне армије   

 

Концепт савремености и константне потребе за новим и другачијим, 

карактеристичним за наше, југословенско социјалистичко друштво условио је да је 

позиционирање дела „било средишње питање теорије и праксе уметности и 

архитектуре послератне Југославије“.227 Архитектонска теорија и пракса периода 

социјализма тежи да направи јасан отклон од парадигми модернизма 

Интернационалног стила западног модела и формалног исказа социјалистичког 

реализма источног блока. Међутим, механизми репрезентације политике и културе 

карактеристични за период социјалистичког реализма, наставили су да постоје у 

оквиру југословенског културног простора у трансформисаном, значајно ублаженом 

облику.  

Питање репрезентације нових друштвено-политичких односа, још од првих 

послератних конкурса за државотворне објекте на Новом Београду (СИВ и ЦК СКЈ, 

1947), истраживано је кроз формални исказ објеката и делимично кроз просторне 

концепте објеката. Остало је нерешено кључно питање остваривања нове употребне 

намене објекта адекватне новим друштвено-политичким условима. Објекти 

друштвено-политичких организација и државне управе представљају новитет у 

тематском смислу, међутим њихова програмска основа није нова, заснована је на 

усвојеној функционалној схеми класичних административних или пословних 

објеката. Неопходност да се тежиште друштвене репрезентације оствари преко 

компактне целине, а не само преко форме објекта, као што је био случај са објектима 
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музеја револуције, условила је потребу формирања нових програмских основа 

релевантних за конкретну савременост друштвеног развоја социјалистичке 

Југославије. Значај нашег југословенског социјалистичког друштвеног уређења као 

оквирa и крајњег исходиштa решавања потребе за савременом просторном 

концепцијом, потврђује Вјенцеслав Рихтер, наводећи: 

 

Социјализам као питање дана – не смије се схватити као искључиво 

практично питање, које се базира на снази прогресивних партија и 

практичној могућности заузимања власти, већ као питање уређења свијета 

хисторијски постављено на дневни ред (...) То освјештавање наше о свијету, 

друштву и нама, изграђивање нашег сазнања о свакој дисциплини у којој 

дјелујемо, неминован је и неопходан процес...228 

 

Изграђивање нових и наших сазнања у оквиру дисциплине архитектуре, настављено 

је развојем савремене просторне концепције, кроз формирање нове програмске 

основе реализованој на специфичној врсти објеката културе карактеристичној за 

социјалистичке друштвене системе, домовима војске односно, домовима 

Југословенске народне армије (ЈНА). Домови ЈНА су конципирани, према Упутству 

за организацију и рад домова и клубова (1946), као затворене институције намењене 

окупљању искључиво војника и официра са циљем спровођења „морално-

политичког, општеобразовног, културно-забавног и спортског живота“.229 Одлуком 

главне политичке управе ЈНА, донетом 1948. године, након почетка политичког 

сукоба са земљама Информбироа, Домови се организују као посебне институције за 

„политичко, културно-просветно, војностручно образовање и друштвено-забавни 

живот“,230 старешинског кадра, док су Клубови намењени војницима и 

подофицирима. Након усвајања Уставног закона ФНРЈ (1953), концепција Домова 

ЈНА се значајно мења, према посебном Правилнику усвојеном 1956. године, домови 

се трансформишу из затворених институција намењених искључиво војном кадру, у 

отворене и „модерне институције културног живота“.231 Отворивши се за шире 

кориснике, кроз сарадњу са локалним друштвеним органима и установама за 

просвету и културу, Домови ЈНА се афирмишу као „културно-политички и 

друштвено-забавни“232 центри у местима у којима су основани. Према коначно 

усвојеној концепцији, Домови ЈНА представљају културне центре намењене 

организацији разних културних, уметничких и спортских манифестација, као и 
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стручних, општих и политичко-идеолошких (марксистичких) информативно-

образовних предавања са основним циљем „развијања и неговања револуционарних, 

борбених, и слободарских традиција југословенских народа и народности.“233  

Према томе добивши додатну намену, можемо рећи да су Домови ЈНА 

замишљени и реализовани према концепту локалног културно-друштвеног дома, 

места окупљања свих грађана са циљем повезивања институције војске са грађанима 

преко разних културних манифестација, спортских активности и других догађаја. 

Наднационални карактер и југословенски значај ЈНА одговарао је потреби 

репрезентације универзалних, савремених принципа модерне архитектуре, док је са 

друге стране, народни карактер ЈНА, указивао на потребу формирања објеката 

културе намењених широком спектру корисника што је захтевало известан отклон 

од објеката намењених „високој“ култури, односно потреби приближавања или 

уклапања у локални контекст. Овакав задатак учинио је од Домова ЈНА идеалан 

полигон за репрезентацију политике културе „трећег пута“. 

 

Средином шесте деценије прошлог века Југословенска народна армија 

доноси одлуку о изградњи већег броја објеката Домова ЈНА у градовима Југославије. 

Пројектовање четири нова Дома ЈНА на територији данашње Републике Хрватске 

поверава архитекти Ивану Витићу (T IX: сл. 9.6), који у наредном периоду пројектује 

Домове ЈНА у Шибенику 1960. године (реализован 1961), у Комижи 1961. године 

(реализован 1967), Дом ЈНА у Сплиту 1962. године (реализован 1966) и Дом ЈНА у 

Рабу 1965. године (није реализован). Избору архитекта Витића, сигурно су 

допринеле две значајне чињенице, да су његови пројекти током шесте деценије 

прошлог века учествовали у оквиру југословенске селекције на више 

интернационалних изложби, на Међународној изложби Међународне уније 

архитеката у Рабату (Мароко) 1951. године, и Изложби савремене југословенске 

архитектуре у Лондону 1959. године, и да је Витић већ успешно сарађивао са 

органима ЈНА на пројектовању (1952) и реализацији Стамбеног насеља на Вису 

1953. године. Указујући на блискост Витићевих пројектантских интенција и 

друштвено-политичких интереса, Ахлентер (Friedrich Achleitner) примећује да 

„његова дела напросто нису могла изостати с државних презентација „трећег пута“ у 

сувременом светском грађењу“.234 

Витићеве пројекте након Другог светског рата карактерише изражен 

модернизам исказан на објектима над националног карактера235 и такође изражен 

 107



традиционализам реализован на објектима локалног значаја.236 У периоду јаких 

друштвено-политичких утицаја крајем пете деценије прошлог века, Витићеви 

реализовани објекти у оквиру Пионирског парка у Загребу237 (1948-1949) (T IX: сл. 

9.1 – 9.5)  и Стамбеног насеља ЈРМ на Вису (1952-1953) (T IX: сл. 9.7–9.9), 

доминантни традиционализам косих једноводних и двоводних кровова, камених 

зидова и дрвене конструкције, своде модернизам тек на знак који је „пробио уске 

границе социјалистичког реализма“.238 Природни амбијент и изолованост локација 

Пионирског парка и насеља на Вису, постају оправдање за подвргавање догматској 

„декларативној архитектури“ периода, где се опасности експерименталних новитета 

модернизма повлаче у „лукаве трансформације“239 вернакуларне архитектуре. 

Пројектујући објекте Домова ЈНА, Витић значајно мења свој пројектантски приступ, 

тако да уместо лукавих трансформација вернакуларне архитектуре, за основно 

полазиште просторног концепта на сва четири објекта поставља однос модерног 

објекта са контекстом традиционалног историјског града. Просторни концепт Дома 

ЈНА у Шибенику, први од четири Дома ЈНА које пројектује, карактерише изузетно 

наглашен однос савременог објекта са историјским окружењем, који Вера Гример, 

дефинише као радикални дијалог, док на осталим објектима, а посебно на објекту у 

Комижи, Витић значајно ублажава овај контрастни однос сводећи га на, према 

Ахлетнеру на „регионални модернизам“.240  

Насупрот карактеристикама периода у којем је дошло до, како оцењује 

Ахлетнер, рутинираности и можда чак инфлације коришћења форме, Витић тежећи 

јединству савремене функције и савремене форме, индиректно поставља форму 

објекта у тежиште нове просторне концепције. Основни архитектонски елементи, 

које користи као знак савремености, заједничка за сва четири објекта, су отворена 

просторна концепција, динамична кровна раван и велика стаклена фасадна 

површина, уместо хоризонталних тракастих прозорских отвора. Крајем шесте и 

почетком седме деценије прошлог века, Витић, пројектује низ објеката различитог 

садржаја Зимски базен (1957), Позориште у Новом Саду (1960), Дом ЈНА у 

Шибенику (1960), Дом ЈНА у Комижи (1961), Дом ЈНА у Сплиту (1962) (T IX: сл. 

9.10), Друштвени дом - Дом ЈНА у Рабу (1965) (T IX: сл. 9.11), павиљон САД на 

Велесајму у Загребу (1965) (T IX: сл. 9.12), на којима за завршетак објекта поставља 

динамичну кровну раван са минималним варијацијама. Ако се изузму утицаји 

различитих услова локације за ове објекте, остају у потпуности различити садржаји 

изражени идентичним обликовним решењем. Поставља се питање разлога честог 
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понављања овакве топографије крова, пошто је његовим понављањем на више 

различитих садржаја, одступљено од једног од кључних ставова периода о 

искрености у архитектури, односно од парадигме модернизма да форма 

изражава/прати функцију. Интегрисањем кровне равани у унутрашњи простор 

објекта и постављањем за тежиште динамизације просторног концепта, може се 

сматрати да је остварен значајнији функционални смисао, односно искренији однос 

у релацији функције и форме објекта. Међутим, оваквим решењем, равној петој 

фасади модернистичког објекта, одузета је употребна функција кровне терасе, чиме 

је кровна раван сведена на ниво формалног декоративног елемента, специфичног 

знака савремености. Док је са једне стране, кос двоводан кров значајна 

карактеристика традиционалне регионалне архитектуре, са друге, равна 

функционална кровна тераса једна је од основних парадигми модерне архитектуре, 

Витићево упорно понављање241 динамичне, не функционалне, кровне равни 

уклопљене у окружење, може се схватити као покушај тражења обликовног решења 

крова трећег пута, односно специфичног југословенског архитектонског израза 

модификованог модернизма.  

Модел модификованог модернизма, близак Мохоровичићевом концепту 

поопћеног функционализма, којим је он у периоду доминације модела 

социјалистичког реализма у Југославији, када је модерна архитектура критикована 

да се приближила механичком и испразном функционализму декадентног 

буржоаског запада, истакао потребу за формирањем специфично нашег 

архитектонског израза заснованог на функционализму, крајем шесте деценије 

прошлог века постао је практично званична платформа савезне политике културе. 

Концепт модификованог модернизма, прилагођеног југословенском 

социјалистичком друштвеном систему, подразумева „вриједности која у себи 

укључује технички функционализам, али није идентична са њом“.242 Према оваквој 

дефиницији модификовани модернизам је одређен односом двоструког укључивања 

и/и, односно прихвата функционалистичка начела и истовремено поседује одређене, 

за социјалистичко друштво, специфичне карактеристике услед којих се разликује од 

техничког функционализма западног модела. Из техничког функционализма, 

преузима промишљања неизоставних аспеката функције, конструкције, технике  и 

економије, док под специфичним карактеристикама обухвата „подразумеване разине 

естетике и обликовања, експеримента и истраживања, као и читав низ хисторијских, 

морфолошких, социјалних, политичких, психолошких и културолошких слојева“.243 
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Прихватајући друштвено-политичке утицаје југословенског културног простора, 

модификовани модернизам, се одмиче од пуких апстрактних, механичких димензија, 

и у контексту специфичног југословенског социјалистичког модела прихвата 

значења услед којих, после 1952. године,  постаје својеврсни „хумани 

функционализам“ или „функционализам са људским ликом“, потпуно у складу са 

уверењима, социјалним аспирацијама и потребом стварања новог идентитета младог 

самосталног социјалистичког друштва. 

Значај друштвеног контекста у напуштању доминантних карактеристика 

интернационалног модернизма и тражењу нових правила исказаних на објектима 

наднационалног карактера, Домовима ЈНА, Витић потврђује у интервјуу за часопис 

Zagrebačka panorama када истиче „да не постоје специфично архитектонски или 

урбанистички проблеми. Постоје друштвени проблеми и задаци, који су постављени 

пред пројектанта да га ријеши.“244 Специфичне трансформације неоспорно 

кориштених интернационалних модела, са једне стране наслеђеним локалним 

урбаним логикама и понашањима са циљем уклапања у регионални контекст, и са 

друге, омекшавање доктринарних ограничења крутих функционалистичких правила 

експерименталним тражењем нових наднационалних карактеристика, указују на 

тачност претпоставке, да се у тој истој операцији преокрета и одмака од преузетог 

интернационалног модела „скривају широки слојеви онога фамозног ‘поопћења’“,245 

као и „истинска генуина обиљежја“  југословенског „модернистичког 

идентитета“.246  
 

3.4.1  – Дом Југословенске народне армије у Шибенику  

(1960-1961) 

р

н

 

Радикални дијалог

 

Објекат Дома ЈНА у Шибенику,247 (T IX: сл. 9.16 – 9.22) Витић, реализује сматрајући 

да, према значају и намени, овакав објекат не треба да буде подређен регионалном 

менталитету, као што је случај са стамбеним објектима, односно да Дом ЈНА, не 

треба да презентује локални живот и традицију, већ да поседује шири друштвени 

значај и као такав да мора да има наднационалну или интернационалну основу. 

Веома сложен задатак изградње савременог објекта југословенског архитектонског 

израза у урбаном историјском језгру старог града, Витић, ешава савременим 

градотворним концептом, опредељујући се за не- егацију и не-фаворизацију 
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традиционалног контекста, пројектујући „потпуно неутралан објекат, општег 

значаја“,

 

рисаним зидовима и великом 

стакле

248 где неутралан став према локалном, изражава уместо употребом 

локалних материјала249 (камена) и облика (кос кров), као на објектима Пионирског 

града у Гранешини поред Загреба, савременом просторном концепцијом објекта и 

модерним формалним обликовањем са „белим малте

ном плохом отвореном према тргу и сунцу“.250  

Избор локације за објекат Дома ЈНА, у самом центру старог градског језгра, 

на градском тргу - Пољани Маршала Тита 1, директно указује на велики значај 

објекта. Објекат има неправилан облик основе зарубљеног троугла, слободне са све 

три стране, изузев мањег дела југозападне фасаде где се граничи са објектом основне 

школе „Симо Матавуљ“, коју је такође, пројектовао Витић, 1952. године (T IX: сл. 

9.20). Главну, источну фасаду објекта, орјентисану према градском тргу, формирају 

велика транспарентна стаклена површина и стари, постојећи, камени зид, интегрисан 

у корпус новог објекта. Реализованим моделом интеграције, спроведена је подела 

власништва над каменим зидом, он остаје да постоји као део старих градских 

зидина, и истовремено постаје део модерног објекта Дома ЈНА. Старом каменом 

зиду одузета је функционална улога, зид остаје да стоји слободно као параван, без 

конструктивне, преградне, заштитне или неке друге конкретне функције, поставши 

спона-знак који уноси историјско значење у простор модерног објекта. Као слободан 

зид-параван прво је интегрисан у раван главне фасаде, да би онда био одвојен лаком 

стакленом површином од чврстих малтерисаних површина зидова и крова новог 

објекта, чиме је савремена велика стаклена површина главне фасаде директно 

умрежена са историјом старог каменог зида. Главна улазна фасада је потпуно 

правилна и једноставна, сведена, једноматеријална стаклена раван, без увучених или 

истакнутих елемената попут еркера или тераса, без акцената који би одвлачили 

пажњу са наглашеног односа савременог објекта и историјског зида, и отварању 

унутрашњости објекта према спољном простору. Темпорални елемент разлике новог 

и старог, између нове лаке транспарентне, укључујуће, стаклене равни и старог 

тешког, искључујућег, каменог зида, није постављен у однос сукоба различитости, 

као ни фаворизације модерног. Контрастни однос старог и новог схваћен је као 

место производње новог, њихове међусобне разлике нису виђене као недостатак, 

већ, према Херцогу и Мерону251 (Jacques Herzog, Pierre de Meuron), као потенцијал у 

којем два различита елемента уместо сукоба, заједно граде трећи квалитет. Класичан 

зид, уобичајени знак границе и раздвајања различитости, на фасади Дома ЈНА у 
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Шибенику постаје елемент интеграције. Контрастни метод уклапања савремене 

наднационалне архитектуре објекта Дома ЈНА у контекст историјског града, одвија 

се у две фазе, прва интегративна фаза у којој се преко „каменог зида, који је спона, 

објекат веже са хисторијском околином“252 и друга у којој се објекат издваја „у 

досљедно сувременом третману као чиста маса и велика стаклена плоха.“253 Метод 

уклапања у историјски контекст, где се карактер модерне архитектуре тражи у 

дијалогу са другим, односно радикалном дијалогу са традиционалним контекстом, 

Витић конституише финални резултат који Шегвић означава „урбанистичким и 

градотворним карактером наше архитектуре“254 и за коју изричито тврди да је 

методолошка ривилегија и традиција управо ових крајева“,п

с

рмацију затеченог 

слојевитог и тешког контекста“,257 односно како истиче Шерман: 

 

л

оперативне механизме социјално 

сензибилног и прогресивног друштва.258 

ч

255 односно наша, 

југословенска пецифичност. У складу са пројектним задатком остваривања 

социјализације наднационалног садржаја објекта и локалне средине, Витићев, 

дијалошки тип савременог обликовног израза, је успостављајући интензивне односе 

и „разговоре на разноврсним регистрираним разинама“,256 уствари, како истиче 

Шерман, директно „загризао у истински живот сам“, што је у суштини основна 

намена објекта, односно циљ савезне политике културе и наручиоца пројекта ЈНА. 

Остварујући јединство између новог садржаја и новог формалног архитектонског 

израза, поступним трансформацијама модернистичког оквира, кроз социјализацију 

са друштвеном средином, започео је и „поступну трансфо

У енигматичном кораку „поопћења“, другим ријечима, скривао се тада 

уистину и потенцијал оног правог социјалног аспекта – социјалне вјере и 

оптимизма – што иницијални механички функционализам претварао је 

уистину у функционализам хуманога ика и тиме своје архитектонске 

операције потврдио као адекватне и 

 

Да би прецизно сагледали репрезентативни значај Витићевог концепта савременог 

обликовања, а самим тим и значаја динамизације кровне равни објекта, неопходно је 

да се вратимо на полазне циљеве инвеститора ЈНА и намену објекта. Један од 

основних репрезентативних циљева инвеститора јесте интеграција наднационалне 

институције у локални контекст. Са архитектонског аспекта то је зна ило формалну 

интеграцију модерног објекта у контекст историјског града и функционалну 
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интеграцију у друштвени живот локалне средине. ом ЈНА је ре а намени, 

истовремено репрезент наднационалне државне институције и заједничка 

нестамбена кућа/дом народне војске и свих грађана Шибеника. Репрезентативна 

функција објекта Дома ЈНА постоји између појмова карактеристичних за озбиљну 

„академску модерну“ и појма „лепог“ који се везује за породичну стамбену кућу. У 

зависности од значаја и намене објект , Витић користи различита обликовна решења 

кровне равни, тако на објектима у Стамбеном насељу Југословенске ратне 

морнарице (ЈРМ, у оквиру ЈНА)  на Вису (1952-1953) користи класичан, 

традиционалан двоводан кров, на објектима Домова ЈНА у Шибенику (1960) и 

Комижи (1961), пројектује специфичну динамичну кровну раван, док објекат Музеја 

револуције у Новом Саду (1959) и официјалне „државотворне“ институције, Управну 

зграду ЦК СКХ у Загребу (1961), (T IX: сл. 9.14 – 9.15) завршава апстрактним 

равним кровом интернационалне модерне архитектуре. Динамична кровна раван је 

формирана из сегмената неједнаких облика, постављених под различитим нагибима 

тако да висински наглашавају угаоне крајеве главне фасаде. Уситњени, разиграни 

кров објекта је у контексту обликовно разноврсне топографије средњевековних и 

ренесансних кровова, допринео, према Гример, да је „грађевина чврсто интегрирана 

у пету фасаду града.“

 Д п м

а

и т

лног модернизма западног модела, односно Вајсмановог (Weissman) 

хватања да: 

 

 више није. Оно што је данас ‘лијепо’, сутра 

аљда више неће бити.260  

 

259 Поред лепог и атрактивног обликовања, другу значајну 

специфичност динамичне кровне равн  представља савременост конструк ивног 

решења. Примењена конфигурација набора преузима конструктивну улогу 

просторног носача, чиме омогућава слободну фасаду и значајно смањење пресека 

носећих стубова. Витићев концепт лепог, везан за форму модерног објекта, значајно 

одступа од парадигми међуратног техничког функционализма у Југославији и 

интернациона

с

Aрхитектонска форма излази из савршене реализације стварних захтjева неке 

функције A= f (F, T).  Је ли форма ‘лијепа’ или није, нас се не тиче. Оно што 

је јучер било ‘лијепо’, данас

в

 

Лепа, отворена и динамична форма Дома ЈНА, није резултат функционалне 

организације објекта, већ је равноправан члан релације функција – форма. 

Постављањем појма лепог, односно форме објекта у област естетике, његовим 
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везивањем за социо-политички контекст и укључивањем савременог конструктивног 

решења, Витић, реализује основну парадигму модификованог модернизма, јединство 

вих компоненти архитектонског објекта.  

 

ући једно спортско гледалиште исто тако важно по атрактивности 

као и т

с

Савремену програмску основу Домова ЈНА дефинише полифункционална 

програмска схема, настала специфичном комбинацијом различитих функционалних 

програма који су до тада били реализовани у оквиру независних објеката. На објекту 

Дома ЈНА у Шибенику реализована је просторна концепција коју чини савремена 

програмска схема у оквиру савремене форме објекта. Новитет програмске схеме 

представља повезивање три различита програмска садржаја, простора културе, 

простора намењених спортским активностима и забавно-комерцијалних простора у 

једном објекту. Селекција различитих функционалних садржаја обједињених у 

оквиру једног објекта спроведена је у складу са социјалистичком политиком културе 

нове Југославије.261 Према овом концепту политике културе нове државе, тежи се 

изједначавању културе духа и тела, односно до тада маргинализоване спортске 

активности се према друштвеном значају, изједначавају са „високом“ културом. 

Наглашавајући истакнуту позицију спорта у новом друштвеном систему, архитекти 

Михаило Јанковић и Угљеша Богуновић, четири године пре формирања програмске 

основе објекта Дома ЈНА у Шибенику, у експликацији спортског комплекса 

„Ташмајдан“ у Београду, истичу „...да је спорт као друштвена манифестација избио у 

први план и да је стекао равноправност са свим осталим атракцијама ... културног 

живота ... сматрај

еатар.“262  

Централни простор објекта, према значају и положају у оквиру функционалне 

схеме, јесте главни хол. Јединствени простор главног хола, орјентисан према 

градском тргу, протеже се кроз све етаже објекта, повезујући у хоризонталном и 

вертикалном правцу све функционалне целине објекта. Диспозиција различитих 

функционалних целина је хијерархијски спроведена, према значају и фреквентности 

простора. На приземној етажи су, поред главног улаза у објекат односно централног 

хола са гардеробом, лоциране две програмске целине, велики простор забавно-

комерцијалног садржаја са клубом и кафе баром и простори намењени спортским 

активностима у оквиру којих су предвиђени шах сала, просторија за стони тенис и 

просторија за билијар. У оквиру простора културних садржаја, треће функционалне 

целине програмске схеме објекта, лоциране на првом спрату, предвиђени су 
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простори библиотеке са читаоницом, велика сала за конференције са 625 места, 

фоаје сале, и мала сала са 150 места за посетиоце. На галеријском нивоу изнад првог 

спрата, лоциране су управне просторије Дома. Преносом динамичности савремене 

форме на унутрашњу просторну организацију, Витић је, у великој мери, успео да 

оствари концептуално јединство форме објекта и унутрашњег простора. Просторну 

схему објекта карактерише динамичност централног хола и кретања корисника кроз 

простор хола, и статичност међусобно изолованих функционалних целина. Међутим, 

програмски концепт обједињавања три различита програмска садржаја у оквиру 

једног објекта, није пренет на унутрашњу просторно-функционалну схему. 

Унутрашња просторна схема објекта постоји као скуп различитих намена доследно 

раздвојених у три самосталне целине. Директно умрежавање измеђ  целина и 

суперпонирање простора различитих група није остварено, тако

у

 да се све 

интегр

 

о т

дцелина који значајно умањује 

динственост просторне концепције надцелине. 

3.4.2  ни контекст - Дом Југословенске 

народне армије у Комижи (1961-1967) 

ативне релације одвијају преко међу-простора централног хола.  

Појам интеграције представља кључни појам објекта Дома ЈНА у Шибенику, 

првенствено интеграција различитих подцелина са циљем остваривања јединствене 

целине објекта, затим интеграција динамичне форме објекта и савремене просторне 

организације, интеграција објекта модерне архитектуре у историјски контекст и 

коначно интеграција наднационалног објекта у локалну средину. Објекат Дома ЈНА, 

у контексту друштвено-политичких услова, пројектује концепт жељеног идеалног и 

јединственог југословенског друштва, тежећи утопијској пројекцији будућности. 

Функционалне подцелине не остварују конститутивну самосталност у оквиру 

надцелине, тако да се може сматрати да је Витићев примарни циљ, јединствена 

надцелина објекта остварен. Међутим, просторна раздвојеност подцелина, односно 

њихова индиректна п везанос , може се на секундарном нивоу, схватити као 

недовољно остварен степен интеграције по

је

 

 

Појам наш или интеграција у локал

 

Мутњаковићева констатација да Витић „гради искрено у своме времену“,263 морала 

би да буде проширена да би могла да се примени на објекат Дома ЈНА у Комижи, 

односно требала би да гласи: „Витић гради искрено у своме времену и друштвено-
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политичком контексту југословенског културног простора“. Приликом пројектовања 

Дома ЈНА у Комижи (1961), под притиском друштвених и стручних ритика, 

концепт наглашеног савременог просторног концепта објекта Дома ЈНА у 

Шибенику, Витић, значајно ублажава, стварајући просторни концепт који услед 

наглашене регионализације модерне архитектуре Карин Шерман, означава „понешто 

'запрљани', компромитирани тип“

к

носи 

прилично оштру критику модерне концепције објекта Дома ЈНА у Шибенику: 

 

т  

зира на досљедност којом је он једном 

зацртану мисао даље развијао.266  

 и елемената локалне 

градит

264 модерне архитектуре. Градотворни концепт 

уклапања у локални контекст Дома ЈНА у Шибенику, који подразумева концепт 

уклапања модерног објекта у контекст наставка искрене изградње града у своме 

времену, критика је означила као „модерну агресију“,265 сматравши да представља 

алијенацију објекта дехуманизоване модерне архитектуре од локалног окружења. Не 

прихватајући Витићев градотворни концепт савремене архитектуре, Домљан, из

До најтежег сукоба између сувременог агресивног концепта и хисторијске 

изградње долази у Шибенику, гдје је Витић отварањем обалног платна 

града...разбио пријашњу јединс вену изградњу за вољу једне демонстративно 

сувремене гесте. Витићева интервенција у Шибенику остаје само 

талентирани експеримент без об

 

Критике о алијенацији од локалног окружења, супротне једном од основних циљева 

домова ЈНА, репрезентацији друштвеног заједништва и интеграцији објекта народне 

војске у локално окружење, резултовале су ублажавањем модернистичке агресије и 

компромисним просторним концептом објекта Дома ЈНА у Комижи, насталог „у 

синтези искуства интернационалне модерне архитектуре

ељске традиције“.267 (T IX: сл. 9.23 - 9.26) 

Развој зацртане мисли, Витић, наставља на објекту Дома ЈНА у Комижи, 

пројектованом 1961. године, и изграђеном 1967. године, који је осмишљен као 

програмска допуна касарне ЈНА „Рогача“. Павиљон Дома ЈНА у Комижи је 

постављен на слободној, заравњеној парцели, на благом узвишењу непосредно уз 

ивицу постојећег стамбеног насеља. Прилазни пут павиљону је, уместо директног 

монументалног приступа где објекат представља крајњи циљ кретања, у складу са 

тенденцијом хуманизације модерне архитектуре, постављен бочно у односу на 

објекат, настављајући се у тада још неизграђени простор. Уз шетницу је постављен 
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ивични камени зид, изграђен у традиционалној техници сухозида. Витић је тему 

павиљона, као архитектонског архетипа периода модерне и полигона за иновације 

архитеката модерниста, искористио за испробавање нових просторних решења која 

ће касније варирати на више објеката сличних намена. Витићев експеримент се 

односи на динамизирање статичног модернистичког кубуса, поновним коришћењем 

сложене пете фасаде, крова са динамичним распоредом тријангулисаних косих 

равни. 

и  а

Витић придавао овом новом 

 техничко питање одводњавања, проблем стамбених објеката у насељу 2 на 

Вису.  

, н

 

На објектима у Стамбеном насељу 1 (1952-1953, реализовано) и Стамбеном 

насељу 2, (1961, није реализовано) (T IX: сл. 9.7 и 9.9), такође, на Вису, 

пројектованим за Југословенску ратну морнарицу, В тић примењује дв  различита 

приступа решавању кровног завршетка објекта. На објектима у насељу 1, 

пројектованом у периоду још увек снажног утицаја социјалистичког реализма, 

поставља традиционалне двоводне кровове, док на стамбене објекте у насељу 2, 

девет година након пројекта за насеље 1, преноси упрошћену варијанту динамичких 

промишљања пете фасаде објекта јавне намене, Дом-а ЈНА. Уместо класичног 

двоводног крова са троугаоним забатним зидом у оквиру бочне фасадне равни и 

наглашеном средишњом слеменом тачком, постављени су инверзни падови кровних 

површина, где су висински наглашене две главне фасаде. Занемаривање техничког 

проблема одводње оборинских вода насталог услед овакве инверзне диспозиције 

кровних равни, указује на велики значај који је 

идентификационом знаку југословенске архитектуре. 

 Централни просторни елемент објекта Дома ЈНА у Комижи, кровна раван 

формирана је од шест троугаоних косих плоча, дијагонално постављених у односу на 

основну композициону мрежу објекта. Ротацијом диспозиционе мреже крова 

постигнута је жељена динамика форме са наглашеним угловима објекта, уместо 

статичне хоризонталне линије кровног венца модернистичког кубуса, и уједно је 

решено

Захтев за контекстуализацијом модерног објекта у традиционални контекст 

малог града, Витић, рекли би смо лукаво спроводи првенстве о кроз уређење 

спољног окружења Дома, романтичним приступом објекту, традиционалном 

техником зидања сухозида и постављањем „клупе за ћакулање“ непосредно испред 

улаза у објекат, минимално компромитујући савремени објекат традиционалном 

материјализацијом дела објекта. Насупрот традиционалног приступа и окружења, 
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постављен је објекат апстрактне геометрије, призматични кубус идеалне квадратне 

основе (17.0м х 17.0м) са већ описаним тријангулисаним кровним завршетком. 

Павиљон у Комижи, са редукованим садржајем у оквиру значајно мање површине 

(290 м2) од површине објекта Дома ЈНА у Шибенику, задржава полифункционалну 

схему, карактеристичну за објекте домова ЈНА. Просторни садржај приземног 

објекта, чине простори културе, читаоница и сала за предавања, капацитета 100 

седећих места, са бифеом, која је истовремено и садржај забаве пошто је намењен за 

употребу  као друштвени клуб, затим шах сала као спортски садржај и пратећи 

простори улаз

и

ног хола са гардеробом, са канцеларијом управе и помоћним 

просто

 

ријама. 

Основну просторну и обликовну концепцију нереализованог стамбеног 

објекта, куће за одмор Бунко-Мимица, пројектовану 1959. године, (T IX: сл. 9.13) 

Витић, трансформише и прилагођава потребама објекта јавне намене. Корпус објекта 

је материјализован од три различита материјала, камена и малтера за пуне зидне 

равни и стакла за велике прозорске површине. Малтерисане зидне равни и велике 

стаклене површине, карактеристични елементи модерне архитектуре, успостављају 

јасан отклон од регионализма кроз бинарни однос супротности: малтерисани зидови 

versus камени зидови објеката у окружењу и велике стаклене површине versus малих 

прозорских отвора објеката локалне архитектуре, адекватних климатским условима 

регије. Камени зидови Дома, налазе се у средини овог односа супротности, између 

концепта модерне, наднационалне архитектуре Дома и камене вернакуларне 

архитектуре регије. Концепт супротности подразумева однос или/или, док се камени 

зид налази у позицији између успостављајући однос и/и, односно према својој 

материјализацији он носи карактер регионалне архитектуре, док према начину 

коришћења у оквиру структуре корпуса објекта припада модерној архитектури. 

Употребљен, не на традиционалан начин већ само као ознака регионалног 

идентитета, камен на фасади Дома ЈНА у Комижи представља компромис који је 

последица друштвених критика недовољно уклопљеног савременог просторног 

концепта Дома ЈНА у Шибенику. Камени зид, Витић, третира као мисовски параван 

(Павиљон у Барселони, 1929), више или мање слободно постављену површину, 

самосталну целину у оквиру структуре фасадног платна Дома. Позитивистичко 

значење паравана, продукта модерне архитектуре међуратног периода, пренето је у 

контексту новог социјалистичког друштва на војни објекат наднационалног 

карактера.  Параван на Дому ЈНА, Мутњаковић тумачи као „израз наших тежњи за 
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слободним  неспутаним животом“,и

р

к  

р  н к м

ч о

не 

урбани  

а  о п т и

268 односно као израз оптимистичких тежњи 

савременог живота за лаганим, прозрачним, наизглед незавршеним „текућим“ 

просторима, унутар којих не би постојао притисак спутавања карактеристичан за 

традиционалне или предратне, зидовима затвореним, просторе. Камени зид није 

носећи елемент, већ облога употребљена као декоративни оптички елемент, снажна 

текстура која је постављена у контрасту са авним малтерисаним зидним равнима и 

стакленим површинама. Камен, негиран као материјал одређених механичких 

квалитета, постоји искључиво као знак, дезен за улепшавање зида или фасаде 

објекта. Схваћен као оптички и асоцијативни елемент, као груба, стабилна и снажна 

структура, камен је употребљен са јединим циљем остваривања онтраста са глатким 

малтерисаним зидовима и лаким стакленим површинама, односно са циљем 

умекшавања контрастног односа савременог објекта са традиционалним контекстом. 

Свођењем камена само на површинско тражење ликовно-колористичке „сличности“ 

са регионалном архитектуром, примењеном материјалу јесте одузета употребна 

истинитост, али је истовремено придодата индустријска савременост, тако је 

компромисним ешењем реализован савреме  принцип у лапања одерног објекта 

југословенског зна аја у традиционално кружење, уместо формалистичког 

плагирања форме и аутохтоних мотива, примењених на нивоу простор

стичке концепције и у обликовању приступних и спољних простора Дома.  

Савремени концепт Дома ЈНА у Шибенику, Мутњаковић оцењује као 

„необично храбар потез“,269 али и „успео резултат који представља велико 

обогаћење наше архитектонске проблематике и отвара нове могућности даљег 

стварања“.270 Међутим, архитектонска критика је након изградње објекта, управо 

према његовом савременом концепту исказивала велике резерве и неповерење. Став 

критике је био да је архитектура Дома ЈНА анти-традиционална, и да је као таква 

створила „сукоб између сувременог агресивног концепта и хисторијске изградње у 

Шибенику“.271 Сам објек т је цењен као екс еримен  кој  је разградио јединствену 

структуру традиционалног града са искључивим циљем за репрезентацијом „једне 

демонстративно сувремене гесте“.272 Демонстративно савремен гест Дома ЈНА, 

представља неуспео покушај оправдавања „потребе агресивног наглашавања“273 где 

контраст као суштина просторног концепта „није дао добрих резултата“.274 Концепт 

контраста, у случају Дома ЈНА у Шибенику, виђен је као непоштовање старог 

(градског језгра) од стране новог (објекта), као архитектонски метод који захтева да 

„својим говором надјачамо говор средине у коју улазимо, свјесни да имамо што рећи 
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и то довољно гласно.“275 Дефинишући контраст као тежњу за супротним, Мароевић 

истиче, да је контраст метод „да се у водоравне линије уђе вертикалом“276 или „у 

линије затворених маса прозрачношћу“.277 Контраст посматран као тежња за 

супротним, формира своје значење у односу са другим, где се супериорна позиција 

успоставља кроз критику или негацију другог. Међутим, Витић не негира прошлост, 

он води дијалог са њом, прихвата је као чињеницу и поставља се у исту раван са 

њом, односно он ствара наднационалне атрибуте не постављајући се изнад локалних 

обележја и традиције. Улазећи у „линије затворених маса прозрачношћу“ Витић, 

исказује своју визију идеалног друштва, не да би надјачао говор средине, већ да би 

поштујући концепт константно новог, наставио да гради средину и да постепено 

трансформише затечени контекст. Он наставља да ствара „живу парадигму нових 

градских простора“278 реализујући „урбанистички и градотворни карактер наше 

архитектуре “ Савремени просторни концепт објекта Дома ЈНА представља 

потенцијал правог социјалног аспекта, социјалне вере и оптимизма новог 

социјалистичког друштва. Трансформацијом интернационалних модела, Витић 

иницијални механички функционализам претвара у функционализам хуманог лика, 

потврђујући, према Шерман, своје архитектонске операције као адекватне и 

оперативне механизме за репрезентацију социјално сензибилног и прогресивног 

друштва. Простор, према Лефевру, се не може посматрати искључиво као распоред 

физичких објеката и артефаката, већ као п оизво ња значења проистекла из 

искуствених, менталних и симболичних веза и односа између ових 

објеката/артефаката. Посматрани на овакав активан начин, кроз перцепцију односа 

које остварују и значења која производе, објекти Дома ЈНА у Шибенику и Дома ЈНА 

у Комижи, формално слични према елементима и заједничким карактеристикама 

форме и садржаја објекат

.

р д

а, се значајно разликују према култури одређених релација 

и односа које остварују.  

Релације уклапања у контекст објекат Дома ЈНА у Шибенику, остварује кроз 

постављање савременог објекта у живу прогресивну структуру града која тежи 

новом, где је савременост наставак историјског низа градње града који је објектом 

ЈНА обогаћен новим формама и новим садржајима. Просторни концепт Дома ЈНА, 

постоји у будућности, својом савременом формом и новим просторним садржајем 

антиципира пројекцију идеалног друштва и сређене утопијске будућности. Међутим, 

под притиском друштвене критике која је негативно прихватила концепт савременог 

објекта уклопљеног у континуитет развоја историјског града, означивши га као 
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„’егземпларну’ ‘декларативну’“279 архитектуру која своју идеализoвану „чистоћу 

постиже по цену изолације и одмицања од контекста“,280 Витић концепт уклапања у 

локално окружење Дома ЈНА у Комижи, реализује као модел припадања реалном 

контексту, свакодневном животу, периоду. Просторни концепт Дома ЈНА у Комижи, 

настао у компромисним односима између потребе за репрезентацијом модерног 

друштва и уклапања у локални идентитет, постоји у реалном, садашњем времену, 

као дов

 концепција п

о

чки када традиционални осећаји „властитом негацијом 

прерас  у опћи израз.“281  

 

ољно савремен и довољно традиционалан.  

Савремена Дома ЈНА у Шибенику редставља очекиван и 

карактеристичан резултат процеса конституисања новог југословенског 

архитектонског израза, док објекат Дома ЈНА на Вису можем  схватити као 

прелазну фазу овог процеса. Прихватајући одређене локалне карактеристике 

изоловане средине, објекат развија регионални осећај, али својом савременом 

концепцијом, утиче на трансформацију локалног контекста, комплетира га новим 

научним и техничким достигнућима и обогаћује новом идејношћу и друштвеном 

функционалношћу, тежећи интеграцији југословенског архитектонског израза, 

односно кулминативној та

ту
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ГЛАВА IV  

 

4.  ПРОСТОРНИ КОНЦЕПТИ ОБЈЕКАТА МУЗЕЈА 

 

4.1  Социјалистички маниризам - Музеј поклона у Београду (1960-1962) 

 

„Живећи у складу с архетиповима који су изједначени с поштовањем 

„закона“... понављањем парадигматских геста, древни је човјек успио 

поништити вријеме.“1  

 

Процес формирања савременог опште југословенског архитектонског израза, са 

задатком идеолошке репрезентације југословенског социјалистичког друштвеног 

уређења на објектима културе са новим и специфичним садржајем, настављен је 

реализацијом Музеја поклона у Београду, 1962. године, преименованог након 

изградње у Музеј „25 Мај“ (данас Музеј историје Југославије). Музеј поклона, 

институција културе „јединствена у нашој земљи по својим садржајима и задатку“,2 

посвећен је обележавању „многоструке политичке и државничке делатности“3 

председника Југославије Јосипа Броза Тита. Музеј је основан одлуком4 Народног 

одбора града Београда, донетој на седници Градског већа 4. маја 1962. године, са 

основним задатком да „прикупља, чува, изучава и излаже дарове – предмете 

материјалне и духовне културе поклоњене, посвећене или на други начин везане за 

личност Маршала Тита и његову богату државничку и животну активност у 

Београду“.5 Музеј је свечано отворен 25. маја 1962. године, и представља поклон 

града Београда председнику савезне државе за његов седамдесети рођендан.  

Урбанистичка поставка комплекса, просторно-обликовна концепција објекта 

и концепција сталне поставке, представљају јединствену програмску целину 

дефинисану са два основа циља, да адекватно репрезентују заслуге председника Тита 

„у стварању нове социјалистичке Југославије“,6 његове државничке активности 

значајног светског политичара „борца за мир, за нове односе у свету и оснивача и 

пионира покрета несврстаности“7 и да као „музеј љубави“8 искаже велику захвалност 

и „осећања народа своме Председнику“9 популаришући садржаје и експонате који 

представљају сведочанство „о љубави и поштовању наших људи и пријатеља из 

иностранства према Јосипу Брозу Титу.“10 Према излагачкој концепцији Музеј „25 

мај“ представља класичан тип музеја са статичном сталном поставком, међутим 



према карактеру сталне поставке са експонатима чија вредност није првенствено 

уметничка, већ симболичко – психолошка11 са искључиво политичко-

репрезентативним значајем,12 музеј представља јединствену институцију политичке 

савремености социјалистичке Југославије, што је потврђује писмо Савета Музеја 

упућено Културно-просветном већу Скупштине града Београда у којем је назначено: 

 

Очигледно је да су у карактер и значај Музеја уткане компоненте које 

превазилазе оквире једне музејске институције и да рад и деловање Музеја 

обогаћује присуство политичког момента, педагошког обзиром на велики 

број омладине која посећује Музеј и, наравно, културног јер већи број 

поклона поред симболичке има и друге вредности /етнографске, уметничке и 

др./.13 

 

Иницијатива за оснивање Музеја „25 Мај“, музеја захвалности народа Југославије и 

поклона града Београда председнику савезне државе, међутим, није покренута 

уобичајеним путем кроз институције система, већ политичком одлуком донетом са 

највишег политичког нивоа, директно од председника СФРЈ Јосипа Броза Тита. На 

састанку са делегацијом града Београда, одржаном у Белом двору 19. октобра 1954. 

године, поводом организације свечане прославе десетогодишњице ослобођења 

Београда, Тито је, самостално, независно од адекватних стручних комисија14 или 

генералног плана Београда, одредио локацију и програмску концепцију музеја. На 

предлог градске делегације да се после израде генералног плана Београда, направи 

на „погодном месту један музеј“15 у којем би многобројни поклони „радних 

колектива и друштвених организација“16 могли да буду изложени, Тито је одговорио 

да већ дуже време „има[м] амбицију да гради[м] музеј тамо где сада станује[м]“,17 у 

непосредној близини председничке резиденције на којој постоји „красан парк, а 

једног дана то би могао да буде и парк и музеј“18 у којем би били изложени сви 

поклони председнику. Међутим „због оскудице“19 је одлучио да се са реализацијом 

објекта не започне 1954. године, већ да „би се то могло учинити следеће или кроз 

двије године“.20 Примедбу чланова комисије да је према урбанистичком плану града 

на тој локацији предвиђена изградња стамбених објеката намењених југословенској 

војсци, Тито је одбацио, кратко рекавши „нека их праве негдје другде“,21 чиме је 

локација новог музеја била дефинитивно одређена.22 Услед објективне немогућности 

даљег супротстављања, делегација је прихватила одлуку председника уз ефемерно 
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образложење да би према њиховом мишљењу „било боље да музеј буде ту где сте 

рекли, јер сте Ви ту становали и радили“,23 и уз стручни коментар да би се на овај 

начин „музеј могао повезати са улицом где се налази музеј ЦК.“24  

 У даљем процесу спровођења Титове одлуке, према налогу Јована 

Веселинова, председника Народне скупштине НР Србије, формирана је трочлана 

комисија у саставу архитект Богдан Богдановић, сликар Миодраг Б. Протић, 

управник Модерне галерије у Београду и Момчило Стевановић, научни сарадник 

Народног музеја у Београду. Комисија је након прегледа поклона-експоната и 

обиласка предвиђене локације, поднела закључак у којем је, између осталог, 

предложила прелиминарну концепцију сталне поставке и начелну систематизацију 

експоната према врсти и вредности, док је у погледу избора локације предложила да 

се објекат, који је првобитно био предвиђен непосредно уз ивицу парцеле 

резиденције председника, релоцира ближе Булевару Октобарске револуције и 

сликарској радионици Ђорђа Куна, како будућа зграда музеја „не би кварила поглед 

на Београд“,25 са главним приступом из Булевара и уз задржавање директне везе са 

кругом резиденције. Комисија је изашавши из оквира својих ингеренција, 

предложила архитектонску концепцију новог објекта атипичну за објекте високе 

културе у оквиру југословенског културног простора, нагласивши да због „природе 

локације“26 нову зграду Музеја, не би требало формирати као јединствен велики и 

високи објекат, већ „у виду неколико павиљона, међусобно повезаних и 

урбанистички хармонично смештених на падини између резиденције и Булевара.“27 

Павиљонском просторном концепцијом, комисија је, покушала да објекат 

претпостављено великих габарита подели у мање целине, које би се адекватније 

уклопиле у постојећу урбану структуру објеката резиденцијалног становања, 

односно која би према својој просторној манифестацији била ближа полазном 

предлогу стамбеног насеља предвиђеног генералним урбанистичким планом.  

 

Избор архитекте–пројектанта новог музеја, није спроведен преко јавног опште 

југословенског конкурса, што је био уобичајен метод избора пројектанта за објекте 

овако великог значаја у оквиру југословенског културног простора, већ је такође, 

изабран политичком одлуком председника Југославије. Почетком 1960. године 

позвана су два реномирана архитекта да поднесу пројекат идејног решења новог 

музеја, архитект Драгиша Брашован, тадашњи председник Урбанистичког завода 

града Београда и архитект Михаило Јанковић, оснивач и дугогодишњи руководилац 
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пројектног атељеа „Стадион“, у то време једне „од највећих пројектантских 

организација у Београду“.28 Брашован је представио решење које је према оцени 

Веселинова била „врло лепа и смела“29 замисао, али које ипак није у потпуности 

испунило очекивања председника Југославије, тако да је између два понуђена 

предлога изабрано Јанковићево решење. Након избора идејног решења, Јанковић је, 

у веома кратком временском року израдио главни пројекат у оквиру пројектног 

бироа „Стадион“, након чега је уследила реализацији објекта, који је као поклон 

требао да буде предат председнику само две године касније, за његов седамдесети 

рођендан, на Дан Младости 25. маја 1962. године.     

 Избор архитекта Јанковића, не представља велико изненађење, имајући у 

виду да је реч о једном од најпродуктивнијих архитеката у Београду у периоду након 

Другог светског рата и чињеницу да је у периоду пре или паралелно са пројектом 

Музеја „25 Мај“, успешно реализовао већи број објеката од „изузетног 

институционалног значаја за социјалистички режим“.30 Јанковићеви објекти 

поседују специфичне карактеристике нове естетике, модернистичког архитектонског 

израза са наглашеном „идеолошком потком“31 новог друштвеног система, међу 

којима се према друштвеном значају посебно истичу, Стадион Југословенске 

народне армије32 (1947-1949) (T X: сл. 10.1) и Стадион „Ташмајдан“33 (1953-1956) (T 

X: сл. 10.2), у Београду, и зграда Савезног извршног већа (1955-1961) (T X: сл. 10.3 - 

10.5) и зграда ЦК КПЈ34 (1960-1965) (T X: сл. 10.6 - 10.9) на Новом Београду. Јасан 

идеолошки садржај ових изузетно значајних објеката, Јанковић, наглашава 

непосредно пред свечано отварање Музеја „25 Мај“, у ауторском чланку објављеном 

београдском дневном листу Борба, истакавши да ови објекти, поред своје велике 

употребне вредности, представљају „огледало нашег живота“35 и „репере и 

необориве подлоге будућим историчарима нашег доба.“36 

 

На који начин је Јанковић, урбанистичком и архитектонском концепцијом објекта 

Музеја „25 мај“ испунио јединствени задатак исказивања председникових 

револуционарних заслуга? Локација одређена за реализацију објекта Музеја „25 

Мај“, налази се у старом делу Београда, на истакнутом и веома експонираном месту 

на северној страни Дедињске падине, са изузетним визурама према Врачарском брду 

и делом према Новом Београду. Изабрана локација представља велику парковску 

површину (3.5 ha) у оквиру стамбене градске зоне, која се уздиже од главне 

приступне саобраћајнице Булевара Октобарске револуције (данас Булевар Кнеза 

 125



Александра Карађорђевића), до резиденције председника Југославије на јужној 

страни, оивичена са бочних страна Ботићевом и Конављанском улицом. У 

непосредној близини парцеле не налазе се јавни објекти, изузев некада стамбеног 

објекта породице Рибникар преуређеног у меморијални Музеј СК КПЈ „4 Јул“, 

посвећеног историјској седници Политбироа КПЈ на којој је донета „одлука о 

покретању оружаног отпора народа Југославије“37 1941. године. (T X: сл. 10.10 – 

10.17)   

Урбанистичко решење историјско-споменичког комплекса карактерише 

наглашена монументалност симетричне композиције у којем доминира, такође 

симетричан, објекат Музеја, постављен на највишој коти природног узвишења (149.0 

m), у дубини парцеле на великој удаљености од главне приступне саобраћајнице 

Булевара Октобарске револуције. Просторно доминантна позиција објекта додатно је 

наглашена прво, ортогоналним38 постављањем приступне алеје у правцу главног 

улаза у објекат, а затим и самим решењем дугачке и симетричне свечане алеје, 

конципиране као „огромна прилазна рампа“,39 која према архитекту Ивану 

Ратковићу, означава „велико исчекивање“40 и на којој се „пролазник осећа 

сићушним и немоћним .“

 и

 – 10.13)   

41 Поред истакнуте позиције објекта, овакав утисак 

просторне подређености обичног човека-пролазника формира централни елемент 

свечане алеје, предимензионисана фонтана, која се састоји од једанаест42 каскадно 

постављених базена димензија 15.0 х 15.0 m, укупне површине 2.500 m2, са 

висинском разликом између каскада од 1.2 m, односно укупном висином од 13.2 m. 

Са обе стране фонтане постављене су две пешачке стазе, ширине 6.0 m, које воде до 

објекта Музеја, и свечаног платоа испред објекта. Свечани плато пројектован је из 

два денивелисана нивоа, великог централног платоа укупне површине 2.100 m2 (70.0 

х 30.0 m), и 4.0 m издигнутог, улазног платоа-трема, ширине 6.0 m, формираног 

повлачењем приземне етаже објекта. Приступ Музеју омогућен је  са бочних страна 

попречно постављеном пешачком стазом секундарног значаја, ширине 4.0 m, преко 

које је централни плато повезан са објектом Музеја „4. Јули“ и Конављанском 

улицом. (T X: сл. 10.11

Објекат Музеја „25. Мај“, за који сада већ можемо рећи да, представља 

класично композиционо решење објекта високе културе у оквиру југословенског 

културног простора, решен је као лака пластичка форма правилног једноетажног 

стакленог кубуса, правоугаоне основе димензија 30.0 х 60.0 m, издигнутог од терена 

изнад повученог приземља и постављеног на армиранобетонске стубове на, за јавне 

 126



објекте, малом међусобном одстојању од 5.20 m. Сведену и једноставну 

композицију, концептуално и формално блиску Јанковићевом композиционом 

решењу свечаног дела и главног улаза у објекат СИВ-а на Новом Београду, 

карактерише класична троделна подела симетричне фасаде, са наглашеним 

средишњим делом, постављањем великог мозаика изнад улаза, који прекида 

стаклену опну прве етаже. Динамизацијом кровне равни, издизањем бочних ивица 

кубуса и постављањем полуетаже-надсветла изнад средишње зоне кровне равни 

објекта, Јанковић, формира јасну асоцијацију на „геометријски редуковане облике 

вајара Војина Бакића (посебно на споменик Стјепану Стеви Филиповићу)“,43 у 

Ваљеву (T X: сл. 10.27), чиме у објекат модерног архитектонског израза уноси 

идеолошко значење, односно симболички исказ снаге, пркоса и осећања позитивне 

вере у социјалистичку будућност (T X: сл. 10.28 – 10.42). Специфично идеолошко и 

политичко значење има велики мозаик (14.0 х 4.0 m) аутора Бошка Карановића (T X: 

сл. 10.20), са приказом шест фигура у симетричном распореду које „представљају 

борбу, мир и изградњу“.44 Централним положајем, величином и чврстом 

материјализацијом у оквиру стаклене опне првог спрата, мозаик наглашава главни 

улаз у објекат и симетричност монументалне урбанистичко-архитектонске 

композиције, што у периоду поновне актуелизације идеја о синтези пластичких 

уметности, има извесно, прихватљиво архитектонско оправдање, међутим ликовним 

решењем теме и стилизацијом фигура карактеристичним за период социјалистичког 

реализма, мозак има искључиво политичко значење, које у архитектонску 

композицију уноси недвосмислену асоцијацију на прошла и тешка времена јаког 

политичког утицаја у уметности. Имајући у виду да Јанковић, на својим претходним 

пројектима доследно модернистичког архитектонског израза, рађеним за савезну 

администрацију, није примењивао оваква решења о синтези пластичке уметности, у 

великој мери доводи у питање порекло мозаика на фасади Музеја „25. Мај“, односно 

отвара могућност да његово постојање није резултат самосталне ауторске одлуке, 

већ да представља потенцијално испуњење захтева политике културе, у овом 

случају, конкретно председника Тита.  

Политичко значење соц-реалистичког решења мозаика изазвало је оштре 

критике стручне јавности, тако да је само пет месеци након реализације објекта, и 

три месеца уочи Титове критике апстрактне уметности (23. јануар 1963), Лазар 

Трифуновић, у тексту објављеном у београдском дневном листу Борба, 
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преиспитујући функцију и ликовно оправдање мозаика који је назвао „часом 

фискултуре“,45 истакао следеће: 

 

Ако је била идеја да мозаик демонстративно и у облику транспарента 

симболише оно што се налази у Музеју, онда питам: какав симбол 

представља шест бескрвно стилизованих фигура које раде јутарњу 

фискултуру, како се она већ радила на нашим сликама 1947. и 1948. године. 

Ако је била намера да ове фигуре персонификују шест република и братство 

наших народа, онда је овај наивно патетични мозаик неуспела слика те 

намере. Добили смо тако двоструки промашај: у функцији мозаика 

(сецесионистичка апликација) и у његовом квалитету (ликовно неинвентивно 

и садржински сиромашно дело).46 

 

Унутрашњом организационом схемом објекта, Јанковић, иако примењује утврђена 

пројектантска решења карактеристична за објекте високе културе у оквиру 

југословенског културног простора, не успева да реализује иновативну и динамичну 

просторну концепцију савременог музеја. Главни садржај објекта, изложбени 

простор сталне поставке, формиран је у оквиру истакнутог кубуса прве етаже, док је 

сав остали садржај лоциран у оквиру повучене приземне етаже. Унапред дефинисан 

габарит објекта и инсистирање на крутој, симетричној композицији имали су 

пресудан и негативан утицај на унутрашњу просторну организацију објекта, у 

оквиру које није спроведено груписање садржаја у посебне функционалне целине. 

Последица оваквог приступа јесте скроман и нерепрезентативан улазни хол са 

минималним природним осветљењем, који је лоциран у средишту приземне етаже, 

одвојен од улазног платоа-трема административно-управним просторијама, 

кабинетом кустоса и радним студиом, који су постављени непосредно уз главну 

фасаду објекта. Неповољност оваквог решења представља раздвојеност магацина 

експоната који су постављени у бочним деловима објекта, са обе стране централног 

хола, услед чега није било могуће спровести сепарацију кретања посетилаца и 

запослених, тако да се сав унутрашњи саобраћај, чак и између магацина експоната, 

одвија преко централног хола. У средишњем делу објекта, непосредно иза 

скулпторалног степеништа које води према главним изложбеним просторима на 

првом спрату, постављена је сала за филмске пројекције са 130 седећих места, тако 

да централни хол има и додатну улогу фоајеа сале. Изложбени простор сталне 
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поставке, иако једини функционални садржај у оквиру основног дела прве етаже, 

није конципиран као јединствена просторна целина, већ је подељен у три изложбене 

сале карактеристичне за организациону схему класичних музејских објеката. Две 

раздвојене главне сале, лоциране на бочним крајевима објекта, намењене су 

излагању различитих врста поклона, док је трећа мала сала, која повезује две главне 

сале, намењена излагању уметничких слика. У делу изнад сале за пројекције, налази 

се степенишни хол у оквиру којег је изложена велика рељефна мапа света „која 

означава места у којима је боравио председник Тито.“47 Изван основног габарита 

објекта, у оквиру малог анекса постављеног уз степенишни хол са јужне стране 

објекта, лоцирани су радни атеље и мали салон са обезбеђеним посебним улазом из 

правца председничке резиденције. У оквиру овако конципираног изложбеног 

простора предвиђена је класична музеолошка поставка са 2.205 експоната-поклона, 

различитих према уметничкој вредности, значају и величини, изложених углавном у 

затвореним стакленим витринама. 

Иако политички пројекат председника савезне државе, објекат Музеја „25. 

Мај“ је конципиран и реализован са циљем да представља савремен објекат 

модерног архитектонског израза, међутим крута и неинвентивна примена 

установљених пројектантских правила, као и некритичка употреба елемената блиске 

и нежељене прошлости социјалистичког реализма, било самосталном ауторском 

одлуком или под притиском захтева политике културе, резултовали су статичном 

просторном концепцијом и маниристичким обликовним изразом. Коначан резултат 

оваквог приступа јесте да објекат Музеја престаје да буде савремено дело које 

настаје у оквиру актуелног и специфичног друштвено-политичког контекста, 

поставши архитектонско дело које је сведено на уметничку илустрацију друштвених 

феномена прошлости.  

 

Поставља се питање на који начин је политика културе југословенског културног 

простора прихватила овакав модел исказивања револуционарних идеја на „установи 

од посебног интереса“?48 Убрзо након свечаног отварања, у измењеним друштвено-

политичким условима, објекат Музеја „25. Мај“, је постао полигон латентног сукоба 

савезне и републичке политике културе. Музеј који према оснивачкој концепцији 

има „југословенски карактер“49 и који представља поклон председнику Титу, није 

био у надлежности савезних институција културе, већ је остао под ингеренцијом 

Града Београда и Републике Србије, односно Београдске заједнице културе и 
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Самоуправне интересне заједнице културе. Промене друштвено-политичког 

контекста крајем седме деценије прошлог века, утицале су да репрезентативни Музеј 

„револуционарне историје народа Југославије“,50 савезног значаја, постане, од 

стране надлежних републичких органа управе, нежељена и у великој мери 

запостављена институција, која се од 1965. године, налазила у перманентно тешкој 

материјалној ситуацији.51 Меморијални комплекс Музеја „25. мај“, идејно 

конципиран као репрезент заслуга председника у стварању нове социјалистичке 

Југославије, је услед „нечије немарности“52 и неквалитетне и брзе градње, само 

седам година након оснивања попримио „изглед руинираног објекта“.53 Фасада 

објекта Музеја и приступне стазе свечане алеје су већ крајем седме деценије 

прошлог века биле у стању опасном за кориснике, док је велика каскадна фонтана 

услед лошег техничког решења,54 и престанка са радом само годину дана након 

свечаног отварања, била у потпуности девастирана.  

Изузетно лошем стању комплекса приписано је јасно политичко значење, већ 

крајем 1970. године, када је Савет Музеја нагласио да се оно може „протумачити као 

знак непажње“55 не само према институцији музеја, већ и „према другу 

Председнику“,56 што је за последицу имало покретање процеса за преиспитивање 

статуса институције Музеја (T X: сл. 10.23 – 10.24). Коначна Одлука о преносу 

оснивачких права и стављању Музеја „25. мај“ под ингеренцију Централног 

Комитета Савеза Комуниста Југославије донета је на састанку Извршног комитета 

Председништва ЦК СКЈ, одржаном 18. октобра 1976. године. На састанку је, између 

осталог, предложено усвајање више нормативних аката којима би се обезбедило 

„спровођење интенција руководства Савеза Комуниста“57 Југославије, и постављен 

је захтев за дефинисањем нове програмске концепције комплекса која би била у 

складу са новим статусом институције. Након усвајања ових одлука, уследио је низ 

састанака одржаних у Савезном извршном већу, под руководством председника 

владе Џемала Биједића, а затим и на седницама Извршног комитета Председништва 

ЦК КПЈ, током 1975 и 1976. године, на којима су формулисани и усвојени одређени 

ставови у погледу даљег развоја институције Музеја „25. мај“, њеног новог статуса и 

начина финансирања, док је нова, изузетно амбициозна, концепција коначно 

дефинисана две године касније, након иницијативе председника Тита покренуте на 

пријему на Брионима у мају 1978. године.58 Према новој концепцији предвиђена је 

изградња новог музејског објекта, затим архива и библиотеке „са делима друга Тита, 

делима о другу Титу и времену у којем Тито живи и ради.“59 Задатак израде пројекта 
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основних габарита нових објеката је према предлогу Станета Доланца60 поверен 

академику Ивану Антићу. У кратком временском року Антић је, припремио шест 

варијантних решења које је приказао на пријему у Белом двору, 26. јуна 1978. 

године, од којих је председник Југославије изабрао два,61 која су требала да послуже 

као полазна основа будућем архитектонском решењу новог меморијалног комплекса. 

Према првом решењу била је предвиђена изградња два нова објекта укупне 

површине 10.000 m2, док је друго решење било још амбициозније, и предвиђало је 

изградњу три нова објекта укупне површине 12.000 m2. Међутим, даља разрада 

решења није реализована пошто у новим друштвено-политичким околностима 

насталим након 1980. године, дефинитивна „политичка одлука у погледу изградње 

будућег центра“,62 никада није донета.63 

 Током процеса дефинисања нове програмске концепције, перцепција сталне 

изложбене поставке Музеја конципирана 1962. године, се у контексту нових и 

другачијих потреба политике културе значењски трансформисала поставши „пример 

како нова стална поставка не би требало да изгледа,“64 док је „лепо и монументално 

дело“65 објекта Музеја „25. мај“ новом програмском концепцијом комплекса 

трансформисан у „изузетно неподесан и недовољан“66 објекат који треба да изгуби 

своју основну намену Музеја поклона,67 и да постане „део будућег музеја“,68 

намењен организацији повремених манифестација и изложби посвећених „животу и 

делатности друга Тита“,69 депо експоната, и због својих „врло скромних 

могућности“,70 само привремено решење за рад одељења за конзервацију и фото-

документационе службе. Други елемент просторне композиције свечана алеја, је као 

и концепција сталне поставке, у потпуности промењена, реализацијом 

првонаграђеног пројекта71 на конкурсу за Реконструкцију и уређење слободног 

простора Музеја „25 мај“, спроведеног72 1978. године (T X: сл. 10.25 – 10.26), 

првенствено због нефункционисања, како је истакнуто у приказу конкурса, 

„амбициозно пројектованог партера са базенима дуж којих се каскадно прелива вода, 

мотива који практично није живео, мотива који се претворио у своју 

компромитацију.“73 

Некада репрезентативан74 објекат Музеја „25. мај“, прво архитектонски 

деградиран републичком културном политиком, а затим дефинисањем нове 

програмске концепције у специфичном социо-политичком контексту крајем осме 

деценије прошлог века, коначно изгубио своје основно политичко значење симбола 

изградње нове социјалистичке Југославије, поставши сувишан симбол превазиђене 

 131



друштвене стварности за којим републичка, а затим ни савезна политика културе 

више нису имале ни културну ни политичку потребу.  

 

 

4.2  Поетски низови простора - Музеј савремене уметности у Београду 

(1960-1965) 

 

„Једино што сам увек желео било је да имам геометријску форму, 

чисту. Неку рационалну форму.“75  

 

Музеј савремене уметности (МСУ), иако према организационом моделу републичка 

културна институција, није основан као резултат самосталне републичке политике 

културе. У тренутку доношења одлуке о изградњи зграде МСУ, 1958. године, 

постојала је хијерархијска структура између савезне и федералних јединица, тако да 

су републички извршни органи спроводили политику савезне власти. Међутим, за 

разлику од Музеја револуције који је био искључиво савезна установа културе, МСУ 

као институција која је  основана и од почетка финансирана искључиво као градска 

односно републичка установа, није имао обавезу спровођења „неког ‘федералног’ 

програма“,76 чак ни избора Савета музеја по републичком кључу. Иницијатива за 

оснивање Модерне галерије покренута је 1951. године, али услед реорганизације 

републичких органа, посебно органа за културу, питање оснивања стајало је све до 

1955. године. Народни музеј је 1954. године објавио намеру да се на објекту 

Хипотекарне банке (данас објекат Народног Музеја) дозида спрат за потребе 

излагање уметности двадесетог века, „чиме би се потрло деценијско настојање 

либералне елите“77 оснивања самосталне институције МСУ, и значајно отежали 

услови за реализацију наднационалног излагачког концепта. Убрзо након 

побољшања економске ситуације у Југославији, током друге половине шесте 

деценије прошлог века, формиран је Одбор Модерне галерије,78 чији су основни 

задатци били да изврши припремне радње за оснивање установе, дефинише 

концепцију Музеја и физиономију сталне поставке и на основу тога предложи 

„одговарајући објекат“.79 Народни одбор града Београда је усвојио извештај Одбора, 

и на препоруку Савета за културу Републике Србије и уз сагласност Извршног већа 

НРС, три године након покретања иницијативе 1958. године, основао институцију 

Модерне галерије. Установа је почела са радом 1959. године, у просторијама на 
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Обилићевом венцу бр. 5, а за првог управника 1. маја 1959. године именован је 

Миодраг Б. Протић.80 (T XI: сл. 11.1а) 

Установа Модерне галерије је непосредно пред завршетак изградње објекта, 

на седници Савета за културу Београда, одржаној 1. јула 1965. године, преименована 

у Музеј савремене уметности, уз образложење да промена „радног и привременог“81 

назива установе, не значи и промену њене концепције „приказа развоја 

југословенске уметности, сликарства и скулптуре.“82  

 

 

4.2.1 Нова излагачка концепција vs нова просторна концепција  

 

Просторна концепција музејских објеката првенствено зависи од дефинисане 

излагачке концепције, тако да је испуњење просторних потреба за реализацију 

музејске концепције МСУ, било од пресудног значаја за избор првонаграђеног 

пројекта. Конкурсни жири је, у извештају конкурса, образлажући првонаграђени 

пројекат ауторског тима архитеката Ивана Антића и Иванке Распоповић (T XI: сл. 

11.1б), као једну од најзначајнијих карактеристика пројекта истакао управо „свежу, 

оригиналну, изнијансирану просторну концепцију унутрашњости“.83 Концепција 

МСУ, коју Протић карактерише као потпуно нову у односу на до тада постојеће у 

оквиру југословенског културног простора, дефинисана је од стране Одбора 

Модерне галерије и у основним карактеристикама публикована84 још 1956. године, 

три године пре расписа архитектонског конкурса, тако да је била позната 

учесницима конкурса.  

Ако прихватимо становиште да је излагачка концепција кључна за 

дефинисање просторне концепције музеја, поставља се питање на који начин је нова 

музеолошка концепција МСУ утицала на реализацију свеже и оригиналне просторне 

концепције првонаграђеног пројекта? 

Постојеће галеријске установе у Југославији нису имале концепцију 

прикупљања и приказивања југословенске савремене уметности у целини, већ су 

биле орјентисане на презентацију уметничке продукције у оквиру републичких 

граница. МСУ, иако републичка установа културе, конципиран је као галерија 

југословенске савремене уметности, „југословенске у доследном и пуном смислу 

речи“,85 како истиче Протић 1956. године, са основним циљем презентације и 

проучавања развоја и актуелних домета југословенске савремене уметности.86 
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Оваква концепција МСУ, је према Денегрију, произашла „из заједничког и 

јединственог убеђења његових руководећих и стручних кадрова да један заиста 

савремени музеј савремене уметности може то да буде једино, ако је светски, 

европски, једном речју интернационални.“87 Интернационални ниво, основном 

концепцијом и поставком МСУ није могао да буде постигнут из разлога реалних 

финансијских ограничења, тако да је интернационализација музеолошке концепције 

сведена на повремену организацију изложби иностраних аутора. Основна 

концепција МСУ позиционирана је у складу са реалним могућностима и циљевима 

доминантне савезне политике културе, између интернационалног и локалног 

односно републичког нивоа, на наднационалном нивоу, обухвативши подручје 

југословенског културног простора.  

Након дефинисања концепције и опредељења да предмет Музеја буде 

југословенска уметност, пред Одбором се појавио проблем дефинисања структуре 

поставке. Кључна одлука, која је касније значајно утицала и на просторну 

концепцију нове зграде Музеја, је била да се, иако потиче из различитих културних 

центара и различитих националних и историјских средина, југословенска уметност 

представи у оквиру једне хомогене поставке као јединствена „органска целина“.88 

Оваква концепција поставке захтевала је откривање заједничких карактеристика 

југословенског културног простора и након тога груписање дела према општим 

заједничким тенденцијама независно од националних оквира. Тежиште је стављено 

на дела и појаве које нашу уметност одређују као аутентичну грану савремене 

уметности, односно на ономе што има или вид активне, креативне сарадње у оквиру 

постојећег или вид потпуно личне иновације. Одступања од овог принципа 

предвиђена су једино код приказа одређених школа и тенденција карактеристичних 

управо за поједине културне целине и националности.89 Национална ликовна 

култура је посматрана, прво, као оригинални део опште културе, не као њен 

ослабљен ехо или редукција, и друго као вредност која се „априорно не одређује, већ 

апостериорно констатује: збир аутентичних остварења наших аутентичних 

стваралаца“.90 Поставком је инсистирано на хронолошки верном, историјском току, 

тако да поставка није формирана као документарни приказ врхунских дела и 

маркантних личности, већ је тежиште постављено на историјски егзактном 

дијаграму развоја југословенске уметности. У практичном смислу то је значило 

реализацију музеолошке поставке према идеји „поетских низова“, коју је заступао 

Протић, што је блажи или мање дефинисан појам за правце и тенденције. 
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Концепцијом поетских низова са делима антологијског карактера, заснованој на 

научно историјско-уметничком приступу,91 дато је првенство начелу примата 

историјске уместо индивидуалне хронологије, и „инхерентном естетском 

критеријуму“92 над документационо-историјском, што је практично значило да 

уметничка вредност дела не произлази из историјске, већ да је управо естетска 

вредност услов за стицање стварне историјске вредности. Поставка је, дакле, 

схваћена критички, као антологија, збир фактичких, што је могуће виших остварења, 

где вредност поставке није само у простом збиру вредности изложених дела, већ је 

она посебна уметничка креација „аутономна органски уобличена, критичка и 

историјска панорама“.93  

Да би испунилa свој основни задатак, „компоновања јединствене визије 

југословенске уметности ХХ века“,94 нова концепција поставке Музеја полази од 

уметничког дела као резултата, опредмећене вредности. Постављањем уметничког 

дела у тежиште концепције, уместо постојећег односа уметник - друштво/корисник, 

формира се потпуно нов однос уметник – дело – друштво/корисник.95 Променом 

односа у средиште концепције, је уместо ствараоца/уметника, постављен 

прималац/корисник, што је резултовало променом процеса социјализације 

уметности, односно како објашњава Протић, предмет интересовања више није 

питање „како се фактор живота преображава у уметност, већ како се фактор 

уметности преображава у живот.“96 

Стална музејска поставка је подељена у три хронолошке целине: прву која 

обухвата уводни период од 1900-1918. године, од појаве имресионизма до завршетка 

првог светског рата, у којој се указује на рађање идеје о аутономији уметности, о 

уметничком делу као независној естетској реалности условљеној самом реалношћу; 

други период од 1918-1941. године, у којем долази до изражаја покушај да се 

реализује основни принцип поставке, да се између великог броја школа и праваца 

„сагледа известан контрапункт, смисао једне каузалне, логичке целине“97 

југословенског културног простора; и трећи период, после 1945. године, 

најразвијенији и са највећим бројем културних центара, личности и тенденција, 

опсежно је приказан у својим суштинским токовима и вредностима, са циљем 

формирања јасног увида у постојање заједничких карактеристика целине 

југословенског културног простора.  
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Оваква структура поставке, са поделом на три хронолошке целине и, 

потребом за благим прелазом између целина, уместо круте поделе према ауторима 

или тенденцијама, суштински је утицала на просторну концепцију нове зграде МСУ.  

 

 

4.2.2 Музеј савремене уметности vs Музеј револуције народа и народности 

Југославије 

 

Успешна реализација објекта МСУ је, према Денегрију резултат „једног полетног 

времена, краткотрајног материјалног просперитета средине, сретног споја 

иницијатива културних и уметничких кругова, са једне, и подршке политичких 

гарнитура које су се тих година налазиле на одговорним функцијама у граду и 

републици, са друге стране.“98  Повољне социоекономске околности, додаје 

Денегри, не би биле довољне за реализацију објекта МСУ да није постојала „једна 

сасвим конкретна и лична јака воља“99 Миодрага Б. Протића. Поставља се питање, 

зашто, током истог периода краткотрајног материјалног просперитета средине, у 

оквиру истог комплекса културе у Блоку 15 на Новом Београду, и уз јаку личну вољу 

Милорада Панића-Сурепа (T XIII: сл. 13.26), није реализован други објекат културе, 

Музеј народа и народности Југославије? Имајући у виду да је Суреп био један од 

иницијатора оснивања МСУ, да је са функције Секретара за културу НР Србије 

(министар за културу, у периоду 1956-1959), био расписивач и председник 

конкурсног жирија за објекат МСУ, и да је, касније, као управник Народне 

библиотеке Србије успешно реализовао нову зграду ове републичке установе 

културе на Светосавском платоу, а да са функције директора Музеја револуције, на 

коју је постављен 1959. године, након завршетка министарског мандата, није успео 

да реализује нови објекат ове савезне установе културе, можемо претпоставити да је 

у позадини процеса реализације објекта МСУ, односно не-реализације МР, постојала 

читава мрежа утицаја, намера и супротстављених интереса различитих политичких 

гарнитура, односно савезне и републичких политика култура.   

Одлука о изградњи нове зграде МСУ донета је 1959. године, исте године када 

је Централни комитет СКЈ донео одлуку о оснивању институције Музеја револуције 

народа и народности Југославије, што је, како ћемо видети, само једна од многих 

заједничких карактеристика ова два објекта. Савет за културу НРС је 1959. године 

именовао Одбор100 чији је задатак био да припреми програм објекта МСУ, распише 
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архитектонски конкурс и изабере конкурсни жири.101 Одбор је већ крајем 1959. 

године, расписао јавни архитектонски конкурс за нову зграду МСУ, на локацији која 

се налази на левој обали реке Саве насупрот тврђаве Калемегдан, у оквиру 

комплекса музеја у Блоку 15 на Новом Београду, на којој ће касније објекат бити 

изграђен. Одлуком политичких структура102 изабрана је локација на самом ушћу 

Саве у Дунав, што представља промену у односу на првобитно одређену локацију 

насупрот зграде Централног комитета СКЈ, на којој је 1948. године спроведен 

конкурс за Модерну галерију. Ова промена локације имала је негативне последице 

на друштвени и просторни статус МСУ, што је, парадоксално, било од суштинског 

значаја за коначну успешну реализацију објекта. Модерна галерија, је на локацији за 

конкурс из 1948. године, била предвиђена као самосталан објекат у непосредној 

близини објеката значајних политичких институција. На новопредвиђеној локацији 

Модерна галерија је измештена у адекватнији контекст, у комплекс културе, али је 

изгубила друштвену и просторну самосталност укључивањем у урбанистичку 

композицију Блока 15, према којој је доминантан просторни значај додељен Музеју 

револуције. Урбанистичким решењем комплекса културе, конципираним са 

основним циљем да омогући пренос културолошког значења са више различитих 

културних институција на установу Музеја револуције, МСУ је постављен у 

подређен просторни положај у односу на МР. Свођењем на кулису која је требала да 

обезбеди културни легитимитет Музеју револуције, МСУ је добио додатну улогу 

савезног значаја, која је значајно утицала на несметану реализацију интереса 

републичке политике културе, односно коначну реализацију објекта републичког 

значаја.103 Неуспех процеса реализације урбанистичког комплекса културе и 

коначно одустајање од изградње МР, омогућили су самостално функционисање 

објекта МСУ, независно од планираних циљева савезне политике културе усмерених 

на истицање друштвеног и културолошког значаја Музеја револуције.   

 

 

4.2.3  Нова просторна концепција – конкурс 

 

Комисија за оцену конкурсних радова завршила је са радом почетком 1960. године, 

доделивши две награде, поред прве награде архитектима Ивану Антићу и Иванки 

Распоповић, другу награду архитекту Ристи Шекеринском и студенту архитектуре 

Петру Павлићу, трећа награда није додељена, већ су додељена три откупа и један 
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откуп ван услова конкурса.104 Према извештају о конкурсу Оливера Минића, једног 

од чланова жирија, и критици коју је упутио већини приспелих радова јасно је да је 

просторна концепција објекта Музеја била доминантан и пресудан критеријум 

приликом одлучивања жирија. Поред похвале за оригиналну просторну концепцију 

првонаграђеном пројекту, Минић у негативном контексту истиче пројекте који су за 

решење музејског простора понудили „често употребљавано и злоупотребљавано“105 

конвенционално решење са централним атријумом и решење у виду хале, које не 

испуњава потребе савремене концепције МСУ, већ „више одговара сајамском типу 

изложбе“.106 Наглашавајући да се конкурсу не могу приписати нарочито велики 

резултати, Минић, трећину приспелих радова оцењује као „сасвим безвредне, чак 

неозбиљне“,107 већину пројеката, коју чине конвенционална решења, као „солидне 

студије које се не удаљавају много од познатих и опробаних решења“,108 док за 

мањи број неконвенционалних пројеката сматра да нису остварили реалан и 

потребан квалитет.  (T XI: сл. 11.3) 

У оваквој ситуацији, првонаграђени пројекат, иако похваљен, није одмах 

препознат као „један од оних ретких остварења које се готово једнозначно сматра 

најзначајнијим архитектонским делом своје епохе“.109 Поред позитивне оцене 

оригиналне просторне концепције, првонаграђени рад је релативно скромно оцењен 

као „нешто више од доброг и коректног функционалног решења, од исправне 

примене система осветљења и прегледног вођења кретања посетилаца“.110 У 

обликовном погледу оцењено је да су пројектом наговештене „интересантне 

могућности са пластично разиграним масама“ и да „мало бизарне, кристаласте 

форме крова“111 ипак „могу бити од доброг визуелног ефекта са моста и 

Калемегдана“.112 Недостатци пројектног решења нису посебно истицани, већ је у 

закључку констатовано да „пројекат треба посматрати као одређену идејну 

концепцију која тек у детаљној студији и разради треба да разреши све слабе 

чворове, да изрекне све недоречено, да развије идеју до пуне мере“.113  

Ауторски тим Антић и Распоповић је управо веома успешно развио идеју 

током израде пројектне документације. (T XI: сл. 11.4 – 11.17) 

Обликовно и просторно решење објекта МСУ се заснива на суперпонирању 

два основна конструктивна растера постављена у међусобном односу под углом од 

45º. Примарни ортогонално постављен растер, који дефинише правилну правоугаону 

форму приземне и подрумске етаже објекта димензија 29.0 m x 48.0 m, формира 

армирано-бетонски скелетни систем који се састоји од 24 стуба, постављених по 
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шест у четири паралелна реда на међусобном одстојању од 9.5 m. Секундарни растер 

формира конструктивни систем армирано-бетонских греда, постављен дијагонално 

(под углом од 45º) у односу на примарни растер конструктивних стубова. 

Секундарним растером формиране су спратне етаже главног корпуса објекта, који се 

састоји из осам (два унутрашња и шест спољних), једнаких кубуса квадратних 

основа димензија дијагонале квадрата примарног растера, дужине 9.5 х 2 . Управо 

пластика заротираних кубуса главног корпуса даје основно обележје обликовању 

форме објекта. Ротацијом шест спољних кубуса, формом објекта доминирају 

конзолни препусти правих углова са засеченим врховима, чиме фасада објекта 

престаје да буде дводимензионална раван као на објектима Музеја револуције, и 

постаје место пластичног израза што је на Музејима револуције или Домовима ЈНА 

било искључиво карактеристика кровне зоне објекта. Кровна раван МСУ, више није 

самосталан обликовни елемент као на Дому ЈНА у Шибенику или Музеју револуције 

у Београду, или пасивна невидљива равна страна главног кубуса, као на Музејима 

револуције у Сарајеву и Новом Саду, већ је интегрисана у динамичну композитну 

форму објекта. Иако су сви кубуси једнаке висине, засецањем сва четири рогља, 

равни делови крова не формирају класичну модернистичку пету фасаду, већ постају 

једна страна „кристалне“ форме кубуса. Аутори задржавају правилни геометријски 

облик основног елемента, међутим његовим понављањем у ротираном положају 

разграђују основни полазни облик правилног кубуса карактеристичног за објекте 

Музеја револуције, при том стварајући ефекат „непрекидног раста“ објекта. 

Елевација објекта Музеја настала је понављањем једног истог елемента, и њиховим 

међусобним повезивањем у групну форму, чиме је створен утисак могућег 

непрекидног додавања нових елемената. Константно понављање може бити виђено 

као монотона механичка радња, међутим у случају МСУ, понављањем истих 

заротираних елемената остварена је динамична елевација, која указује на 

индустријско или технолошко порекло модуларне структуре објекта. Створен је 

утисак као да је пред нама само део објекта, индустријски произведен фрагмент, који 

ће током времена бити дограђиван.  Индустријски принцип посматран је као 

рационализација и геометризација елемената, омогућивши, према Попадићу, појаву 

„оптималне количине формално-архитектонских мотива у елевацији“,114 што је 

остварено максималном редукцијом архитектонских елемената и њиховом 

интеграцијом у основни корпус објекта. Објекат је симетричан, али рекли би смо 
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неутрално симетричан, без ефекта класичне монументалности и трипартитног 

концепта симетрије са главним средишњим делом објекта који доминира над бочним 

деловима, као објекту Музеја „25. мај“. Употребом шест равноправних кубуса 

обједињених у јединствену композициону целину објекта, аутори уносе идеолошки 

слој у обликовање објекта, означавајући, у том периоду, на уобичајен начин шест 

република чланица СФРЈ.115 

Пластична тродимензионална фасада настала понављањем ротираног 

примарног елемента први пут се у оквиру југословенског културног простора, јавља 

на првонаграђеном пројекту на конкурсу за Музеј града Београда архитекта 

Ратомира Богојевића. Међутим, Богојевић ротирани мали кубични елемент 

квадратне основе, аплицира као пластичну декорацију фасадне равни великог 

призматичног корпуса објекта музеја, док Антић и Распоповић основни елемент не 

посматрају као декоративни, већ као конститутивни фрагмент форме интегрисан у 

укупни корпус објекта, у складу са његовим идеолошким значењем. Форма објекта 

МСУ конципирана је на контрасту дематеријализоване стаклене приземне етаже и 

пуног доминирајућег главног корпуса објекта, са циљем реализације ефекта 

„лебдења“, што је била једна од основних карактеристика форме објеката Музеја 

револуције. Ефекат лебдења појачан је препустима главног корпуса у односу на 

приземну етажу, што је такође решење које је примењено на МР. Главни корпус 

објекта је претежно пун, изузев застакљених косих површина интегрисаног 

зениталног осветљења и прозорских отвора према тврђави Калемегдан на првој 

етажи, и материјализован у белом венчачком мермеру.  

 

 

4.2.4 Парадокс политике културе – критика апстрактне форме  

 

Финална материјализација пуног дела објекта у белом мермеру, не представља 

резултат самосталне одлуке ауторског тима, већ политичке одлуке произашле прво 

из репрезентацијских потреба политике културе, а затим из актуелних друштвено-

политичких догађања. Конкурсним пројектом аутори су за финалну 

материјализацију пуних делова фасаде предвидели опеку, која је како је критика 

периода истакла објекат „приближила утиску стамбене архитектуре“,116 тако да је у 

главном пројекту уместо опеке предвиђен вештачки камен „да би се истакла 

кристалоидна чистота облика“.117  Главни пројекат, рађен у пројектном бироу 

 140



Грађевинског предузећа „Рад“, завршен је 1. августа 1960. године, али је пре 

издавања сагласности од стране ревизионе комисије, на интервенцију 

Урбанистичког завода од аутора тражено да изврше измену материјализације 

фасадних зидова. Разлог за измену наведен је у образложењу Урбанистичког завода 

издатог 24. априла 1961. године, у којем се каже да: „пошто се објекат налази у 

ансамблу СКСКЈ, будућег Музеја Револуције, а у парку уметности...Урбанистички 

завод препоручује да се фасада објекта уместо у вештачком камену обради у 

природном и племенитом материјалу.“118 Образложење јасно потврђује мишљење да 

је урбанистичка композиција Парка културе у Блоку 15, на Новом Београду, 

конципирана са основним циљем истицања идеолошког значаја Музеја револуције, 

коју кулиса, Музеј савремене уметности, мора додатно да истекне, а не својом 

неадекватном материјализацијом да наруши. Аутори су препоруку прихватили и 

уместо вештачког камена усвојили венчачки мермер, супротно мишљењу стручне 

јавности. Стручна јавност није се слагала са политичком одлуком промене 

материјализације, што аргументовано образлаже Оливер Минић:  

 

Конструктивно зграда је од армираног бетона али је споља обложена белим 

мермерним плочама. Обучена је у скуп и племенит материјал. Било би 

доследније кристалном облику зграде да је цела изливена у бетону и да је на 

спољним површинама остављен сирови бетон. Вероватно да ова алтернатива, 

уколико је уопште долазила у обзир, не би била прихватљива за инвеститора. 

Једна овако висока културна установа треба да изгледа репрезентативно и, 

према томе, обложена мермером. Изгледа ми да је облагањем зграда изгубила 

у снази израза, прво што ефекат оплочавања умањује изражајност 

архитектонског волумена, а друго, што и бледа боја овог мермера делује 

прилично хладно.119 

 

Коригован пројекат је са решењем ревизионе комисије, предат Дирекцији за 

изградњу Новог Београда 14. јуна 1961. године, да би убрзо након издавања 

грађевинске дозволе, у јесен 1961. године започела изградња објекта. Током 

изградње објекта, 1963. године материјализација фасаде Музеја је поново постала 

политичко питање, али овај пут тема није била потреба за друштвеном 

репрезентацијом, већ политици културе неодговарајућа концепција апстрактне 

форме објекта. Конкурсна комисија је за спољно обликовање МСУ навела да 
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„наговештава интересантне могућности са пластично разиграним масама“, што смо 

оценили као скроман исказ, али исказ који свакако није негативан. Међутим, две 

године након почетка градње и три године након освајања прве награде, објекат 

МСУ постаје за политику културе „очигледно ружан објекат“120 како је Музеј 

окарактерисао, на седници српске владе, председник владе (Извршног већа) Србије, 

Слободан Пенезић. 

Који су разлози утицали да се објекат, само три године након освајања прве 

награде на јавном конкурсу и две године пре него што ће добити Октобарску 

награду града Београда, из позиције која обећава интересантне могућности, 

трансформише у очигледан архитектонски и друштвени промашај?  

МСУ је у тренутку Пенезићеве критике, био у поодмаклој фази изградње, са 

завршеним грубим грађевинским радовима, тако да је било могуће сагледати 

структуру коначне форме објекта без постављене финалне материјализације. Управо 

је избор финалних материјала иницирао дискусију о МСУ на седници републичке 

владе, пошто је претходно тражено да се, из разлога уштеде, пројектом предвиђени 

завршни материјал „паркет и камен свуда – и на прочељима – мора заменити 

малтером, односно бетоном“.121  

Промена материјала није била једина неповољност и том тренутку, пошто су, 

како наводи Протић, противници МСУ поредивши објекат са сојеницама или 

амбаром, истицали да постоји могућност „да ће се због ружноће обуставити 

градња“.122 Јасно је да је савременост апстрактне кристалоидне форме, још 

незавршеног објекта била тежиште критике, што потврђује и Благојевић када каже 

„да је код Пенезића посреди било ’слепило очију које не виде’, односно не разазнају 

‘очигледно ружну’ од савремене архитектуре и заправо не виде шта је то што Музеј 

савремене уметности чини савременом“123 архитектуром. Такође, тешко је 

претпоставити да би председник владе која финансира изградњу објекта, без јаког 

повода зашао у област архитектуре, професије која му није блиска, и тако оштро 

критиковао овако значајан објекат.  

Кључни повод за неразумевање, и што је важније неприхватање савремене 

форме МСУ, је била кампања против апстрактне уметности која је покренута са 

највишег политичког места, од стране председника Југославије и Комунистичке 

партије, Јосипа Броза Тита, почетком 1963. године. Наиме, Тито је, прво у 

новогодишњој поруци 1963. године исказао своје незадовољство „стањем у нашем 

културном и морално-политичком животу (...) нарочито у књижевности и умјетности 
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уопште“,124 да би 23. јануара, на VII Конгресу Народне омладине Југославије 

одржаном у Београду, изнео веома оштру критику апстрактне уметности, рекавши: 

 

Ја нисам против стваралачког тражења новог, рецимо у сликарству, 

скулптури и другим умјетностима, јер то је потребно и добро. Али ја сам 

против тога да дајемо новац заједнице за нека такозвана модернистичка дјела 

која немају никакве везе са умјетничком стварношћу. (...) Ко је онда крив 

што је почела да преовлађује таква квази умјетност? Свакако они који купују 

таква квазиумјетничка дјела и троше за њих државни новац, дајући понекад и 

награде и слично. Ако неко хоће да се бави таквим сликарством или 

скулптуром, нека то он чини на свој трошак, заједно с онима који заступају 

правац ултрамодернистичке, апстрактне умјетности. Зар наша стварност не 

пружа довољно богат материјал за стваралачки умјетнички рад? А баш њој 

најмање посвећује пажње велики дио младих умјетника. Бјежи се у 

апстракцију, умјесто да се обликује наша стварност... Разумије се да ту не 

може бити говора о некаквој административној интервенцији. Ипак, јавност 

не би смјела бити пасивна према тим проблемима.125  

 

Критику апстрактне уметности, Тито је, две недеље касније, проширио оштром 

опоменом, скоро упозорењем, упућеним одговорним руководиоцима:  

 

Ја нисам одговоран само за индустријализацију и агрикултуру, већ и за 

културу, јер ја нисам само Предсједник Републике него и Генерални 

Секретар СК. И као генерални секретар Партије одговоран сам пред 

хисторијом и народом за правилан курс развитка наше земље. Зато такви 

људи треба да схвате и запамте да другачије не може да буде... Апстрактни 

правац у сликарству постао је у Југославији доминирајући. Реалисти су 

помало потискивани, а награде су дијељене претежно апстрактним 

умјетницима. За то, наравно, нису криви умјетници, већ они одговорни 

руководиоци комунисти којима је било повјерено располагање средствима и 

који су давали награде онима којима их нису смјели давати.126 

 

Тито је тежиште критике задржао на самој апстрактној уметности, док је 

одговорност, за разлику од периода социјалистичког реализма, са уметника пренео 

на финансијски неодговорне руководиоце, који су спроводили неадекватну политику 

награђивања додељујући награде онима којима их нису смјели давати. Титова 
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критика руководиоца одузела је интегритет првој награди на конкурсу и пружила 

могућност Пенезићу да занемари стручно мишљење конкурсног жирија када је у 

расправи владе о повећању издатака за мермерну облогу фасаде МСУ рекао „боље 

да платимо и то него да сутра ми будемо криви због очигледно ружног објекта.“127 

Пенезићевом критиком и усвајањем одлуке да се не смањују средства за изградњу 

МСУ, односно да се задржи пројектом предвиђени венчачки мермер, републичка 

влада се унапред ограђује и избегава да преузме одговорност пред, тада још увек 

хијерархијски надређеним савезним органима, за потенцијално ружан изглед 

апстрактне форме објекта. Политички притисак је, поред критике апстрактне форме 

објекта, утицао да се, како истиче Денегри, у посебно опасном положају нађе 

управник МСУ, Миодраг Б. Протић,128 и то не само као сликар „апстрактних 

предела“, већ „као начелни заговорник легитимитета апстрактне уметности“ и 

првенствено „као утицајна личност у тадашњем уметничком животу“. Међутим, 

политички притисак, изузев вербалних напада и промене критеријума за селекцију 

руководилаца у култури,129 није имао значајнијег утицаја на уметничку продукцију, 

и у случају МСУ није утицао на промену пројекта или управника, тако да је након 

усвајања материјализације за завршну обраду фасаде, изградња несметано 

настављена. 

Коначно, након завршетка изградње објекта,130 две године након Пенезићеве 

критике и две године након усвајања новог Устава СФРЈ и хијерархијског 

изједначавања савезне са републичким владама, ауторима објекта је истог дана када 

је објекат свечано отворен, 20. октобра 1965. године (Дан ослобођења града 

Београда),  додељена Октобарска награда града Београда.131 Аутори за објекат МСУ, 

нису добили награду НП „Борба“ или неку другу савезну награду или признање.   

 

 

4.2.5 Простор без просторија - тродимензионална „open space“ просторна 

концепција  

 

На који начин је просторна концепција МСУ испунила сложене захтеве нове 

музејске концепције МСУ? 

Унутрашња дистрибуција функционалног садржаја МСУ не представља 

иновативно решење, пошто је примењена већ уобичајена, у оквиру југословенског 

културног простора, музејска организација са јавним и радним просторијама 
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лоцираним на приземној и делом на подрумској етажи и централним изложбеним 

простором на спратним етажама у оквиру главног кубуса објекта.  

У финалној реализацији објекта, односно претходно у главном пројекту, 

спроведене су промене конкурсног решења које су значајно унапредиле унутрашњу 

просторну организацију објекта. Конкурсним решењем сала за предавања је била 

предвиђена као посебан слободностојећи објекат, и повезана дугим коридором-

мостом са улазним холом главног објекта. Аутори су одустали од решења са два 

међусобно повезана објекта, и у коначној реализацији, уз извесне корекције 

организације главног корпуса објекта, поставили салу за предавања у средишту 

приземне етаже, непосредно уз  простор за повремене изложбе. Поред 

реорганизације приземне етаже, односно промене положаја главног улаза, централне 

гардеробе и блока техничких просторија, затим промене положаја улаза за запослене 

који је са северозападне стране премештен на југоисточну страну објекта, извршена 

је и промена организације главног степеништа што је било од великог значаја за 

коначну просторну организацију објекта. У конкурсном пројекту централно 

степениште је формирано, изузев полазног крака, као класично двокрако 

степениште, док је у финалној реализацији конципирано као сложено просторно 

степениште са више различитих степенишних кракова, што је, између осталог, 

значајно допринело ефекту „каскадног преливања простора“.132  

Последња и рекли бисмо квалитативно најзначајнија измена конкурсног 

пројекта јесте последица уноса идеолошког значења у обликовање објекта, односно 

примена потпуне модулације основних елемената форме објекта, реализацијом шест 

истих јединица квадратне основе, уместо како је конкурсним решењем предвиђено, 

пет јединица.133 Конкурсним решењем, на првом нивоу изнад улазне зоне у објекат, 

у великом кубусу правоугаоне основе, била је предвиђена велика изложбена 

галерија, која би у финалној реализацији могла да постане централни изложбени 

ниво што би за последицу имало смањење значаја излагања на другим, мањим 

изложбеним нивоима, супротно потреби истицања хомогене концепције музејске 

поставке. Такође, последица оваквог решења је појава конструктивних стубова у 

изложбеном простору, односно јединих преградних зидова-паноа у објекту у које су 

стубови били интегрисани приликом поделе великог изложбеног простора на три 

мање целине. Применом шест истих кубичних елемената, остварена је директна 

подела великог изложбеног простора, без потребе за преградним зидовима, док су 

конструктивни стубови интегрисани у фасадне зидне равни на исти начин као на 
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другим деловима објекта, и што је важније, спроведено је изједначавање значаја свих 

изложбених нивоа. Изједначавањем значаја између нивоа формиран је изложбени 

простор који је испуњавао захтев да се југословенска уметност прикаже као 

јединствена „органска“ и хомогена целина, без посебног истицања одређених аутора 

или дела, и то у оквиру шест целина обједињених у јединствени простор надцелине. 

Оваквим решењем испуњен је један од захтева музејске концепције, односно 

било је потребно створити просторне услове за непрекинуто, континуирано 

сагледавање заједничких карактеристика југословенске уметности, са благом 

поделом на целине „поетских низова“ у чијем тежишту се више не налази 

ствараоц/уметник, већ прималац, односно корисник музеја. 

Полазећи од динамичног модела просторне концепције коју Богојевић 

примењује на конкурсима за Музеј шумарства и ловарства на Топчидеру и Музеј 

града Београда, аутори МСУ развијају коначну тродимензионалну „open space“134 

просторну концепцију, која у потпуности одговара захтевима излагачке концепције 

Музеја, формирајући четири основна спратна нивоа, поетска низа, једнаког значаја, 

међусобно суперпонирана у оквиру јединственог, хомогеног, унутрашњег простора 

објекта. Изложбени нивои, постављени на различитим висинама, ограничени 

фасадним зидовима према спољном простору и потпуно слободни и отворени према 

просторном тежишту у средишњем делу објекта, формирају различите међусобне 

односе стварајући просторе специфичног карактера и различите амбијенте за 

посматрање експоната на сваком нивоу. Постављањем изложбених нивоа на 

различите висине испуњени су основни пројектни захтеви, којима је, поред велике 

симезе, захтевано да се омогуће „варијације у висинама и волуменима појединих 

простора“135 са циљем остваривања простора „максималне еластичности и 

адаптабилности“136 за излагање различитих форми савремене уметности. 

Дистрибуција изложбених простора је спроведена тако што је простор повремених 

изложби лоциран на приземној етажи издигнутој од терена на коту +1.80 m, први 

ниво сталне поставке, намењен вајарству, је постављен на коти +3.90 m изнад нивоа 

приземља, док је сликарство подељено на више нивоа, тако што су велика платна 

лоцирана на нивоу +6.25 m, платна средње величине на нивоу +8.60 m, и мала платна 

на последњем нивоу на коти +10.95 m137 (T XI: сл. 11.16 – 11.17). Изложбени нивои 

су постављени на малим висинским разликама од 1.56 m до 2.34 m, тако да, поред 

функционалне погодности лаког савладавања простора без умарања посетилаца, 

пружају могућност стварања адекватних амбијената за сагледавање различитих 
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уметничких дела, формирајући велике просторе са висином од 7.0 m за посматрање 

монументалних експоната и интимне просторе скоро приватног карактера висине од 

3.10 m, за сагледавање експоната мањих величина. У оквиру овако конципираног 

јединственог просторног волумена реализован је изложбени простор укупне 

површине 3.600 m2, са могућношћу излагања 700 експоната. 

Специфичност просторне концепције МСУ, произашла из захтева излагачке 

концепције, представља формирање јединственог унутрашњег простора, потпуно 

отвореног, без преградних зидова, коридора и затворених изложбених сала, 

карактеристичних за класичне музејске објекте, у оквиру којег се изложбени нивои 

каскадно преливају један у други формирајући „текући“ простор. Концепцијом 

„текућег“ простора, аутори су спровели интеграцију процеса кретања и сагледавања 

изложбе, односно испунили захтев музејске концепције за непрекинутим током 

откривања каузалности југословенске савремене уметности. Реализацијом потпуно 

отвореног унутрашњег простора, остварена је могућност сагледавања експоната из 

више различитих углова, односно омогућено је са виших изложбених нивоа 

посматрати експонате постављене на нижим нивоима. Такође, поделом изложбеног 

простора само благом висинском денивелацијом на више мањих изложбених целина, 

решен је проблем велике експонираности корисника у музејским просторима 

конципираним на принципу велике изложбене хале, тако да су у оквиру јединственог 

отвореног простора створени услови који корисницима пружају могућности 

интимнијег сагледавања експоната, карактеристични за затворене изложбене 

дворане класичних музеја.  

Околни спољни простор, као и сви унутрашњи изложбени нивои, усмерени су 

према просторном тежишту у средишту објекта. Тежиште простора МСУ, које се 

налази на месту највеће удаљености хоризонталних нивоа од носећих вертикалних 

елемената, према Машићу, јесте место где изложбени нивои „у сучељавању граде 

своје вертикално померене додире“138 формирајући „врхунац пластичне 

узнемирености“139 унутрашњег простора музеја. Супротно карактеристици 

модернистичких простора,140 унутрашњи простор не тежи да изађе из објекта, већ 

преко великих стаклених површина привлачи спољни простор у објекат, који као 

слика која употпуњује доживљај корисника музеја, бива укључен у просторну 

концепцију музеја. Исту тенденцију центрипеталне усмерености према средишту 

објекта исказују и периферни простори изложбених нивоа, који се према Маневићу, 

„крећу према средини, ка жаришту, скупљајући естетске сензације по кутовима, кроз 
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неочекиване продоре пејзажа или у драматичним сукобима избочина пластичног 

костура“.141  

У средишту овакве просторне концепције, се не налази више уметник или 

стваралац, тако да су све просторне сензације усмерене према посетиоцу, кориснику 

простора музеја, што Маневић сматра једном од најзначајнијих карактеристика 

архитектонске концепције МСУ, додајући:   

 

Архитектура нас окружује, нивои, терасе, ређају се десно и лево, али је срж, 

центар ликовног догађаја у посматрачу... 'Човекомерност’, последња 

карактеристична црта архитектонске концепције Музеја добија на овај начин 

ново значење.142 

 

Управо ова промена класичне музејске концепције и постављање посетиоца у 

тежиште просторног концепта, изазвала је највише контроверзи након завршетка 

изградње објекта, поставивши са једне стране друштвено политичку и стручно 

архитектонску јавност, која је била неподељена у оцени да објекат МСУ представља 

„можда зачетак читаве једне нове архитектуре“,143 док се са друге стране нашао 

известан број професионалних уметника који су, упутивши оштру критику, исказали 

значајну резервисаност према концепту „хуманог елемента у архитектури“.144 

Kритика политичких структура усмерена на апстрактност форме музеја, из 1963. 

године, најкритичније године током периода изградње објекта,145 није више била 

актуелна и како није имала значајнијег утицаја на изградњу МСУ, испоставила се 

као дневно-политичка потреба републичких органа управе усклађивања реторике са 

савезном политиком културе, што је потврђено доделом Октобарске награде 

ауторском тиму, истог дана када је Музеј отворен 20. октобра 1965. године. Нова, 

након усвајања Устава самосталнија, републичка политика културе, је у тексту у 

дневном листу Политика објављеном неколико месеци пре отварања Музеја, 

направила значајан отклон од периода критике из 1963. године, наговестивши 

потпуно другачији однос према архитектури објекта МСУ:  

 

...блиски датум отварања те зграде не само да је тријумф једне установе, већ 

је и дан једне од најзначајнијих победа наше модерне уметности... . 

Архитектонски спектакуларна у најбољем и најчистијем смислу речи (...) 

пред њом морамо осетити дивљење и понос. Дивљење пред њеном 
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упечатљивом лепотом, а понос јер је таква зграда – музеј наше модерне 

уметности. И као и у другим ретким приликама, када смо сведоци да се једна 

велика жеља претвара у стварност, зачас губимо смисао за објективно, и 

заборављамо све што је до јуче било...146 
 

да би два месеца касније у истом дневном листу започета мисао била довршена: 

 

Још у скелама она је била предмет исмејавања, чудовишни стоглави змај, 

чије ауторе треба спалити на ломачи. Од стоглавог змаја, када су скинуте 

скеле и мрље малтера, постао је питоми лабуд. (...) уметност је, тек сада 

постала више него икад нераздвојни део друштва, његова хумана 

компонента...147  

 

У свечаном говору приликом отварања објекта, Председник Скупштине града 

Београда Бранко Пешић, између осталог је истакао управо хуманоцентричну 

карактеристику просторне концепције МСУ, повезујући је са тенденцијом 

формирања хуманијих друштвених односа у југословенском социјалистичком 

систему.148 Стручна, архитектонска критика периода је објекат оценила као једно 

особено архитектонско дело без преседана, јединствено, оригинално и снажно дело 

које је „у многоме обогатило и унапредило нашу архитектуру“,149 и које се од 

осталих издваја својом просторном концепцијом.150 Управо су основне 

карактеристике просторне концепције објекта биле предмет критика 

професионалних уметника. Према критици уметника, основни проблем просторне 

концепције представља отвореност простора, која пружајући могућност сагледавања 

више изложбених нивоа, онемогућава концентрацију на једно уметничко дело. У 

критици се, затим, истиче да су услед динамичности и разуђености простора 

створени различити просторни услови који онемогућавају равноправно излагање 

уметничких дела, а што све утиче на недовољну интимност простора неопходну за 

потпуну концентрацију посматрача на одређено дело. Такође, према критици, 

проблем представља преобилно осветљење у одељењу скулптура које негативно 

утиче на сагледавање пластицитета изложених дела, као и ометање концентрације 

посматрача на изложено дело увођењем атрактивне позадине у простор музеја, што 

према критеријумима архитектуре представља изузетан квалитет. Приликом 

излагања скулптура у отвореном простору позадина је пажљиво бирана, тако да 
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може да буде или лако апстрахована од стране посматрача или да позитивно 

учествује у процесу сагледавања дела, док је, према критици уметника, увођењем 

атрактивне панораме старог града у затворени простор музеја створена посебна 

сензација која одвлачи пажњу посматрача од изложених скулптура. Доживљај 

унутрашњег простора МСУ, сликар и архитект Леонид Шејка, је упоредио са 

осећајем човека на раскрсници у великом граду,151 са чиме се делимично можемо 

сложити, јер унутрашњост МСУ свакако представља веома сложен простор који 

захтева већи степен концентрације корисника од простора класичних музеја, али се 

не можемо сложити са негативним ставом Шејкине констатације.  

Унутрашњост простора МСУ се, како истиче Благојевић, доживљава кроз 

кретање и промену положаја посматрача, уместо из једне фиксне тачке као у 

класичним музејским просторима, односно: 

 

Искуство простора у МСУ је стога варијабилно, јер је сагледавање целине 

променљиво у зависности од путање кретања и од поставке експоната. И сам 

посматрач је у овом простору ‘динамички експонат’ изложен погледу, 

учесник у спектаклу савремене уметности.152 

 

Критика уметника је била усмерена на просторне карактеристике МСУ, које су 

произашле из захтева нове музејске концепције, и према томе можемо рећи да је 

настала као резултат неприхватања нове, секундарне позиције уметника у оквиру 

нове музејске концепције.  

Основне карактеристике савремене просторне концепције Музеја, настале као 

резултат нове излагачке концепције су: 1. јединственост просторне целине музеја 

произашла је из захтева за сагледавањем „органске“ целине поставке; 2. простор без 

просторија, односно, отвореност јединственог простора без преградних зидова 

карактеристична за класичне изложбене дворане, одговара захтеву да се посетиоцу 

омогући континуиран, непрекинут ток сагледавања поставке; 3. концепција 

просторне организације „текућег“ простора, одговара потреби да се посетиоцу 

омогући откривање каузалности логичке целине153 југословенске савремене 

уметности; 4. просторна динамика и висинска варијабилност простора произашли су 

из захтева за стварањем специфичних услова и амбијената за сагледавање 

различитих форми савремених уметничких дела; 5. увођење урбаног пејзажа старог 

града у простор музеја представља резултат захтева да се избегне монотонија 
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приликом проласка кроз увек исте и затворене просторе изложбених дворана 

класичних музеја; 6. и на крају, можда и најважније, постављање 

корисника/друштва, уместо уметника/ствараоца, у тежиште просторне и музејске 

концепције произашло је из основног задатка МСУ „подруштвљавања 

уметности“,154 односно остваривања социјализације савремене југословенске 

уметности. Основни задатак МСУ јесте, да као друштвена институција активна „у 

тражењу спона уметности и друштва“,155 оствари социјализацију и попу аризацију 

савремене „националне и југословенске уметности – прву као интегрални део 

друге“,

л

носно како истиче Протић: 

156 са циљем да појам социјалистичке културе стекне реалнији друштвени 

смисао који се не исказује само у апстрактном, естетичком или идеолошком 

контексту, већ и у начину коришћења, припадања и расподеле културних вредности. 

Реализација овог задатка је спроведена у концептуалном смислу кроз додељивање 

примарног значаја посетиоцу, уместо уметнику, као у класично конципираним 

музејским објектима, док је у просторном смислу значило суштинску промену 

посматрања објекта музеја, од

      

Музеј дакле није замишљен као храм, катедрала у којој се контеплативни 

појединци узносе ка метафизичком трансцендентном кругу. Већ и његова 

архитектура – изванредно оригинално дело арх Иве Антића и Иванке 

Распоповић – говори о новом, модерном схватању, о јединству уметности, 

природе и живота.157  

 

Музеј савремене уметности се може сматрати „једним особеним делом без 

преседана“158 у оквиру југословенског културног простора, најзначајнијим делом 

своје епохе,159 или према Бодријару, јединственим објектом архитектуре, међутим 

услед промене друштвено-политичких услова у Југославији, у другој половини 

седме деценије прошлог века, није постао, како се то након изградње претпоставило, 

зачетак једне нове архитектуре, већ пре бисмо рекли, представља врхунско дело 

које је означило завршетак једног периода, периода конституисања архитектуре 

наднационалног карактера. 

МСУ је, иако републичка институција културе, конципиран, како је нагласио 

Бранко Пешић, председник скупштине града Београда у говору приликом свечаног 

отварања Музеја, као „кућа братства и јединства, лепоте и заједничког 

стваралаштва“,160 дело наднационалног карактера настало у периоду краткотрајног 
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материјалног просперитета средине,161 које својом просторном концепцијом 

рефлектује један несвакидашњи оптимизам,162 представља последње архитектонско 

дело високе културе у Југославији отворено у контексту савезног значаја, са 

акцентом, не на републичком или локалном, већ на југословенском значају 

институције, што ће бити значајно промењено већ приликом отварања наредног 

објекта културе изграђеном у Београду, новом објекту Народне библиотеке Србије.  

   

 

4.3 Форма као детерминанта унутрашњег простора објекта -  Спомен музеј 

стрељаних у Крагујевцу (1965-1976) 

 

Непосредно након завршетка реализације објекта Музеја савремене уметности у 

Београду, ауторски тим Антић-Распоповић, 1965. године, пројектује још један 

објекат културе Спомен музеј стрељаних у Крагујевцу, али са другачијом темом и 

наменом музеја, које ће значајно утицати на формирање суштински различите 

просторне концепције меморијалног музеја у Крагујевцу. Реализација објекта је 

започела убрзо након завршетка пројектне документације, 1967. године, да би девет 

година касније, 15. фебруара 1976. године, Спомен музеј стрељаних у Крагујевцу, 

касније преименован у Меморијални музеј „21. октобар“, био свечано отворен. (T 

XII: сл. 12.3 – 12.7) 

Спомен-музеј у Крагујевцу је основан са двоструком наменом, тако да поред 

основних музејских задатака да „истражује, прикупља, чува и кроз различите форме 

презентује“ грађу о трагичном догађају којем је објекат намењен, има и додатну 

меморијалну улогу да „трајно негује успомену на страдале грађане Крагујевца“.163 

Локација одређена за објекат Спомен–музеја, налази се у оквиру Меморијалног 

парка „Шумарице“ (данас Спомен парк Крагујевачки октобар), отвореног 1953. 

године, на месту где су немачки војници 21. октобра 1941. године стрељали више 

хиљада становника Крагујевца. Према урбанистичком плану парка, архитеката 

Михаила Митровића и Радивоја Томића, локација Музеја је одређена непосредно уз 

главни улаз у парк, у осовини главне прилазне авеније, на истакнутој, највишој коти 

терена у оквиру Меморијалног парка, тако да објекат доминира улазним простором 

комплекса. Урбанистичким планом парковског комплекса који обухвата површину 

од 352 ha, предвиђено је више од тридесет скулпторално-архитектонских целина које 

обележавају места масовних гробница.164 Централни мотив Спомен парка Шумарице 
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јесте монументални „Споменик стрељаним ђацима и професорима“, дело академског 

вајара Миодрага Живковића, реализовано 1963. године, према првонаграђеном 

решењу на опште југословенском конкурсу спроведеном 1961. године. (T XII: сл. 

12.8) 

 Меморијални карактер музеја утицао је на споменички приступ конципирању 

објекта, тако да су објекту додељена многа симболичка значења. Основни концепт 

објекта је био да се посетилац што је више могуће „приближи тренутку пред 

стрељање“,165 односно да се карактером просторне организације омогући да 

посетилац буде „близак мислима, осећањима и надањима које су имали одрасли 

људи и деца у тренутку стрељања“.166 Овакав концепт и меморијални карактер 

музеја, определили су ауторе на неопходност напуштања позитивистичког концепта 

архитектонског израза. Резултат је нереализација једне од основних парадигми 

периода да „форма прати функцију“, односно реализација комплексне идејне 

надградње функционалног објекта, у којем просторна концепција музеја не настаје 

као последица функционалне организације или изложбене поставке музеја, већ као 

елемент комуникације и произвођач специфичне, тешке атмосфере, услед чега је 

форма објекта посматрана као самостална, чак доминантна јединица ове бинарне 

релације. Основна композициона мрежа објекта заснована је на понављању и 

груписању једног јединог просторног елемента квадратне основе димензија 3.12 m х 

3.12 m167 различитих висина. Број кубуса и њихов међусобни просторни однос 

резултат су потребе да се објекту додели више, симболичко значење. Број од 33 

кубуса симболично је повезан са 30 гробница у оквиру Меморијалног парка и три 

гробнице у околним селима, док затвореност кубуса односно одсуство прозорских 

отвора сугерише безизлазност тешке ситуације. Просторна организациона схема 

објекта, постављена у геометријском растеру, са једне стране, како примећује 

Благојевић, „апстрактни меморијални садржај поставља у апстрактни контекст 

рационалистичког континуума“,168 док са друге стране, преко облика основе 

хришћанског крста, преузима духовно значење симбола страдања. Монументалност 

објекта, која је, како истиче Антић, неопходна код пројектовања меморијалних 

зграда, постигнута је јасним вертикалама кубуса различитих висина, од којих 

најнижи кубус има висину 4.5 м, док је највиши кубус висине 21.5м. Уместо 

позитивне концепције Музеја савремене уметности, исказане лаким лебдећим 

кубусом главног корпуса, одвојеним од тла повученом и транспарентном приземном 

етажом, аутори просторну композицију Спомен музеја у Крагујевцу решавају са 
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тешким, монолитним кубичним елементима који не само да су чврсто постављени на 

тло, већ стварају утисак као да из њега израстају симболично се уздижући у висину. 

Принцип степенастог распореда кубуса према висини, није дефинисан 

хијерархијским, функционалним или конструктивним потребама, већ је одређен 

интуитивном скулпторском методом, са циљем постизања веће монументалности и  

тешке атмосфере како у спољној појавности објекта тако и унутрашњем простору. 

Степенасто поређане вертикале представљају основни просторни догађај, које како 

истиче Антић изражавају „окамењени бунт, експлозију и ерупцију које избијају из 

земље“.169 Финални резултат је практично просторни догађај, растућа, динамична 

форма апстрактне пластичке структуре, која поседује наглашене експресивне 

карактеристике.  

 Однос спољне форме објекта и унутрашњег простора, свесно прекинут у 

функционалном смислу, остварен је кроз пренос амблематског значења спољне 

форме кубуса на доживљај унутрашњег простора. Динамична спољна просторна 

композиција објекта дословно је пренета у унутрашњи простор објекта, односно 

како истичу аутори „кубуси разних висина, а исте основе дају и основну архитектуру 

зграде и истовремено стварају одговарајућу архитектуру ентеријера.“170 Циљ 

оваквог поступка аутора је био да посетилац преко ових уских, а високих, односно 

дубоких „бу ара“н  е , 171 благо осветљ ним удаљеним зениталним осветљењем осети 

специфичну, тешку атмосферу трагичног догађаја. Дубинско степеновање волумена 

и „мистични светлосни продори“172 кроз ове кубичне бунаре граде простор 

празнином173 стварајући специфичну „ликовну драму“,174 просторне концепције, или 

према Маневићу „једне романтичне просторне идеје“175 присутности одсутних.176  

Унутрашњи простор објекта, крстастог облика основе, површине етажа од 

700 m2, односно укупно приближно 1.500 m2, програмским задатком дефинисан као 

монофункционалан, подељен је у на два етажна нивоа, ниско и високо приземље, и 

на три функционалне подцелине: главни изложбени простор, простор сале за 

предавања са фоајеом, док трећу групу чине радно-административне просторије 

музеја. Директан спољни приступ са главне прилазне авеније парка обезбеђен је и 

једном и другом нивоу, чиме је омогућено њихово независно функционисање. Нивои 

су међусобно повезани преко две унутрашње вертикалне комуникације постављене у 

оквиру главног изложбеног простора и треће, службене, лоциране у оквиру 

административно-управног дела објекта. Приступ и улаз у објекат постављени су, 

као на православним сакралним објектима, у правцу запад-исток, са улазом на 
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западној страни. Главни изложбени простор сталне поставке, постављен под оштрим 

углом у односу на правац приступа објекту, лоциран је на нивоу високог приземља, 

и заузима простор главне осе и западни део мале осе крста. На северној страни 

објекта и главне осе постављена је сала за повремене изложбе, док је 

административно-управни део са канцеларијским просторијама постављен на два 

нивоа великог кубуса на источној страни мале осе.  Концепцијом сталне поставке 

„Крагујевачка трагедија 1941“, у оквиру главног изложбеног простора пројектом је 

предвиђено излагање плоча са именима свих стрељаних, обзнана о стрељању и 

документи који се односе на овај трагичан догађај. На нивоу ниског приземља (на 

коти -3.50), налази се изложбени простор сталне поставке слика уметника Петра 

Лубарде из циклуса „Крагујевац 1941“, коју је аутор поклонио Спомен-парку 1969. 

године, затим сала за пројекције и конференције са 80 седећих места, као и други део 

управе музеја. 

Симболичан крстасти облик основе објекта и оваква организација унутрашње 

функционалне схеме, представљају значајну промену у односу на решење Идејног 

пројекта (T XII: сл. 12.1 – 12.2). Наиме, у идејном пројекту, основа објекта има 

недефинисан геометријски облик, који само у далекој асоцијацији поприма облик 

разграђеног крста. Сам објекат у идејном пројекту има облик ћириличног слова „Г“,,, 

са истакнутим крајевима преко великих кубуса лоцираних на јужној и источној 

страни објекта, у оквиру којих су постављене изложбена сала и сала за предавања на 

нивоу високог приземља, односно где се у финалном пројекту налази радно-

административни тракт. Главна оса издуженог крста, која се пружа у правцу север-

југ, у идејном пројекту није наглашена, док је у главном пројекту формирају сала 

сталне поставке на југу, као и у идејном пројекту, и сала за повремене изложбе на 

северној страни, акцентујући почетак и крај крста. Друга краћа оса крста, која се 

пружа у правцу запад-исток, не постоји у композицији објекта у идејном пројекту, 

већ је формирају објекат „Г“ облика основе и спољни отвор у партеру, са 

степеништем које води на ниво ниског приземља, физички одвојен од објекта и 

ексцентрично постављен у односу на краћу осу крста. У главном пројекту западни 

крак мале осе интегрисан је у композицију објекта и формиран је преко дијагоналног 

низа кубуса изложбеног простора, постављених тачно у правцу мале осе крста. 

Велики централни улазни хол својим положајем и величином доминира 

унутрашњим простором решења идејног пројекта, претварајући суштински главни 

простор сталне поставке у простор секундарног значаја, који је само придодат 
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централном холу. Веза између два нивоа објекта у идејном пројекту остварена је 

преко једне вертикалне комуникације постављене у малу нишу у оквиру централног 

хола, непосредно уз главни улаз у објекат, чиме су формирана практично два 

потпуно одвојена изложбена нивоа. Значајним променама извршеним приликом рада 

на главном пројекту, односно смањењем централног хола, интегрисањем 

монументалних вертикалних комуникација у изложбене просторе, затим, 

реорганизацијом функционалне схеме и доследним формирањем крстастог облика 

основе, остварено је решење са визуелно повезаним изложбеним нивоима у једну 

целину, у којем и суштински и формално доминира главни изложбени простор 

сталне поставке. Комплетирањем форме крста постављањем западног крака мале осе 

крста, спољно степениште изгубило је своју симболичну улогу из идејног пројекта, 

али није укинуто, већ је релоцирано и у форми завојитог степеништа постављено 

испод приступног моста, непосредно уз главни улаз у објекат. 

 

Просторна концепција Музеја у Крагујевцу, представља нову, 

поједностављену варијанту оригиналног решења унутрашње организације 

изложбеног простора претходно оствареног на објекту Музеја савремене уметности 

у Београду. Испуњавајући програмски захтев за обезбеђивањем максималне 

флексибилности и адаптабилности изложбеног простора, уместо различитих и 

изолованих музејских сала карактеристичних за просторну концепцију 

традиционалних музеја, аутори су понудили решење које обједињује принципе схеме 

слободног плана са интимним амбијентима „’текућег’ простора оствареног на 

Музеју савремене уметности“.177 Просторно решење интимних просторних целина у 

оквиру јединственог волумена са више међусобно раздвојених изложбених нивоа, 

остварено на објекту Музеја савремене уметности, онемогућено је функционалним 

ограничењем једне тематске целине и мале укупне површине простора за излагање. 

Међутим, иако је изложбени простор сталне поставке подељен у две велике 

једнопросторне целине, аутори су интимност мањих амбијената у оквиру једног 

великог простора, остварили дијагоналним преклапањем кубуса, димензија 3.0 х 3.0 

m, у основи објекта. Формирањем динамичне преломљене линије зидова изложбеног 

простора остварен је дугачак низ мањих интимних амбијената – ниша, слично 

Богојевићевом решењу динамичне фасадне равни на конкурсу за Музеј града 

Београда, које омогућавају посетиоцима интимнији и индивидуалнији приступ 

изложеним документима, односно према речима аутора, могућност „да свако има 
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свој мир неопходан за размишљање о трагедији која је задесила град Крагујевац, о 

последњим тренуцима стрељаних.“178  

 Након критика конкурсног решења финалне материјализације објекта Музеја 

савремене уметности и опредељења за вештачки камен, односно, под притиском 

политике културе за венчачки мермер, што је образложено потребом за истицањем 

апстрактне кристалоидне форме објекта, аутори се поново или ипак окрећу 

традиционалном материјалу, опеци. Имајући у виду да је опека, четири године 

раније након конкурса за Музеј савремене уметности, означена као материјал који 

асоцира на стамбену архитектуру, можемо претпоставити да су аутори решавајући 

објекат Спомен музеја применом једног јединог материјала, у фугованој опеци 

римског формата, тежили формирању мирне, ванвременске куће за страдале грађене 

Крагујевца.  

 

 

4.3.1  Експресивна атмосфера простора – не-револуционарна идејна надградња 

 

Аутори Спомен-музеја у Крагујевцу, у конципирању приказивања карактера теме 

меморијалног објекта се опредељују за приказивање страхоте трагичног догађаја. 

Циљ овакве просторне концепције је се произведе атмосфера идентификације са 

страдалим грађанима Крагујевца, тако да се између посетилаца и суморне трагедије, 

преко креације унутрашњег простора музеја, оствари осећајна релација страхоте, чак 

известан степен нелагоде. Овакав приступ приказа теме трагике ратних страдања 

представља новитет у југословенској архитектури и супротан је модернистичком 

позитивизму исказаном у меморијалним споменицима реализованим током шесте и 

прве половине седме деценије прошлог века. Просторни концепт Спомен-музеја у 

Крагујевцу, супротан је готово свим претходним или истовременим искуствима 

меморијалне архитектуре у Југославији, где меморијални споменици, архитеката 

Едварда Равникара, Зденка Колациа и Богдана Богдановића, као и скулптора 

Миодрага Живковића, имају позитивистички приступ теми, обраћају се, на 

допадљив начин, ономе што долази после трагичног догађаја, новим генерацијама 

којима преносе универзалан значај велике жртве борбе за ново, социјалистичко 

друштво. Супротно позитивистичкој естетици модерне архитектуре, Антић и 

Распоповић, на Спомен-музеју у Крагујевцу, реализују нову просторну концепцију 

која произилази из потребе за приказивањем и идентификацијом са страхотом 
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трагичних ратних догађаја. Просторна концепција меморијалног објекта музеја у 

Крагујевцу, се кроз одсуство било какве допадљивости или позитивности осећаја 

наде, наративности или додатне описности, савременим пластичким језиком обраћа 

несрећи палих, а не успеху победника, односно њена тема-садржај су жртве 

прошлости уместо хероја новог друштва. Атмосфера туге и нелагоде, представља 

новитет у меморијалној архитектури у Југославији и уједно значајан искорак из 

дефинисаног позитивистичког естетизма у оквиру југословенског културног 

простора.  

Основа објекта у форми крста није кориштена као кодификован симбол у 

уметничком контексту, она не оперише као знак у уметничкој комуникацији, већ 

како указује Франсин Легран (Francine – Claire Legrand), у тексту Знак и отворено 

дело,179 крст постоји као „сликани знак“ који је користећи се „повластицом слободе 

признате модерној уметности“180 тако примењен у сликарству да нема религијске 

већ само световне уметничке конотације. У архитектури, за разлику од визуелних 

уметности, знак крста је, изузев религијских објеката, веома ретко кориштен, тако да 

није постао аутономни језик у уметничком/архитектонском контексту. Реткост 

примене знака крста на профаним објектима као и сама намена објекта упућују да је 

ауторски тим, оваквим решењем облика основе свесно доделио религијска значења 

профаном објекту. Према томе, облик основе није могуће посматрати само као знак 

унутар контекста модерне уметности и њене сопствене историје, већ преузима 

одређене спиритуалне конотације адекватне религијском контексту.181 Насупрот 

објекту Музеја савремене уметности, геометризам основе музеја у Крагујевцу је 

субјективне природе, њена геометрија није упућена према заступању или истицању 

идеологије друштвеног прогреса у знаку развоја технологије, већ је првенствено 

медитативног и контеплативног карактера. Позивање на знак крста у основи објекта 

указује на сопствени концепт геометризма, који је пореклом и значењем више 

архетипског него индустријског и техничког поимања форме, односно супротан је 

динамици света савремене технолошке стварности, и окренут вери у историјске 

континуитете проблема и вредности модерне уметности, у својој суштини је 

интровертне спиритуалне, а не екстровертне активистичке провенијенције,182 као у 

случају објеката Музеја револуције.  

Први искорак у овакво приказивање ратних страдања остварила је скулпторка 

Олга Јеврић средином шесте деценије својим нереализованим Предлогом за 

споменик у Милановцу (1954). Комесар и кустос југословенског павиљона на XXIX 
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Бијеналу у Венецији 1958. године Алекса Челебоновић, уврстио је тада младу 

уметницу Олгу Јеврић, у састав југословенске селекције коју су чинила три угледна 

сликара Крсто Хегедушић, Габријел Ступица, Едо Муртић и млади вајар Драго 

Тршар. Избор Олге Јеврић, Денегри, означава као „веома храбар потез“,183
 будући да 

је то био први случај да један уметник, у „самом току иновативног експеримента“,184 

чија уметност није остварила друштвену верификацију у оквиру југословенског 

културног простора, буде уврштен у селекцију чији је циљ репрезентација целокупне 

културне средине на једној врло важној интернационалној изложби. Скулптура Олге 

Јеврић, нема полазиште у предметној реалности, „не произлази из фигуративне 

подлоге, није редуковани облик портрета или торза“,185 већ је у питању форма 

апстрактне, пластичке структуре, са наглашеним експресивним карактеристикама, 

односно „форма која у себи носи особине и значења једне специфичне меморијалне 

пластике“.186 Скулптуре Олге Јеврић, према Денегрију, немају ничег апологетског 

већ у себи носе трагично, али узвишено осећање крајње озбиљности људског стања 

пројектованог подједнако у реалним и историјским, као и у метафизичким и 

изванвременским координатама постојања. (T XII: сл. 12.5) 

Формални иновативни допринос произлази из карактера значења ове 

скулптуре. Форма скулптуре говори из своје иманентне структуре, не тражи потпору 

у садржају, не потпомаже се представом, придодатим знаком или симболом, већ 

управо форма скулптуре преузима значење и постаје самоозначавајући знак „који из 

самог себе производи експресију, значење, садржај једне изразито индивидуалне 

уметничке изјаве“.187 И поред великог интернационалног успеха и афирмације, мега-

скулптуре Олге Јеврић, током шесте деценије прошлог века нису реализоване, 

међутим промене друштвених и политичких околности, и практично неуспех Титове 

критике апстрактне уметности, утицали су на слабљење ауто-диктата аутора и 

освајање већих слобода у уметности у оквиру југословенског културног простора, 

омогућивши да оваква друштвено не-афирмативна уметничка концепција буде 

реализована на објекту Спомен-музеја у Крагујевцу.  
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III ДЕО 

   

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ОБЈЕКАТА КУЛТУРЕ У ПЕРИОДУ 1965-1974  

ОБЈЕКАТ КАО ПРОСТОРНА КОМПОЗИЦИЈА   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА V 

 

5.  ПРОМЕНА ПАРАДИГМЕ: АПДЕЈТОВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ  

 

Ми смо достигли један солидан интернационалан ниво, али још нисмо скоро 

ништа придонели одржавању једног већ устаљеног поступка названог 

’интернационални стил’. У том погледу ми морамо наћи своју душу, 

ослободити се инфериорности и смелије запловити у воде неистражених 

богатстава маште, проничући у дух времена и људи овог нашег поднебља. За 

такав подухват ми имамо и објективних и субјективних предуслова.1 

 

До наших дана није се постављало питање архитектуре с особеним 

карактеристикама нашег геофизичког и културног поднебља као циља и 

потребе.2 

 

Друштвена и стручна јавност су почетком седме деценије прошлог века, више од 

једне деценије након периода расчишћавања сцене и дефинисања једног, поопћеног 

или естетизованог модернистичког архитектонског израза, почеле да исказују 

известан степен незадовољства концепцијом „интернационализације“ југословенског 

архитектонског дискурса, која је узевши у обзир све врсте објеката, довела до 

формирања концепција „скоро уопштених композиционих принципа“3 и „типске 

архитектуре са извесним канонизирајућим елементима“.4 За политику културе овај, 

у суштини стручни проблем отуђености од друштвене стварности „импортне 

архитектуре“,

 
5 означавао је, у случају репрезентативних објеката културе, отуђеност 

од идеја револуције које ови објекти треба да исказују. Почетком седме деценије 

прошлог века, државна културна политика је, у стручном часопису Čovjek i prostor, 

отворила јавну дискусију на тему „Карактеристике наше послератне архитектуре“,6 

поставивши анкетно питање: „Сматрате ли да се већ могу одредити основне 

карактеристике југословенске послератне архитектуре, и које су то?“,7 која је за 

резултат имала идејно и практично преусмеравање процеса формирања специфично 

нашег југословенског архитектонског израза са тежиштем на специфично нашим 

карактеристикама.  

Рекапитулација оствареног и одређивање правца будућег развоја, у великој 

мери је већ било одређено овако формулисаним питањем. Појам већ указује на 
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релацију и/и, односно означава постојање основних карактеристика, и истовремено 

постојање проблема њиховог тешког препознавања или у случају да претпоставимо 

да оне евентуално не постоје, оставља простор да је било недовољно времена да се 

оне остваре, али да ће у сваком случају у кратком временском периоду оне бити 

остварене и уочљиве. Дакле, није оспорено постојање специфичних карактеристика 

или још мање потреба за њиховим постојањем, већ је оспорена њихова изражајна 

манифестација, која може бити схваћена и као оштра критика оствареног која 

захтева значајну промену архитектонског израза. Питањем се одређује став према 

оствареном у претходном периоду и према тренутној ситуацији, али се не указује на 

правац развоја, што је у извесној мери реализовано насловом дискусије, односно 

појмом наше послератне архитектуре. Послератном архитектуром, архитектонски 

израз остаје везан за репрезентацију социјалистичког друштвено-политичког 

поретка, док је појмом наш, уместо појма југословенски, што појам наш означава, 

спроведена персонализација и лична идентификација са будућим, коригованим 

архитектонским изразом. Поставком анкете остале су недефинисане конкретне 

карактеристике коригованог израза, које ће, кроз дискусију учесника анкете бити 

наговештене, а каснијим теоријским поставкама и практичном применом, бити 

коначно утврђене током наредног периода. Према учесницима анкете основна 

одлика „пређеног пута наше савремене архитектуре“8 јесте тражење,9 а затим 

ограничен, али известан степен новаторства, и „што је још важније од пролазног 

проналаска – квалитет“.10 У потрази за нашом специфичношћу, правац даљег развоја 

се усмерава према регионализацији модерног израза „Made in Yugoslavia“,11 пошто 

„особених карактеристика и то искованих на традицијама“,12 није било у значајнијој 

мери, мада се „понешто од енергије, снаге и воље тек назире“.13  

 

Регионална специфичност израза није значила одустајање од оригиналности и 

новаторства, већ његову манифестациону редефиницију, „јер наш архитектонски 

израз је у погледу своје орјентације архитектонски прогресиван“,14 дакле остаје 

окренут будућности, а та прогресивност треба да се испољи у комплексном облику 

не само у „решавању задатака, већ и у фази састављања програма“.15 Архитект 

Мирослав Беговић сматра да су јасно видљиве тежње за проширењем обликовних 

форми „диференцирањем с регионалним карактеристикама“,16 што не негира 

потребу за оригиналношћу, јер „свако је тражење и стремљење позитивно, уколико 

не граничи с бесмисленим ловом за новитетима.“17 Новитети, треба да се 
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манифестују новим динамичним просторним концепцијама које дајући „нове облике 

с новим композиционим могућностима“18 изражавају „нове емоције савременог 

човека.“19 Кориговани правац или садржајни функционализам,20 у оквиру нашег 

друштвеног уређења и социолошке условљености треба да поседује 

„карактеристично значење“21 које није у супротности са тенденцијама модернизма, 

већ представља специфичност нашег социјалистичког друштва које полази од 

основе:  

 

човек и његове друштвене функције, с циљем да се изразе и фиксирају нови 

социјалистички односи који се развијају у нашем друштву. Овакви односи 

формирају нови мисаони круг код људи и нову животну стварност која 

еминентно изражава властите концепције урбанистичког планирања и 

просторног организовања. Изразити у архитектури и урбанизму 

карактеристичност, значи стварати оригинално, не у духу бизарног, него у 

смислу потпуне креације.  

и закључује: 

Стога је наша архитектура проширила функцију и форму архитектонског 

објекта на функцију и обликовање слободног архитектонског простора, и 

тежи за формирањем хуманих слободних архитектонских амбијената. 

Разумјети задаћу наше данашње архитектуре, не значи проматрати 

архитектонски објекат изолирано, било са становишта функционализма, било 

с позиције форме као самостални монумент, већ као организам који 

функционира једино у многoструком односу према својој околини, граду, 

крају – у својој проширеној функцији и обликовању. 22  

 

Карактеристично значење, у случају објеката културе који представљају споменике 

револуцији и догађајима из периода НОБ-а, не значи искључиво посматрање кроз 

специфичност функционалног садржаја, фактографске или историјске чињенице 

маркације одређеног догађаја или личности, већ према Мутњаковићу, управо због 

историјског садржаја неопходно је приликом конципирања оваквим објектима 

приступити као ликовном садржају, полазећи од „основне естетске претпоставке: 

форма мора одговарати садржају“.23 Према томе, кориговани правац формално не 

захтева мењање једне од основних парадигми модернизма, међутим тражи се 

суштинска промена њеног значења, и коначно, њена просторна манифестација. 

Прогресивност специфичног садржаја „мора наћи свој адекватан одраз“24 у 
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прогресивности форме, међутим како истиче Војтех Делфин, у ситуацији 

дезалијенације друштва и објекта/институције, односно човека и садржаја објекта, 

једноставност схватања „формуле“ да је „лепо“ директан производ функционалности 

захтева проширење значења односа садржај-форма. Ревизија односа треба да 

резултује, „ољуђењем“25 архитектонског израза у којем се „регионални израз као 

захтев савремене архитектуре приказује у новом светлу“,26 као прогрес који постаје 

„услов јединствености слике света у свим њеним супротностима“.27 

Потреба за исказивањем јасне регионалне, односно, географске припадности 

није нова, Мутњаковић је средином шесте деценије прошлог века (1956), 

упоређујући блискост архитектонског израза Богојевићевог пројекта Музеја града 

Београда и пројекта Музеја у Алепу, ауторског тима Рихтер-Бреговац, са дозом 

ироније указао на истоветност интернационалног приступа решавању 

архитектонских проблема у социјалистичкој Југославији и не-социјалистичкој 

Сирији, односно на недостатак „националних вреднота“,28 ако се овај појам не 

посматра „бужановски ограничено унутар формално-вјерско-језичних одлика, већ 

као живи организам климатско менталних премиса“,29 додавши да „идентичност 

израза београдско-алепског музеја постаје упитна и поистовећује се с профињеним, 

али шематским баратањем помодних архитектонских елемената.“30 

У ситуацији слабљења политичког притиска и извесне демократизације 

друштва у Југославији, почетком седме деценије прошлог века, спровођење интереса 

политике културе доктринарним наметањем ставова, као у периоду социјалистичког 

реализма, објективно више није било могуће, већ је захтевало извесне компромисе, 

уступке и прилагођавања политике културе реалним друштвеним потребама. 

Хуманизација или ољуђење архитектонског израза представља резултат ових 

компромиса, у којем је тежиште просторне концепције савременог објекта 

измештено са изражавања идеја револуције, на изражавање потреба „радног 

човека“.31 Уместо исказивања идеализоване утопијске будућности, задатак 

архитеката постаје стварање просторног амбијента који „одражава садашњицу“,32 

амбијента који, према Делфину, изражавајући човека „у његовом друштвеном бићу“, 

постаје неопходан предуслов који омогућава развој „његове егзистенције ка бољем, 

слободнијем и љепшем животу.“33  

 Значајним умањењем потреба за идеолошком изражајношћу, објекат престаје 

да буде само пластичка форма и њена манифестација у простору, тежиште објекта се 

премешта из спољног у унутрашњи простор објекта или просторне композиције, док 
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основни циљ или производ постаје сам простор, али сада као „суштина 

архитектуре“,34 а не само као њен комуникативни „медиј“.35 У практичном смислу 

карактеристике овакве просторне концепције подређене потребама корисника јесу, 

тежња за јединством спољашњег и унутрашњег простора објекта, затим просторна 

динамичност и динамичност кретања, амбијентална разноврсност и покренутост 

унутрашњег простора под којом се подразумева „зброј просторних доживљаја којим 

се крећемо, постигнут ситуирањем облика (или празнине, тј. волумена) који одводе, 

показују или продиру у структуру осмишљеног амбијента (...) увјетујући догађај.“36 

У обликовању објекта испоставља се захтев за еманципацијом регионалног 

модернистичког израза, који подразумева ревизију односа према традицији што не 

означава, еклектичко понављање или транспоновање елемената традиционалне 

архитектуре, чак ни, бар у овом тренутку, концепцијску орјентацију према 

прошлости, већ савремену интерпретацију и трансформацију историјских 

регионалних искустава, концепцијски орјентисану према садашњости или блиској 

будућности. Циљ оваквог потпуно савременог формативног процеса јесте да се, кроз 

употребу традиције која у процесу ревизије постаје „ништа друго до најбољи дио 

авангарде“,37 конституише „истински и будућносно сувремени регионални 

просторни израз“38 модерне југословенске архитектуре, који се не прилагођава, већ 

„надграђује затечени простор (било природни, било историјски) као обликовни 

сингуларитет (разноликост у јединству) истински савременог просторног 

концепта“.39  

Према томе, за разлику од периода социјалистичког реализма, не поставља се 

питање плурализације архитектонског израза, или избора између два или више 

различитих праваца даљег развоја, већ да ли је дефинисани правац модерне 

архитектуре, који се ни у ком случају не доводи у питање, довољно добар, да ли 

испуњава потребе политике културе југословенског културног простора, односно да 

ли репрезентује нову југословенску друштвену стварност. Дакле, није реч о 

одбацивању модернистичког дискурса или тражењу потенцијално новог, већ о 

корекцији постојећег архитектонског израза. Изузетна и велика постигнућа 

претходног периода, после петнаест година, прво тражења, а затим и извесног 

успеха у оствареном, више нису у потпуности одговарала друштвеној стварности, 

као ни потребама политике културе, стога је било неопходно, савременим речником 

речено, постојећи производ апдејтовати (up date). До тада остварено се задржава 

као полазни производ процеса унапређења или надоградње, кроз који је било 
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потребно прво отклонити уочене недостатке, а затим новим и оригиналним 

решењима остварити квалитативан прогрес процеса апдејтовања, бољи и 

савременији производ, односно модернистички архитектонски израз са јасно 

израженим регионалним карактеристикама. Опозиција инернационалном, јесте у 

случају друштвено-политичког контекста југословенског културног простора, оно 

што је наднационално, односно југословенско, што, према Мартиновићу, прониче „у 

дух времена и људи овог нашег поднебља.“ Корекција правца развоја југословенске 

архитектуре модерног дискурса односи се на промену схватања појма 

„интернационални стил“, који више не треба да означава исту или блиску 

архитектуру на свим меридијанима, већ скуп појединачних архитектура које 

оперишу у оквиру истих начела/постулата, са извесним регионалним 

специфичностима.  

Архитектонски израз остаје у оквирима модерног дискурса, али поред 

исказивања карактеристика социјалистичког друштвеног уређења, дефинисаног још 

почетком шесте деценије прошлог века, треба да, кроз нов и креативан однос према 

„тлу, земљи, амбијенту, завичају, баштини, традицији, повјести као истинском 

подручју идентификације хуманог и хуманости“40 изражава „нову традицију – 

истински нову авангарду“41 специфично југословенског архитектонског израза. 

 

 

5.1.  Сингуларитет регионалног израза - Спомен зграда Народне библиотеке 

Србије (1958-1973) 

 

„Тековине прошлости, уколико нису завијене велом заборава, улазе додуше у 

састав новог програма, али у неком трансцеденталном смислу као и свака 

друга духовна ствар, и то у виду искуства или као један од слојева од којих је 

сачињена лична култура сваког архитекта, његовог колектива, односно 

друштва као целине.“42  

 

У досадашњем току истраживања сагледали смо архитектонске просторне концепте 

објеката наднационалног карактера кроз које је савезна политика културе тежила да 

у оквиру новог југословенског социјалистичког друштва конституише специфичну 

позицију савременог архитектонског дела. Декларативно одбацивање доминантних 

парадигми социјалистичког реализма, немогућност директног прихватања 
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парадигми модернизма западног модела, и сложеност историјског и политичког 

контекста југословенског културног простора, захтевали су формирање новог 

уметничког модела релевантног за савременост друштвеног развоја социјалистичке 

Југославије. Основна карактеристика која представља најзначајнији чинилац 

еманципације југословенског културног модела, јесте „спознаја сопствене 

савремености и, консеквентна, ауторизација савремености као врховног и тоталног 

концепта, којим се супротставља сваком парцијалном концепту стила, историцизма, 

национализма или естетизма.“43 

Циљ савезне политике културе је био да се остваривањем принципа 

константно новог и савременог, истовремено реше наведени парцијални проблеми и 

формира специфичан модел карактеристичан за југословенски културни простор. 

Међутим, како је истраживањем утврђено, овај конститутивни процес јесте 

резултовао формирањем универзалног савременог модела који поседује јединствене 

архитектонске карактеристике релевантне за свеукупан југословенски културни 

простор, али основни циљ, отклон од интернационалног модернизма и формирање 

специфичног опште југословенског модела није остварен. Доминацијом принципа 

савремености процес стварања специфичног југословенског модела није у 

потпуности реализован, већ је остварени модел остао у оквирима универзалних 

правила и границама основних парадигми модернизма, или се у извесним 

случајевима, као што је случај Музеја револуције у Новом Саду, у великој мери 

приближио интернационалним узорима. Услед великих друштвено-политичких 

промена у Југославији, и слабљења савезних интегративних процеса средином седме 

деценије прошлог века, тежиште конститутивног процеса је промењено, са принципа 

савремености померено је на тражење аутентичног историјског, односно 

традиционалног исказа југословенског културног простора, који је прво реализован 

на специфичним објектима културе објектима библиотека, односно објектима 

највиших републичких библиотечких институција у Југославији, националних 

библиотека.  

 

 

5.1.1 Организациони концепт библиотекарства у Југославији  

 

Библиотекарство је у оквиру југословенског културног простора имало друштвено-

политички и правни статус делатности од посебног друштвеног интереса,44 
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регулисан одредницама савезног Устава и републичких закона и прописа којима се 

конституише културна политика југословенске социјалистичке заједнице. У периоду 

административног социјализма, односно до 1950. године, у Југославији није 

постојала чврсто организована и међусобно повезана мрежа библиотека, већ је из 

одређеног административног центра усмеравана без прецизнијег познавања 

могућности и потреба друштвеног и привредног развоја појединих региона. Савез 

друштва библиотекара Југославије, који је основан 1949. године у Љубљани, није 

утицао на политику културе републичких удружења библиотекара.45 Озбиљнији 

покушаји успостављања јединствене организационе мреже библиотека у оквиру 

југословенског културног простора, започињу почетком седме деценије прошлог 

века у периоду конституисања друштва на принципима самоуправљања, оснивањем 

Заједнице југословенских националних библиотека.46 Међутим, ни савезно 

удружење није имало утицаја на политику културе својих чланица, тако да су 

Националне библиотеке у републикама остале главни носиоци организационе мреже 

свих врста библиотека, преко којих су све библиотеке повезане у јединствен 

хијерархијски организован систем који се развијао под неједнаким историјским 

условима и на различитим културним и националним традицијама. Специфичност 

организационог концепта библиотечке мреже у оквиру целокупног југословенског 

културног простора, представљала је чињеница да је савезно удружење 

функционисало искључиво као скуп самосталних републичких мрежа, што је 

омогућавало повољне услове за спровођење републичких политичких интереса.  

Хијерархијска структура организације библиотечке мреже у Југославији није 

почињала од савезног, већ од републичког нивоа, тако да је уместо једне централне 

савезне библиотеке Југославије постојало шест централних републичких 

библиотека. Библиотеке су након завршетка Другог светског рата, према одлукама V 

Конгреса КПЈ47 постале значајан политички пројекат нове социјалистичке власти.48 

Првим Петогодишњим планом (1947-1951), у оквиру планова о великој грађевинској 

обнови земље, постављен је задатак изградње већег броја библиотечких зграда, који 

ће, међутим, бити реализован тек током наредне две деценије. У периоду од 1958-

1978. године, спроведена су четири општа југословенска архитектонска конкурса за 

изградњу нових зграда централних републичких библиотека. Први конкурс за 

изградњу нове зграде библиотеке расписан је 1958. године за изградњу Народне 

библиотеке Србије у Београду, затим су уследили конкурс за Народну и 

универзитетску библиотеку Македоније у Скопљу,49 спроведен 1962. године, 
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конкурс за Народну и универзитетску библиотеку Босне и Херцеговине50 у Сарајеву 

1970. године, и конкурс за Националну и свеучилишну библиотеку Хрватске 1978. 

године у Загребу.51  

Објекти Народних библиотека СР Македоније и СР Босне и Херцеговине 

нису реализовани, иако су у питању изузетна архитектонска решења, посебно 

првонаграђено решење на конкурсу за библиотеку у Сарајеву, ауторског тима из 

Тузле архитеката Предрага Марјановића и Петра Стогова, ови пројекти нису имали 

значајнијег утицаја на даљи развој објеката културе у Југославији. Објекат Народне 

библиотеке Хрватске, иако изузетно дело, реализован је 1984. године, значајно након 

завршетка истраживаног периода, под битно различитим културним и друштвено-

политичким околностима, тако да неће бити предмет овог истраживања.  

 Библиотеке, као и музеји, постојали су у оквиру југословенског културног 

простора и пре Другог светског рата, међутим, променом основне концепције и 

додатком образовне функције, библиотеке, као претходно и музеји револуције, 

постају нов садржај културе који рефлектује потребе новог социјалистичког 

друштвеног уређења. Како због организационе специфичности и начина рада 

библиотека, није постојала јединствена, савезна библиотечка установа, највише 

библиотечке институције у оквиру југословенског културног простора су биле 

Народне библиотеке републичког ранга. Исте године (1958), када је завршен први 

архитектонски конкурс за зграду Музеја револуције (Сарајево), завршен је и први 

опште југословенски конкурс за прву специјализовану библиотечку зграду Народне 

библиотеке Србије у Београду. 

 

 

5.1.2 Библиотека као нов садржај - нова активна библиотечка идеологија 

 

Централна матична библиотечка институција Републике Србије, Народна 

библиотека Србије52, основана је 1832. године, и до почетка седме деценије 

функционисала је према концепту који је дефинисан још у 19. веку, са основним 

задацима да „скупља, чува и даје на коришћење сваку српску књигу; друго – да 

истражује, сакупља, чува и даје на коришћење сваку књигу која се тиче српског 

народа без обзира где је и на ком језику написана; и треће – да прибира и даје на 

коришћење најврснија дела из светске науке и књижевности било на ком језику да су 

објављена“.53 Овако конципирани задаци библиотеке, дефинисани још у 19. веку, у 
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периоду када је управник био Ђура Даничић (1856-1859), нису одражавали потребе 

новог социјалистичког друштва, тако да су у оквиру нове савезне политике културе 

значајно допуњени. У техничком смислу задаци Библиотеке су поред скупљања и 

чувања целокупне националне продукције, проширени на задатке израде текуће и 

ретроспективне националне библиографије, службу информација у погледу 

целокупне националне литературе, затим на вођење централних каталога, 

библиографску обраду националне периодичне штампе, центар за међународну 

књижевну позајмицу и на крају на задатке образовања преко којих библиотека треба 

да остварује „одлучујући утицај на одгој нараштаја“.54  

Суштинску промену институције Народних библиотека, представљало је 

усвајање новог концепта „библиотечке идеологије“,55 према којем библиотека више 

није трезор књиге или књигохранилица, односно музеолошка институција са 

тежиштем рада на прикупљању и чувању књига, већ активна институција чији су 

фондови „'живи' и актуелни у презентирању друштвене мисли наше епохе“,56 са 

тежиштем рада на образовној57 улози у обликовању „новог социјалистичког 

човека“.58 Преносом тежишта на образовање,59 библиотеке у социјалистичком 

друштвеном систему није више могуће посматрати само као формално техничку 

установу, већ она постаје институција која има културно-политички и идеолошки 

утицај и значај. Основни задаци произашли из овако конципиране образовне улоге 

библиотеке, а у складу са потребама социјалистичког самоуправног система, су 

следећи: „а. да помогне радном човеку његово изграђивање као самоуправљача; б. да 

радног човека развије као културну личност; в. да буде стециште аутентичних 

вредности опште културног развоја и стваралаштва; г. да допринесе реализацији 

образовања и стручног усавршавања радника као перманентног процеса; д. да их, 

кроз различите облике свог рада, путем предавања, дискусија, службе информација и 

на друге начине оспособљава за самоуправљање; ђ. врши популаризацију појединих 

значајних дела, у циљу развијања критичког суђења и укуса, и уопште неговање 

осећаја за праве и стварне вредности, е. неговати такве културно-просветне 

активности, нпр. изложбе и друго, које ће бити резултат продубљених сазнања 

појединих догађаја, личности и слично.“60  

 

Програмски концепт библиотеке у социјалистичком друштву, постављен је са 

задатком да се кроз систематско проучавање спроведе „научно продубљено утицање 

на свест грађана“61 у процесу обликовања политичке и друштвене свести, и 
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подређен је лавном циљу „којим иде сва државна културна политика, наиме путу у 

социјализам.“

г
62 Нова друштвена улога Библиотеке није само специфичност 

социјалистичког друштвеног уређења, већ како истиче Ескарпит (Escarpit), нова 

концепција произлази из схватања да ширење и потрошња књига нису неутрални 

процеси и да су увек питање одређене идеологије.63 Према оваквом концепту 

Библиотека треба да преузме улогу активног учесника односа књига-читалац,64 и да 

прво кроз организацију разних манифестација и изложби, а затим и кроз нову улогу 

библиотекара реализује промоцију адекватне литературе. Промењена улога 

библиотекара подразумева да одређујући коју литературу треба проучавати, 

библиотекар из пасивног посредника између књиге и читаоца, постаје активан 

учесник65 оваквог процеса образовања. Новом концепцијом теоријски су разрешена, 

према Ристићу, два основна питања нове Библиотеке: 1. развијања и прерастања 

Библиотеке у својеврсну мултиплицирану делатност која обухвата и представља 

специфично јединство информационе, образовне, културно-просветне и научне 

активности; и 2. изграђивање и репродукција самоуправног друштвеног односа на 

плану радни човек – књига, како би она постала саставни део његовог живота рада и 

борбе.66 

Активна улога библиотеке захтевала је и промену позиције корисника 

библиотечких услуга, који се према овом концепту не могу више посматрати само 

као потрошачи културних вредности, већ постају субјекти у овим процесима, 

односно ствараоци. Планирани резултат нове библиотечке идеологије директно 

повезане са политичком теоријом, није униформисани конзумент масовне и плитке 

литературе, карактеристичан, како истиче Јаро Долар, за класичан пасивни концепт 

популарних библиотека у САД, већ „грађанин који је свестан своје вредности у 

одлучивању и који је способан да самостално мисли и просуђује... и чија је судбина 

повезана са друштвом у коме живи“.67 Библиотекар и корисник библиотечких услуга 

постају самоуправни ствараоци, што је резултат тадашњих актуелних процеса 

друштвене и привредне реформе, према којима култура треба да постане производна 

снага друштва у оквиру самоуправног друштвеног уређења. Развијајући своју 

културно-просветну и образовну улогу, Библиотека треба да „експлоатацијом знања“ 

постане произвођач,68 како самих информација тако и бројних и разноврсних 

инструмената едукације.  

Библиотека као производна снага друштва теоријски има нов концепт, 

тежиште рада постављено на новим задацима, дефинисан концепт новог, 
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стваралачког кадра као и нов профил корисника што Народну библиотеку Србије, 

иако основану још 1832. године, трансформише у нов садржај карактеристичан за 

југословенски самоуправни социјалистички друштвени систем. Након дефинисања 

библиотека као новог садржаја социјалистичког друштва, било је неопходно 

одредити архитектонски израз који одговара производном погону новог садржаја 

Националних библиотека. 

 

 

5.1.3 НБС политички пројекат између савезних и републичких интереса 

културе 

 

Нова концепција библиотека, у пракси, није реализована у периоду доминантног 

политичког положаја савезних органа управе, односно до усвајања Одлуке о преносу 

оснивачких права на Републику Србију (1964) (T XIII: сл. 13.27) библиотека као 

институција културе није афирмисана69 ни према значају ни према функцији у 

југословенској социјалистичкој заједници у мери у којој је новом концепцијом 

предвиђено, тако да у првих двадесет година изградње социјалистичког друштва 

није у потпуности остварен модел библиотеке адекватан новом друштвеном систему. 

Променом друштвено-политичког контекста у оквиру југословенског културног 

простора, односно изједначавањем савезне са републичким владама, републичке 

владе започеле су интензивнији процес реализације новог библиотечког концепта. 

Да ли је у измењеним социо-политичким односима, нова библиотечка концепција, 

реализована од стране републичких органа управе, и даље рефлектовала интересе 

савезне политике културе?  

 

На основу права добијених усвајањем новог Устава СФРЈ (1963), према 

којима уместо савезних политичких органа политику културе дефинишу и воде 

републички органи управе, Народна скупштина Републике Србије је 28. децембра 

1964. године, донела одлуку о финансирању изградње Спомен-зграде Народне 

библиотеке Србије. Усвајањем ове одлуке Република Србија је предузела „највећу 

послератну инвестицију у културу“,70  што је периодика периода означила као доказ 

„спремности Републике да улагања у културу досегну она у привреди“,71 односно 

као „изједначавање значаја духовне и материјалне производње и признавања 

нераскидивости и међусобне условљености ових двају сфера друштвених 
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делатности“.72 Умрежавање ове значајне одлуке са производним делатностима, је 

исказ који директно указује на постојање специфичних интереса произашлих из 

нових уставних одредби, који репрезентују стварање новог, републичког концепта 

политике културе. Две недеље пре усвајања одлуке о финансирању изградње зграде 

Народне библиотеке, на VIII Конгресу СКЈ одржаном у Београду, у периоду од 7-13. 

децембра 1964. године, након опозива првог петогодишњег плана 1961-1965. године, 

најављена је велика привредна реформа за решавање неповољне економске 

ситуације у СФРЈ. Трансформацијом у републички политички пројекат, процес 

реализације зграде Библиотеке је, независно од веома неповољне економске 

ситуације делом изазване привредном реформом значајно убрзан. Републички 

органи управе су у кратком временском року, прво Републичко извршно веће 

(септембар 1965. године), затим Културно-просветно веће Народне скупштине 

Србије (октобар 1965. године) и коначно Републичко веће Народне скупштине 

Србије, у новембру 1965. године, разматрали и усвојили Одлуку о изградњи Народне 

библиотеке са финансијским програмом изградње. Одлука о изградњи објекта 

културе, зграде Народне библиотеке, донета само пар дана пре почетка привредне 

реформе, била је у супротности са савезним законом о забрани инвестирања у 

објекте високоградње, односно објекте непривредних и непроизводних делатности. 

Усвајање Одлуке о изградњи Библиотеке упркос савезној забрани и неповољном 

економском тренутку, указује на нов правац политике културе Републике Србије у 

којој Библиотека има специфичан статус, што је потврђено образложењем предлога 

Одлуке у којем се наводи: 

 

Очигледно је да тренутак у којем се предлаже доношење ове одлуке није 

најпогоднији због великих буџетских тешкоћа. Међутим, Републичко 

извршно веће сматра да и поред тога не би било оправдано одлагање ове 

одлуке. Привредна реформа не значи орјентацију друштва на смањивање 

инвестиција у области културног стандарда, јер је у основним интенцијама 

реформе управо и захтев за подизање друштвеног и културног стандарда. 

Због свега тога, с обзиром да се ради о инвестицији која ће трајати неколико 

година и чија реализација има несумњиво крупан значај за развој нашег 

културног живота. Републичко извршно веће предлаже доношење ове 

одлуке,73  односно, 

Спровођење ове одлуке, управо Изградња Народне библиотеке, представља 

велики празник наше културе и друштва у целини. Тиме се истовремено 
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испуњава сан прошлих генерација, многих умних и културних људи који су 

живели, радили, и борили се и оставили нам у наслеђе велике научне и 

културне вредности. Београд, наш друштвено-политички и културни центар, 

добиће значајну културно-друштвену институцију и лепу грађевину.74  

 

Кључни разлог за изградњу новог објекта Библиотеке наведен је у првом члану 

Одлуке у којем је истакнуто да Република Србија „изграђује зграду и обезбеђује 

опрему за Народну библиотеку СР Србије у Београду ради остварења услова за 

развој националне културе.“75 Народна скупштина је као саставни део Одлуке о 

изградњи Народне библиотеке, донела и финансијски план, према којем су сва 

средства обезбеђена из буџета Републике Србије, као и програм изградње којим је 

дефинисана динамика реализације објекта.76  

Са статусом највеће послератне инвестиције у културу, веће и од неостварене 

инвестиције у објекат Музеја револуције народа и народности Југославије у 

Београду, и коју не реализује савезна већ републичка управа, Библиотека постаје 

републички политички пројекат и место конфликта републичке политике културе и 

савезне економске политике. 

 

Иако је почетна иницијатива за изградњу зграде НБС покренута још 1947. године,77 

стварни процес реализације започео је тек крајем 1964. године, преузимањем 

оснивачких права према НБС од стране Републике Србије. До тренутка стављања 

НБС под ингеренцију Републике Србије, постојао је само процес изградње 

Библиотеке, али не и стварна намера савезне политике културе да објекат буде 

изграђен. Недостатак економских средстава навођен је као најчешћи разлог за 

нереализацију објекта НБС, међутим чињеница да је током овог периода у 

Југославији реализован велики број значајних објеката културе, од којих су неки 

реализовани у Београду, односно Републици Србији, као и податак да је изградња 

започела у тренутку велике економске кризе, јасно упућују на постојање других и 

стварних разлога за нереализацију зграде НБС. У позадини одлуке о изградњи нове 

зграде Народне библиотеке постоји читава мрежа циљева, утицаја и намера две 

различите политике културе о којима након доношења одлуке Републике Србије 

говори управник НБС Чедомир Миндеровић:  
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У борби за почетак рада на изградњи наше националне библиотеке било је 

много потреса и много перипетија о којима се може писати у једном другом 

тренутку, и другим поводом, и у тексту са другачијом наменом – јер је та 

борба умногоме доста карактеристична и у много чему може да осветли наше 

савремене прилике, менталитете, концепције о друштвеном животу и 

проблеме не само нашег библиотекарства – подразумевајући превасходност 

функција националне библиотеке – него наше културе уопште.78  
 

Нова зграда Библиотеке, због специфичног националног значаја институције, није 

могла да постане приоритет, у односу на друге објекте наднационалних институција 

културе који су током овог периода изграђени, све до престанка хијерархијског 

односа између савезних и републичких органа управе донетог Уставом СФРЈ 1963. 

године. У периоду док је савезна администрација спроводила политику културе и 

инвестирала средства у наднационалне институције културе Библиотека је са 

статусом националног/републичког симбола била под тихим бојкотом. Изградња 

нове зграде библиотеке је до средине седме деценије прошлог века била табу,79 

односно око ње је, могли бисмо рећи, постајала скоро непоколебљива80 неписана 

савезна одлука о забрани изградње. Активно спровођење процеса реализације 

објекта започело је тек када су Републичке владе добиле самосталност у 

располагању финансијским средствима. 

 Иако је прва иницијатива за изградњу нове зграде Библиотеке поднета још 

1947. године, јасно је који су разлози у оваквом друштвено-политичком контексту 

утицали да она не буде реализована, односно зашто је на самом почетку економске 

кризе донета одлука о њеној изградњи, међутим поставља се питање који су разлози 

утицали да баш Библиотека буде препозната као специфично место репрезентације 

савремене републичке политике културе? 

Успостављање односа између друштвено-политичког контекста и обликовања 

објекта националних библиотека у оквиру југословенског културног простора, први 

пут је истакнуто још 1949. године, убрзо након усвајања одлука V Конгреса КПЈ, 

када је наглашено да библиотека у друштвено-културном погледу има огроман 

значај за југословенско социјалистичко уређење, и да се то несумњиво мора 

одразити „у архитектоници библиотечке зграде“.81  

Историјат Народне библиотеке СР Србије, једне од најзначајнијих 

националних институција културе, је након другог светског рата често 
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поистовећиван са националном историјом, док је архитектура зграде Библиотеке 

током читавог овог периода повезивана са актуелним друштвено-политичким 

догађајима. Ова тенденција је посебно дошла до изражаја крајем седме и почетком 

осме деценије прошлог века, када је истицано да се Библиотека „развијала, 

усавршавала и организационо оспособљавала упоредо са економским и политичким 

јачањем Србије, доприносећи њеном просветном и културном напретку и 

препороду“.82 Тренутак оснивања Библиотеке постављен је у релацију са 

националним буђењем или ослобођењем од Турске власти, односно како је у 

периодици седме деценије прошлог века навођено Библиотека је „основана 1832. 

године – само две године након што је Србија хатишерифом добила државну 

самосталност (1830. године).“83 Оснивање Библиотеке тек у ослобођеној Србији, 

може се посматрати као да пре ослобођења од Турске власти Библиотека није могла 

да буде основана, иако је чињеница да је Библиотека основана приватном 

иницијативом84 Глигорија Возаревића и да је дуго постојала само као јавна 

библиотека без утврђеног имена.85 Повезивањем оснивања Библиотеке са 

ослобођењем Србије, имплицира се да је оснивање Библиотеке резултат освојених 

слобода, чиме је јасно конституисан однос зависности између Библиотеке и 

националне самосталности.  

Негативни догађаји у историји Библиотеке су, такође, повезивани са тешким 

периодима у националној историји, међу којима је свакако највећи и најзначајнији 

потпуно уништење зграде Библиотеке и њених фондова, током немачког 

бомбардовања Београда 6. априла 1941. године. Након потпуног уништења зграде на 

Косанчићевом венцу у којем су заувек изгубљени сви фондови Библиотеке са преко 

петстотина хиљада књига и часописа, старих рукописа, историјски и културолошки 

значајних писама, старих карата, цртежа, гравура и слика, Библиотека је стекла 

специфичан статус „установе-мученице“86 и значај националног симбола,87 какав 

нису имале или немају друге значајне националне институције. Уништење Народне 

библиотеке је временом постало изузетно снажан национални симбол, који је 

средином шездесетих година означен као највећи национални губитак у Другом 

светском рату, после губитка људских живота.88 Потпуним уништењем, а затим 

обновом, поновним отварањем (30. априла 1947. године)89 и брзим развојем током 

периода обнове земље од разорних последица рата, Библиотека је стекла готово 

митски статус, како истиче управник90 НБС Светислав Ђурић: „...тако је и Народна 

библиотека, прва установа националне културе, установа-страдалница и мученица са 
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победоносним завршетком рата и сама поново израсла, као феникс из пепела.“91 На 

специфичан статус Народне библиотеке, указује Чедомир Миндеровић,92 бивши 

управник Народне библиотеке, један од оснивача и први председник Заједнице 

националних библиотека Југославије, који тренутак потписивања уговора са 

Предузећем за изградњу јавних зграда поводом изградње нове зграде Библиотеке 

(16. јул 1964), сматра далеко значајнијим догађајем од оснивања Заједнице 

националних библиотека Југославије.93 Миндеровић индиректно осликава и однос 

републичке и савезне политике културе у другој половини седме деценије прошлог 

века, чије ће различите интересне позиције бити нарочито уочљиве приликом 

свечаног отварања нове зграде Библиотеке. 

У контексту сукоба републичких и савезне политике културе организовано је 

и свечано отварање нове зграде Народне библиотеке, које је првобитно94 било 

предвиђено за јубиларну тридесетогодишњицу рушења старог објекта, 06. априла 

1971. године, али је услед кашњења грађевинских радова изазваних застојима у 

финансирању изградње, прво била пресељена у још недовршену зграду, 25. августа 

1971. године, затим започела са експерименталним радом 27. новембра 1972. године, 

да би 6. априла 1973. године, тридесетдве године након разарања, била свечано 

отворена за рад са публиком. Објекат је свечано отворио председник скупштине 

Србије Драгослав Марковић, док су прослави, одржаној у централној читаоници 

Библиотеке, присуствовали бројни чланови савезне, републичке и градске управе, 

културни и јавни радници, генерали ЈНА, представници осталих република 

Југославије, чланови дипломатског кора, представници UNESCO-a и директори 

више европских библиотека.95 Свечаном отварању присуствовао је и патријарх 

Српске православне цркве господин Герман, као и црквени поглавари и председници 

верских удружења. Председник СФРЈ иако је био позван, није присуствовао96 

церемонији свечаног отварања. Тито је упутио поздравно писмо у којем, не 

спомињући успех Републике Србије да у тешкој економској ситуацији реализује 

амбициозан пројекат, као ни сам значај Библиотеке за Републику Србију, поред 

опште оцене о њеном значају за даљи развој културе, научног и уметничког 

стваралаштва, исказујући интерес савезне политике културе, посебно наглашава 

значај Библиотеке у „даљем развоју нашег социјалистичког самоуправног 

система...и зближавању култура народа и народности Југославије“.97  

 

 177



Непосредно пред отварање нове зграде Народне библиотеке, председник Тито је на 

састанку са представницима издавача Југославије (15. марта 1973), упутио оштру 

критику изразивши незадовољство актуелном политиком издавачке делатности, 

рекавши да је потребно „одлучније спроводити принципе Савеза комуниста о 

развитку нашег друштва“,98 додавши „да није реч о томе да се стави све под 

контролу, већ да се осигура развитак друштва у правцу за који се залаже СКЈ, у 

правцу даље изградње самоуправног социјалистичког друштва и очувања тековина 

револуције“, нагласивши да је већ дужи период занемарен марксистички приступ 

издавачкој политици и да се у ситуацији када се уставним амадманима повећавају 

права република јављају „неразумевања, скретања па и сепаратистичка схватања.“99 

Тито је надовезавши се, у негативном контексту, коментарисао тадашњи нов начин 

приказивања историје југословенских народа, рекавши: „Хисторија је научна 

дисциплина, и њу треба да пишу научници, али они који схватају друштвене 

законитости и који полазе с марксистичких позиција, са позиција Савеза комуниста 

Југославије.“100  

Изражавајући позицију републичке политике културе, значајно различиту од 

позиција савезне политике културе, Драгослав Марковић је у говору поводом 

свечаног отварања, прво поновио да се објекат Библиотеке подиже у спомен Првог 

српског устанка101 са основним циљем остварења услова за развој националне 

културе,102 а затим нагласио управо њен историјски и друштвени значај за 

Републику Србију, рекавши да је „као централна културна установа у кнежевини 

Србији која је корак по корак остваривала националну независност, Народна 

библиотека имала значајну улогу у борби за бржи и потпунији културни преображај 

и афирмацију српског народа“.103 Изградња нове зграде Народне библиотеке, према 

Марковићу, представља успостављање прекинутих културно-историјских 

континуитета, и доказ „развоја културних потенцијала српског народа и народности 

у Србији (...) као израз пуне националне афирмације и услов за општи прогресивни 

развој Србије у југословенској социјалистичкој заједници“,104 док према 

београдском дневном часопису Политика, реализација објекта НБС „представља 

симбол неуништивости националне независности и слободе.“105  

Указом106 председника СФРЈ десет учесника реализације објекта НБС је 

одликовано изузетно високим признањем Орденом рада са златним венцем,107 

односно Орденом рада са сребрним венцем.108 Аутор пројекта архитект Иво 

Куртовић није добио признање председника СФРЈ. Аутору пројекта додељена је 
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Октобарска награда града Београда,109 а нова зграда Народне библиотеке је одлуком 

Скупштина града проглашена за најбоље архитектонско остварење у 1972. години. 

Потребно је утврдити да ли су и на који начин овакви конфликтни политички, 

друштвени и економски процеси утицали на просторну и обликовну концепцију нове 

зграде Народне библиотеке.  

 

 

5.1.4 Модернизам интернационалног модела – конкурсни пројекат (1958) 

 

Иницијативу за изградњу специјализоване зграде Народне библиотеке Србије 

покренуо је тадашњи управник Душан Милачић 1950. године припремом кратке 

студије са програмским садржајем нове зграде Библиотеке. Милачић је указао на три 

основна проблемска питања: избор и дефинисање локације, дефинисање потребног 

просторног садржаја библиотеке и проблем архитектонске организације простора 

библиотеке. Предложена локација као најпогоднија за изградњу нове зграде 

библиотеке је била предвиђена у непосредној близини тврђаве Калемегдан, на 

простору ограниченом Кнез Михаиловом, Париском, Узун Мирковом и Рајићевом 

улицом. Милачић је дефинишући потребне просторе и капацитете нове зграде, 

предвидео главну читаоницу са 500 места, читаоницу за омладину са 100 места и 

више мањих читаоница, док је капацитет магацинског простора дефинисао за 

5.000.000 књига. Међутим, друштвено-економски контекст за реализацију овако 

амбициозног програма библиотеке био је веома неповољан. Државно и партијско 

руководство је, након сукоба Југославије са Информбиро-ом, било посвећено 

дефинисању сопственог пута изградње социјализма, у виду увођења новог 

друштвеног и привредног модела радничког самоуправљања, што је довело до 

трогодишње паузе у процесу реализације нове зграде библиотеке. Усвајањем 

Уставног закона о основама друштвеног и политичког уређења ФНРЈ, 13. јануара 

1953,  напуштен је демократски централизам, и насупрот совјетског 

административног модела социјализма постављен југословенски „слободни 

социјализам“, чије су основне одреднице биле дебирократизација, демократизација и 

децентрализација, и створен је повољнији друштвено-политички контекст у којем су 

републичким и градским органима управе омогућена знатно већа права и 

самосталност у одлучивању. Резултат ових промена је наставак активности на 

реализацији нове зграде Библиотеке, тако да је већ осам месеци након усвајања 
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Уставног закона, Секретаријат за просвету и културу града Београда, у септембру 

1953. године, усвојио, уз извесне измене и допуне Милачићеву студију као 

Орјентациони програм изградње будуће зграде Народне библиотеке. Промене су се 

односиле на повећање површине и капацитета планираног објекта, тако да је према 

Орјентационом програму предвиђена укупна површина објекта од 11.360 m2, са 

повећаним капацитетом главне читаонице на 600 места, и читаонице за омладину на 

300 места. 

Услед велике сложености и значаја дефинисања програма и капацитета нове 

зграде библиотеке, Секретаријат је у октобру 1953. године, поверио архитекти Мати 

Бајлону, да анализира Орјентациони програм, припреми тезе за коначни програм 

објекта, и анализира предвиђену локацију у Кнез Михаиловој улици. У студијском 

елаборату, Бајлон, је анализирао све тачке Орјентационог програма, и приказао 

закључке од којих су најкарактеристичнији следећи: површина приземне етаже треба 

да буде 3.600 m2, запремина објекта 54.000 m3, односно укупна површина објекта 

приближно 14.000 m2; предложена локација у Кнез Михаиловој улици, својим 

положајем уз фреквентну саобраћајницу и недовољном површином не задовољава 

потребе зграде Библиотеке и да је потребно одредити другу, адекватнију, 

локацију;110 у функционалном погледу истиче да треба разликовати три основне 

групе просторија зграде библиотеке: просторије за публику, магацин књига и радне 

просторије библиотеке;111 улаз за публику треба да буде одвојен од улаза за 

службенике библиотеке и улаза за пријем књига; предлаже смањење капацитета 

главне читаонице на 300 читалаца, укидање читаонице за омладину, и уместо ње, 

формирање више специјализованих читаоница укупног капацитета приближно 150 

места,112 централни магацин за књиге и часописе треба да буде смањен на капацитет 

од 1.500.000 примерака.113  

На основу Бајлоновог елабората Урбанистички завод је приступио тражењу 

нове локације, од којих је прва била предложена локација непосредно иза започетог 

Храма Светог Саве, између Катанићеве улице, улице Боре Станковића и Мачванске 

улице,114 затим су разматрани терени у близини железничке станице,115 затим 

локације на Новом Београду,116 и Светосавском платоу, као и две локације дуж 

Булевара Револуције на месту Ташмајданског парка и на месту Студентског парка, у 

близини зграде техничког факултета,117 да би као коначан избор била усвојена 

локација на Губеревцу, на источном делу раскрснице Булевара Франше Депереа и 
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улице Кнеза Милоша, за коју је расписан јавни архитектонски конкурс за нову 

зграду НБС.  

 

Влада Републике Србије је у оквиру прославе 150-годишњице првог српског 

устанка, 1954. године, донела одлуку о подизању спомен библиотеке првом српском 

устанку,118 међутим економска реалност није пружала могућности за брзу 

реализацију ове одлуке, тако да је конкурс расписан тек три године након њеног 

усвајања, односно четири године након усвајања програма нове зграде библиотеке. 

Савет за културу НР Србије је, у мају 1957. године,119 образовао посебну комисију120 

чији је задатак био да анализира и припреми коначан елаборат на основу којег би 

био расписан конкурс за израду идејног пројекта. Решењем Савета за културу НР 

Србије121 именован је конкурсни жири122 који се сагласио са предложеном 

локацијом на углу раскрснице Булевара Франше Депереа и улице Кнеза Милоша и 

који је, раз ађени програм предл  од стране Комисије, усвојио као дефинитиван 

програм. На основу овог програма, почетком августа 1957. године, расписан је 

општи јавни анонимни конкурс за израду идејног решења Спомен-зграде Народне 

библиотеке Србије, са правом учешћа свих стручњака држављана ФНР Југославије. 

На конкурс је до истека рока за предају радова, 1. марта 1958. године, пристигло 43 

рада из Београда, Загреба, Љубљане, Скопља и Новог Сада. Жири је завршио рад

р ожен

123 

10. априла 1958. године, доделивши124 једну прву награду, једну другу, две 

једнаковредне треће награде, и четири четврте награде, такође у једнаком износу. 

Према оцени жирија првонаграђени рад ауторског тима из Београда, архитекта Ива 

Куртовића (T XIII: сл. 13.19) и архитекта Слободана Михаиловића, усвојен за 

реализацију, је и поред извесних функционалних недостатака „успешно и са добрим 

осећајем укомпоновао нови објекат у амбијент постојећих зграда, са јасно 

наглашеном тенденцијом стварања спомен-простора првог српског устанка.“125  

 

Имајући у виду да, после завршетка Другог светског рата, на територији Србије, ни 

за један тип библиотеке није подигнута специјална зграда,126 јасно је да 

југословенски архитекти нису имали пуно искуства у пројектовању 

специјализованих библиотечких објеката. У таквој ситуацији, конкурс за Народну 

библиотеку Србије, поред чињенице да је био велики изазов, представљао је 

практично пројектовање једног потпуно новог садржаја, односно како члан жирија 

Мате Бајлон истиче:  
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Задатак постављен пред наше архитекте није био једноставан с обзиром да су 

наша искуства у овом проблему била врло ограничена, а и светска литература 

и остварења не пружају довољно примера да би се функционална шема могла 

потпуно јасно сагледати. Велики број народних и сличних већих библиотека 

у свету налази се у зградама које су грађене у доба када се библиотека по 

свом карактеру знатно разликовала од данашње, и оне су тако према 

потребама времена адаптиране и дограђиване. У неким новијим, пак, појам 

функције је био често запостављен архитектонском, често монументалном 

третирању објекта.127 

 

На који начин и према којим карактеристикама архитектонско-просторна концепција 

првонаграђеног рада, у ситуацији очигледног непостојања јасних парадигми новог 

садржаја и специфичног значења објекта, репрезентује национални историјски 

догађај у оквиру социјалистичког друштвеног контекста и доминантног процеса 

формирања нашег југословенског модернистичког дискурса?  

Расписом конкурса основни задатак „такмичара да израде пројекат савремене 

библиотеке која би представљала високо достигнуће и у функционалном и у 

обликовном погледу“,128 је био прецизно усмерен, у функционалном погледу 

сугерисано је груписање просторија у три основне групе: просторије за публику, 

магацини књига, и радне просторије, док је у обликовном погледу од аутора тражено 

извесно специфично или монументално обликовање „пошто се зграда диже као 

спомен Првог српског устанка, ...да маркантно обележе овај велики и значајни 

историјски догађај.“129 У погледу изабране локације у распису су дате следеће 

смернице:  

 

Терен одређен за грађење Библиотеке је на узвишеном врло истакнутом 

месту, у источном углу раскрснице Булевара Франше Депереа и Улице Кнеза 

Милоша која надвожњаком прелази булевар. Позиција нове зграде врло 

добро се види из Новог Београда, почев од Бежанијске косе па до уласка у 

стари Београд, а нарочито са позиције будућег моста преко Саве, с леве 

стране магистрале. Други леп изглед нове зграде добија се с Топчидерског 

брда брзим кретањем преко надвожњака ка центру града Улицом кнеза 

Милоша с десне стране надвожњака. То су две најмаркантније визуре на нову 

зграду о којима треба водити рачуна приликом пројектовања.130  
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Све пристигле радове, а посебно награђене пројекте, које карактерише изразито 

модернистички приступ, могуће је према композиционом решењу поделити у три 

основне групе. Прву групу пројеката карактерише формална неиздиференцираност 

функционалних група, у којој три групе просторија захтеване конкурсним 

програмом нису издвојене у посебне композиционе целине, већ су обједињене у 

једну велику, затворену хоризонталну правоугаону форму са атријумским 

двориштем, која постављена на већем или мањем одстојању од улице Милоша 

Великог (улица Кнеза Милоша), заузима највећи део предвиђене парцеле. Изразити 

представник ове групе јесте другонаграђени рад чији су аутори архитекти Милена 

Станковић-Ђорђевић и Сибин Ђорђевић, из Новог Сада (T XIII: сл. 13.3). Пројекат је 

у највећој мери задовољио формалне услове програма, чак у извесним деловима 

остварио и посебне функционалне квалитете,131 међутим у композиционом погледу 

је понудио круто, неинвентивно решење, применивши правац размишљања 

постављен још 1950. године, првопласираним решењем Куртовићевог тима на 

конкурсу за Војни музеј у Београду, које у овом случају неиспуњава конкурсни 

захтев за наглашеним симболичким карактером форме објекта.  

Другу групу радова чине пројекти, са јасно издиференцираним 

функционалним групама, међу којима се истиче првонаграђени рад архитеката Иве 

Куртовића и Слободана Михаиловића (T XIII: сл. 13.1 – 13.2). Кључни новитет, који 

аутори остварују на овом пројекту, јесте отворен екстровертан просторни концепт, у 

којем се просторно тежиште не налази у објекту, као код затвореног просторног 

концепта другонаграђеног рада, односно Куртовићевог првонаграђеног пројекта на 

конкурсу за Војни музеј у Београду, већ у оквиру слободног, јавног простора трга. 

Уместо уобичајеног приватног атријумског простора, аутори „решавају проблем на 

начин што амбијент објекта, настао градацијом основних функционалних група, и 

сам објекат, чине нераздвојну целину“.132 Јединство амбијента који ствара објекат и 

самог објекта формирано је отвореним системом ниског дела објекта који својим 

разуђеним габаритом дефинише припадајући простор трга. Управо овај амбијент, 

односно, простор јавног трга, представља једино место умрежавања објекта са 

захтеваном споменичком функцијом библиотеке, коју је конкурсни жири означио 

као јасну тенденцију стварања спомен-простора Првог српског устанка. Целину 

архитектонске композиције карактерише модернистички однос правилних 

хоризонталних и вертикалних кубуса, односно ниског корпуса објекта и двадесет 
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спратова високог торња за књиге. Оваква универзална композиција, која ће и у 

наредном периоду бити често примењивана на конкурсима133 у оквиру 

југословенског културног простора, издвајањем магацина за књиге у високу кулу, 

доноси значајан функционални новитет у пројектовању библиотечких зграда, у 

односу на класична решења библиотека за магацинским просторима за књиге 

постављеним у подземним етажама.134 (T XIII: сл. 13.6) 

Трећу групу радова, међу којима је трећепласирани рад135 ауторског тима 

архитект Зоја Думенгџић и инж. Селимир Думенгџић (T XIII: сл. 13.7 – 13.12), 

представља компромисно решење које се према композиционим карактеристикама 

налази између прве и друге групе радова. Просторну концепцију овог пројекта 

формира ниски затворени кубус са атријумским двориштем, карактеристичан за 

прву групу радова, и висинска доминанта кубуса магацина за књиге, 

карактеристична за другу групу радова. 

Реализацијом изабраног решења са двадесетоспратном кулом, зграда 

Библиотеке би, у том тренутку, постала највиши објекат у Београду. У периоду 

завршетка конкурса за Библиотеку, било је познато да је висински симбол Београда, 

требало да постане објекат ЦК КПЈ за коју је у распису конкурса тражено:  

 

У пластичној урбанистичкој композицији Новог Београда зграда Централног 

комитета КПЈ је доминантан објекат. Она то треба да постигне: својом 

висином (да достигне коту 120m), односом маса и монументалном обрадом. 

Зграда треба да буде израз стваралaчке снаге, моћан симбол Комунистичке 

партије, руководиоца народа Југославије у борби за стварање Федеративне 

Народне Републике Југославије, у борби за економско и културно уздизање 

народа Југославије.136 

 

Локација на самом шпицу ушћа реке Саве у Дунав је 1960. године промењена, 

међутим концепт репрезентације стваралачке снаге ЦК КПЈ преко висине објекта је 

задржан, тако да је 1965. године реализована зграда „која има висину 100 m и XXIV 

спрата, и урбанистички је постављена тако да представља уводни мотив у комплекс 

Новог Београда.“137  

Објекат Секретаријата унутрашњих послова који је 1983. године, изграђен на 

локацији на Губеревцу (T XIII: сл. 13.4), архитекта Ивана Антића, реализован је 

према потпуно другачијим просторно-урбанистичком концепту, без висинске 
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доминанте и са наглашеном хоризонталном просторном концепцијом, а за коју је, 

такође, речено да „произлази из топографске датости“,138 па према томе можемо 

закључити да висинско наглашавање Библиотеке не произлази из урбанистичких 

услова локације, већ из идеолошке и симболичке потребе истицања националног и 

републичког симбола, Народне библиотеке. Одлуком да се Библиотека подигне у 

спомен Првог српског устанка, „првом фазом Српске револуције“139 успостављена је 

директна релација са историјским симболом буђења националне свести,140 у којој 

висинско наглашавање представља архитектонски исказ републичких друштвених 

потреба.  

Просторни концепт нове зграде Народне библиотеке настаје као резултат 

идеолошке потребе за успостављањем опозиционог односа између планираног 

објекта СК КПЈ, „најјачег знамења наше социјалистичке епохе“141, висинске 

доминанте социјалистичког града Новог Београда и националног симбола зграде 

Библиотеке, висинске доминанте старог, традиционалног Београда.   

  

 

5.1.5 Ре-контекстуализација објекта НБС – промена просторног контекста 

 

Успешан завршетак архитектонског конкурса избором пројекта за реализацију, није 

означио скори почетак изградње објекта, који ће уследити тек осам година након 

завршетка конкурса. У току ових осам година, догодиле су се суштинске промене 

друштвено-политичког контекста које су значајно утицале на промену основних 

архитектонских парадигми у оквиру југословенског културног простора, што је 

имало за резултат формирање потпуно новог савременог просторног концепта, први 

пут реализованог на објекту овако великог значаја, новој згради Народне библиотеке 

Србије. Савременост просторног концепта НБС, не може се изједначавати са 

значењем појма модерности, већ се мора посматрати као карактеристика која, у 

предметном временском тренутку, означава конкретан резултат модернистичке 

тежње за производњом новитета.  

Прва у низу значајних промена јесте одлука о промени локације, донета 1960. 

године, две године након завршетка конкурса, када је Библиотека, из историјски 

неутралног простора предвиђеног конкурсом, релоцирана на нову локацију на 

Светосавском платоу.142 Локација на Светосавском платоу на Врачару, носи 

специфично значење у националној историји српског народа, што је и био разлог за 
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изградњу Храма Светог Саве на овој локацији, односно како архитект Никола 

Саичић, истиче:  

 

Идеја да на платоу код Карађорђевог парка израсте национална библиотека 

као средиште културе и достигнућа једне виталне нације садржавала је жељу 

и потребу да се сачувају забележена сећања и прошлост тог народа 

седиментирани у полицама будућег здања, као залога постојања његовог 

неуништивог бића, његовог идентитета и свести о дубоким и далеким 

коренима, месту, доприносу и припадности породици народа и више од тога 

– уверење о латентној присутности биолошке снаге његове духовне 

плодности и раста.  

Изградњом Народне библиотеке добили смо своје светилиште, музеј 

културе.143  

 

Положај Врачарског брда је такав да се може видети из многих и удаљених крајева 

Београда, што је, како сматра Зоран Жунковић члан оцењивачког суда на конкурсу 

за уређење Светосавског платоа (1. август – 1. децембар 1969), „био један од разлога 

што су Турци одабрали баш то место за спаљивање моштију светог Саве.“144 Пре 

Другог светског рата у осовини улице Светог Саве, продужетку улице Краља 

Милана (Улица Маршала Тита, после Другог светског рата), започето је грађење 

Храма Светог Саве,145 који би „да је довршен, захваљујући величини, а још више 

месту на којем се налази, представљао маркантан акцент у силуети града.“146 У 

послератном периоду изградње Београда Светосавски плато, (који је име стекао 

управо по зидинама започетог Храма), је био место које је често разматрано 

приликом избора локација за изградњу значајних објеката, између осталих и зграде 

Београдске опере. 

Тражење намене за Светосавски плато коначно је завршено одлуком да се на 

њему изгради зграда Народне библиотеке СР Србије.  

 

Нова локација је према топографским карактеристикама веома слична конкурсној 

локацији, међутим, значајно се разликује према, већ поменутим амбијенталним 

карактеристикама, и просторним својствима. Локација на Светосавском платоу је 

највиша тачка централне зоне града која поседује наглашену пластичност терена 

формирану падинама према Карађорђевом парку и Скерлићевој улици. Нова 
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локација, према Куртовићу, представља прво, просторно средиште града „оно у које 

се може побости шестар да би се истим отвором описао круг око целе вароши, 

садашње и будуће“,147 затим простор симболичког националног средишта „са којег 

пуца видик на све стране наше земље, повезујући визуелно саплеменике с једне и 

друге стране наших великих река“148 и на крају национални историјски простор 

поред „којег протиче чувени друм којим су и устаници стигли под тврђаву 

београдску“.149 Производњу националног простора светосавског платоа Куртовић, 

завршава констатацијом да је одлуком о изградњи Библиотеке у спомен Првом 

српском устанку, „повезан пресудан тренутак у обнови свога народа са хранилиштем 

своје већ 1000-годишње националне мисли. Тако је ово место повезало практично са 

симболичним, садашње са прошлим. Тако је утрвен пут у будућност.“150  

Особеност амбијента, карактерисану монументалним зидинама започетог 

Храма и постојеће мале цркве, условљавају постављање основних габарита нових 

садржаја, који како сматра Саичић, морају бити подређени неопходности формирања 

потеза од започетог Храма до Карађорђевог парка, како би се створио оквир за 

уобличавање платоа и повезивање објекта Библиотеке и осталих садржаја у 

„хармоничан архитектонско-урбанистички простор вишег реда и значаја“.151 

Специфичност карактера локације ће, и након одлуке о изградњи Народне 

библиотеке на простору Светосавског платоа, остати основни узрок 

недефинисаности целокупног програмског садржаја овог простора, што је истакнуто 

и у распису конкурса за уређење светосавског платоа: 

 

Карактер и намена светосавског платоа спадају у ред појмова за које је врло 

тешко дати јасно фиксирану функцију. Стога раписивач конкурса у складу с 

одређеним представама о будућој физиономији овог простора даје само 

основне смернице и оквире, уз жељу и наду да их конкуренти познавањем 

овог простора, осећањем за специфичност ове материје и инвенцијом 

употпуне, обогате и детаљније дефинишу.152  
 

У ситуацији непостојања дефинисаних урбанистичких параметара, пројекат 

Библиотеке на новој локацији је рађен према начелној сагласности Урбанистичког 

завода, тако да су постојале само извесне претпоставке о уобличавању Светосавског 

платоа, што је значило да су оквири за дефинисање простора у великој мери остали 

отворени и препуштени интуицији архитекта.153 
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Основни проблем аутора, настао као резултат овакве ситуације, јесте да ли да 

настави развијање идеје конкурсног рада у условима простора који је само 

топографски сличан претходном или за нову локацију да уради потпуно нов 

пројекат? Конкурсни пројекат није задржан, већ се Куртовић определио за 

компромисно решење, односно да задржи основни просторни концепт конкурсног 

пројекта и да га, уз релативно велике интервенције, прилагоди условима и значају 

новог, специфичног амбијента Светосавског платоа. 

 

 

5.1.6 Контекстуализација објекта модерног архитектонског израза – идејни 

пројекат (1961-1962) 

 

На који начин и са којим финалним резултатима је спроведена промена 

архитектонских принципа реализованих на конкурсном пројекту, у процесу његове 

контекстуализације у специфично значење новог просторног окружења?  

Најзначајнија промена остварена на Идејном пројекту у односу на конкурсно 

решење, која је имала велике последице и на функционалну и на обликовну 

концепцију објекта, јесте одустајање од вертикалне доминанте двадесетоспратне 

куле магацина за књиге, и опредељење за типичну организациону схему библиотеке 

са магацинима за књиге лоцираним на подземним нивоима, односно у случају НБС, 

на нивоу сутерена, ниског приземља и два нивоа приземља. Иако је конкурсним 

условима било предвиђено да „зграда као културни споменик треба што више да 

дође до изражаја“,154 Куртовић, се определио за пасивну хоризонталну двоспратну 

композицију, препуштајући формалну висинску доминацију простором 

Светосавског платоа потенцијално завршеном објекту Храма Светог Саве. 

Одустајањем од магацинске куле, објекат библиотеке је формиран из две програмски 

и обликовно дефинисане целине, главног дела, у којем су предвиђене читаонице за 

посетиоце и магацини за књиге, и радно-административног дела библиотеке. Остале 

промене основне архитектуре објекта нису настале као последица промена 

просторног контекста, већ као резултат детаљније разраде идејног пројекта у односу 

на конкурсни елаборат. Ове промене, иако велике, суштински не представљају 

значајну промену обликовања објекта, не доносећи новитет, решење идејног 

пројекта остаје у оквирима модернистичких парадигми карактеристичних за 

југословенски културни простор. (T XIII: сл. 13.13 – 13.18) 
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Снажан компактан корпус објекта из конкурсног решења је у идејном 

пројекту разграђен у појединачне обликовне елементе. Кров, решаван као раван, 

више није у саставу основног корпуса објекта већ је истакнут малом надстрешницом 

и променом материјализације у односу на фасаде објекта, додатно наглашен великим 

бројем застакљених светларника главне читаонице, решених у форми 

„артифицијелног пејзажа кружних лантерни“ као на конкурсном пројекту за Војни 

Музеј. Фасадне равни, такође су посматране као појединачни елементи, а не као 

конститутивни делови великог ниског кубуса као у конкурсном пројекту, већ су 

решаване као дводимензионалне зидне равни у комбинацији великих пуних и 

застакљених површина, на главној фасади, односно са хоризонталним тракама 

прозорских отвора на осталим фасадама главног и радног дела објекта. Приземна 

етажа библиотеке је, као и на објектима МР, повучена у односу на раван спрата, 

међутим начин повлачења, као и материјализација фасадне равни приземља су 

спроведени са битно различитим циљем него на објектима музеја револуције. 

Повлачењем се не наглашава значај садржаја главног простора објекта лоцираног на 

првој етажи као код МР-е, већ је на објекту библиотеке повлачење решено као 

минимални прелом фасадне равни са циљем акцентовања смирене, хоризонталне 

концепције композиције објекта. Материјализација повучене приземне етаже МР-е, 

са лаким стакленим површинама и са конструктивним стубовима сакривеним у 

унутрашњи простор објекта, подређена је ефекту „лебдења“ главног кубуса, чиме је 

изражавана идеја револуције. Изостанком потребе за репрезентацијом револуције на 

згради Библиотеке, Куртовић, поставља потпуно супротан концепт фасаде, са 

великим пуним површинама од чврстог материјала и наглашеним конструктивним 

платнима, који носе лаки, хоризонтални корпус главног дела објекта.  

 

Решење разуђеног габарита објекта, из конкурсног пројекта, који формира 

тежишни амбијент отвореног приступног трга објекту, је делимично 

трансформисано, формирано је са два геометријски правилна габарита објекта, 

велике форме главног дела и издуженог кубуса радног дела објекта, и са источне 

стране малим габаритом надстрешнице којим је библиотека формално повезана са 

објектом Храма. Малим преломом радног дела објекта трг је подељен у две зоне, 

парковски део, лоциран непосредно уз главни део објекта и споменички део са 

високим спомеником Првом српском устанку, на источној страни трга поред објекта 

Храма. Просторно, приступни трг није значајније промењен, међутим измештањем 
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главног улаза у Библиотеку, суштински је промењена његова улога централног 

простора архитектонске композиције. Идејним пројектом је предвиђено да главни 

улаз буде постављен фронтално, са нижег денивелисаног дела приступне алеје 

Храму Светог Саве, док је у конкурсном решењу био постављен бочно, са трга који 

формира објекат Библиотеке. Оваквим решењем, Куртовић, плато библиотеке из 

конкурсног пројекта предаје Храму, који на тај начин постаје припадајући простор 

Храма у којем габарит Библиотеке учествује само у његовом просторном 

дефинисању. Уместо тежишта просторне концепције и фреквентног отвореног 

амбијента Библиотеке, плато постаје секундарни простор Библиотеке и миран 

амбијент Храма, постављен бочно поред главне приступне алеје. Денивелацијом 

главне приступне алеје и постављањем улаза у Библиотеку на њен нижи део, 

Куртовић је Библиотеку подредио значају Храма, јасно доделивши примарни 

просторни значај започетом Храму Светог Саве. 

Идејни пројекат и промене конкурсног решења настали су као последица 

урбанистичких, просторних и специфичних карактеристика нове локације, која 

међутим није утицала на промену архитектонског израза. Резултат ових промена је 

нестанак најзначајнијих карактеристика пројекта које су ауторском тиму Куртовић-

Михаиловић донеле прву награду на конкурсу 1958. године. Нестанком спомен 

атмосфере отвореног приступног трга, затим нестанком функционалног новитета 

решења магацина за књиге, одустајањем од висинске доминанте и динамичне 

просторне концепције односа хоризонтале и вертикале, објекат Библиотеке је из 

позиције модернистичког иновативног решења сведен на модернистички обликовану 

функционалну структуру. Позитивна последица ауторовог одговора на специфичне 

карактеристике амбијента, имајући у виду тадашњи друштвено-политички контекст, 

јесте додељивање примарног просторног значаја започетом Храму Светог Саве. 

 

 

5.1.7 Ре-контекстуализација архитектонског израза – промена друштвеног 

контекста (1963-1973) 

 

Идејни пројекат је, 2. априла 1962. године, након разматрања усвојио стручни 

колегијум Института за архитектуру и урбанизам, да би већ три дана касније 

комплетан елаборат Инвестиционог програма био предат Савету за културу НР 

Србије.155 Међутим, након предаје Инвестиционог програма са идејним пројектом 
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„Спомен-зграде Народне библиотеке“, није се приступило изради инвестиционо-

техничке документације, већ је услед великих друштвено-политичких промена 

насталих након усвајања Устава СФРЈ у априлу 1963. године, наступио двогодишњи 

застој у процесу реализације нове зграде Народне библиотеке. Савезна народна 

скупштина Југославије је усвојила нови Устав СФРЈ на основу уверења владајућих 

структура Југославије, да су развитком материјалне основе земље и социјалистичких 

друштвених односа остварене такве друштвене и политичке промене којима је 

постојећи Устав превазиђен, и да су самоуправни односи у довољној мери постали 

доминантни да је неопходно да се уставноправно дефинишу. Према новом Уставу, 

територијалне јединице, социјалистичке републике и сама федерација, проглашене 

су равноправним друштвено-политичким јединицама између којих је укинута 

хијерархија и уведен систем међусобних права и обавеза. У оваквом систему 

ојачаних права републичких јединица, савезни органи су постали заједнички органи, 

а не више надређени, док је Председник републике постао независтан од Савезног 

извршног већа и самостални орган федерације.156 

 

Озбиљније припреме за изградњу објекта НБС започеле су убрзо након усвајања 

новог Устава СФРЈ, у јуну 1964. године, када је Извршно веће СР Србије, под 

председништвом Слободана Пенезића Крцуна, потврдило одлуку о новој локацији 

на Светосавском платоу.157 Непуних пет месеци након усвајања новог Устава СФРЈ, 

5. септембра 1963. године, управник библиотеке Чедомир Миндеровић, упућује 

захтев158 да се Народна библиотека стави у надлежност Републике, и да се изузме из 

надлежности града Београда. На основу ове иницијативе усвојен је Закон према 

којем Република Србија преузима право и дужности оснивача према Народној 

библиотеци, што је био кључни догађај у вишегодишњем процесу изградње зграде 

Библиотеке. Народна скупштина Републике Србије је Закон159 усвојила на седници 

Просветно-културног већа, 28. децембра 1964. године, чиме је створена обавеза 

Републике да финансира изградњу нове зграде Народне библиотеке. Усвојени Закон 

је директна последица нове политике културе у оквиру југословенског културног 

простора настале као резултат усвојених одредби новог Устава СФРЈ, према којој 

уместо савезних, наднационалних органа, политику културе дефинишу и воде 

републички органи управе. Постављен је и нови управник160 Народне библиотеке, 

Милорад Панић Суреп, бивши директор Музеја Револуције народа и народности 

Југославије у Београду, који је као секретар Савета за културу Србије161 (1956–1959), 
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покренуо иницијативу за изградњу Библиотеке и био члан жирија на конкурсу за 

нову зграду Библиотеке. 

 

Усвајање Закона о преносу оснивачких права Народне библиотеке на 

Републику Србију, омогућило је да у јануару 1965. године, започне рад на изради 

инвестиционо-техничке документације.162 Првобитан рок израде главног пројекта, 

који је према уговору између Дирекције за изградњу јавних објеката и Института за 

архитектуру и урбанизам Србије, био предвиђен за 1. јун 1965. године за пројекат за 

одобрење, и за детаљни пројекат (пројекат за извођење) 1. фебруар 1966. године. 

Због проблема насталих закаснелим добијањем протокола регулације, што је довело 

и до израде новог идејног пројекта, рок је накнадно померен за 1. децембар 1965. 

године, односно 1. април 1966. године. Нови идејни пројекат усвојила је стручна 

комисија Института 22. јануара 1966. године, чиме је омогућен даљи наставак рада 

на главном пројекту. Ревизиона комисија је прихватила главни пројекат 20. маја 

1966. године, на основу чега је Урбанистички завод 20. маја 1966. године, издао 

коначну сагласност на главни пројекат. Институт је, ревидиран и одобрен, главни 

пројекат нове зграде Народне библиотеке предао Дирекцији 15. јула 1966. године. 

Председник скупштине СР Србије Душан Петровић Шане је, на празник ослобођења 

града Београда, 20. октобра 1966. године, поставио камен темељац на „ледину 

светосавског трга“,163 чиме је, након шеснаест година од почетне иницијативе, 

свечано започела реализација објекта, највеће инвестиције у културу у Југославији. 

Паралелно са током градње објекта,164 после добијања одобрења за главни пројекат, 

Куртовић је, започео рад на разради детаљног пројекта, у размери 1:50 (од 1. јануара 

1967) и сукцесивно предавао делове пројекта све до 20. маја 1968. године. (T XIII: сл. 

13.20 – 13.24 и 13.34 – 13.36) 

  

На који начин просторна концепција објекта Народне библиотеке, изражавајући 

уместо наднационалне или интернационалне, нову националну друштвену реалност 

југословенског културног простора, трансформише основне парадигме 

југословенског модернистичког архитектонског израза?  

Након изградње објекта било је јасно да је Куртовић тежио да динамичну 

топографију локације искористи са основним циљем да, помоћу адекватне 

функционалне диспозиције појединих делова објекта и распореда и обликовања 

главних маса, композиционо решење објекта Библиотеке „својим умереним 
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међусобним односима што боље уклопи у општу замисао“ јединствене урбанистичке 

целине светосавског платоа. У урбанистичкој поставци примаран просторни значај, 

иако незавршен и са недефинисаном и неизвесном перспективом, има започети 

објекат Храма, који према Куртовићу представља „главни и доминантни објекат како 

по величини основе тако и положаја који заузима на земљишту.“165 Постојећа 

периферна изградња није имала значајнијег утицаја на урбанистичку диспозицију 

објекта, пошто је према плану требала да се у великој мери измени, док планирана 

изградња, издвојена из целине новим великим саобраћајницама, својим хетерогеним 

саставом није могла да допринесе стварању интимног простора светосавског 

платоа. Стога је фокус урбанистичке диспозиције задржан искључиво на простору 

светосавског платоа, са циљем да се стварањем „континуитета библиотека – зидови 

започетог храма“ и задржавањем мале цркве Светог Саве, формира интимнији и 

површински ограничен простор у оквиру којег „погодном артикулацијом појединих 

платоа може да се постигне потребна специфична атмосфера амбијента.“166  

 

Објекат Библиотеке је просторно решен доследним спровођењем савремених 

функционалних принципа, поделом основног габарита објекта на две изразито 

различите функционалне подцелине, јавног дела намењеног корисницима и 

приватног административно-радног дела за запослене у НБС. Главни део објекта, 

намењен корисницима, је пројектован као чврста призматична троетажна форма 

укупне висине 20.0 m, правоугаоне основе величине 83.0 х 42.0 m. Централни 

садржај објекта, је као код музеја револуције, издигнут на спратне етаже и наглашен 

повлачењем основе приземља. Повлачење садржаја приземља, супротно концепту 

истицања компактне лебдеће форме Музеја револуције, има за циљ фрагментацију 

главног корпуса објекта у мање целине са истакнутом схематском поделом спратних 

хоризонтала чврсто ослоњених на тло. Кључно место идеолошког исказа јесте 

завршна, кровна зона објекта. Над сегментираном структуром примарне масе објекта 

постављен је доминантан експресиван кос кров чији „корени инспирације воде у 

баштину нашег народног неимарства,“167 уместо у исказивање идеје социјалистичке 

револуције. Четвороводни кос кров својом једноставношћу и величином додатно 

наглашава хоризонталност композиције.   

Мењајући организациону схему приземне и спратне етаже из идејног 

пројекта, Куртовић, повезујући више различитих функционалних зона у једну 

целину, тежи слободној, флексибилној и адаптабилној унутрашњој просторној 
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организацији. Остварени резултат представља „живи простор“168 савремене 

динамичне просторне концепције са отвореним вишенаменским просторима, у којој 

сви реализовани садржаји „у складу с наменом пулсирају, дишу, повлаче се и 

отварају, прихватајући у своје окриље сложене функције на начин који уверљиво 

показује да су савремене спацијалне концепције инкопатибилне са статичним 

третманом, ‘коначношћу’ њихових оквира.“ 169 Основни принцип у општој 

функционалној подели и дистрибуцији садржаја објекта јесте, према Куртовићу, 

„велики принцип библиотечке архитектуре“, функционални захтев да се путеви 

службеника, читалаца, посетиоца и књига, минимално укрштају. Резултат 

спровођења овог функционалног принципа јесте издвајање службеника библиотеке у 

посебан потпуно приватан радни тракт, затим лоцирање магацина за књиге 

непосредно испод главне читаонице, као и подела главног корпуса према степену 

приватности на јавни део приземне етаже и полу-јавни део са радним садржајима за 

кориснике на првом спрату и на нивоу галерије.  

Главни простор објекта, који представља основни садржај и главни предмет 

преокупације корисника, издигнут је на први спрат и на ниво галерије у оквиру 

двоструке висине првог спрата. Велики вишенаменски хол, лоциран у средишњем 

делу првог спрата, поред примарне функције каналисања токова кретања корисника, 

има функцију главног информационог и техничког центра за пријем поруџбина и 

обављање библиотечких процедура. Такође у оквиру простора централног хола, у 

делу према спомен-тргу, новим положајем у односу на идејни пројекат, лоциран је 

Главни каталог, дискретно просторно дефинисан и издвојен само ниском подном 

денивелацијом. Непосредно уз Главни каталог, са једне стране постављене су 

канцеларије коректора, а са друге стране уз главну фасаду према Светосавском 

платоу, просторије за информаторе, салон-пушионица са малим балконом изнад 

главног улаза, и читаоница научних радника. У везном делу, поред атријума са 

могућношћу приступа из главног и из радног дела објекта, лоцирани су читаоница 

старих књига и рукописа и библиографско одељење. Поред Техничке зоне за пријем 

читалаца и поруџбине књига, на западној страни објекта, орјентисана према 

Карађорђевом парку, налази се Главна читаоница са капацитетом од 315 читалачких 

места.170 Главна читаоница је значајно промењена у односу на решење из идејног 

пројекта, тако да у коначном решењу не заузима простор централног хола, већ је 

јасно просторно дефинисана у оквиру квадратног габарита интегралног простора 

читаоница димензија 42.0 х 42.0 m. Средишњи део овог „импозантног простора“171 
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заузима главна читаоница димензија 20.0 х 30.0 m, са двоетажном висином над 

целом површином, што такође представља квалитативну промену у односу на идејни 

пројекат. У оквиру јединственог простора, одвојене само помоћу одговарајућих 

репозиторија од главне читаонице, налазе се као посебне функционалне јединице 

читаоница периодике и читаоница за научне раднике, која има издвојени део на 

нивоу галерије. Простор главне читаонице је орјентисан према неповољном 

западном светлу, одакле је директно природно осветљен преко стаклене фасадне 

површине према великој тераси и Карађорђевом парку, и индиректно, дифузним 

осветљењем преко застакљене таванице и кровних лантерни лоцираних на 

поткровној-техничкој етажи. Вештачко осветљење је предвиђено са јаким 

рефлекторима172  постављеним на техничкој етажи изнад застакљене таванице, чиме 

је постигнуто осветљење слично дневној светлости. Тежећи већој флексибилности 

просторне концепције све помоћне просторије, као што су санитарни простор, 

лифтови, помоћна степеништа и оставе, груписане су у јединствену техничку траку 

која је постављена у средишњој зони објекта, између централног хола и главне 

читаонице, са орјентацијом према радном делу библиотеке. Дуж читаве западне и 

источне фасаде, за разлику од идејног пројекта, постављени су велики 

нефункционални тремови, и ослоњени уместо на широка армиранобетонска платна, 

на елегантне стубове правоугаоног пресека.  

На нивоу галерије, у оквиру јединственог простора централног хола 

издвојени у посебне просторне јединице, налазе се остали програмски садржаји 

намењени читаоцима, као што су посебни фондови са заједничком читаоницом, 

одељење за музикалије и инструменте, одељење за научне раднике са читаоницом 

микрофилмова и одељење легата. Преостали део галерије, изнад главног хола и 

каталога, пројектован као отворен,  вишенаменски, слободан простор у форми 

унутрашњег балкона, намењен је проширењу главног каталога, са додатном улогом 

изложбеног простора за излагање специјалних примерака посебних фондова и 

актуелне литературе. 

Након промене конкурсног решења и одустајања од инвентивног решења 

издвајања магацина за књиге у високој кули, Куртовић је усвојио решење са 

системом суперпозиције главне читаонице изнад магацинских простора. Магацини 

су пројектовани за капацитет од 3.000.000 библиотечких јединица, са укупном 

дужином полица од 82.0 km, на укупној површини од 12.500 m2. Због великог 

капацитета књижевног фонда и потребе за рационалним коришћењем магацинског 
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простора, добре прегледности и брзе доставе књига до читаоца, примењен је систем 

монтажне металне конструкције обостраних репозиторија унутар примарне 

армирано-бетонске конструкције у висини две етаже.173 У тренутку израде главног 

пројекта (1965) и три године након опредељења за ову конвенционалну концепцију, 

Куртовићу није могло да буде познато инвентивно и од критике периода изузетно 

прихваћено решење, са издвајањем магацина за књиге у посебан објекат, које је 

добило прву награду на конкурсу за Националну и универзитетску библиотеку у 

Сарајеву архитекта Предрага Марјановића. Дајући предност формалном аспекту над 

функционалним Куртовић, магацине поставља у оквиру објекта на четири етаже 

испод главне читаонице, две површински мање етаже које се налазе у оквиру 

двоструке висине приземља, и две подземне етаже, које заузимају целокупну 

површину сутеренског и подрумског нивоа главног дела објекта. Последица оваквог 

решења је, поред затварања највећег дела приземља великом зидном површином, 

било делимично напуштање савременог концепта слободног и отвореног 

унутрашњег простора, што примећује и Саичић: 

 

Заиста је неразумљиво да аутор који је показао неуобичајену упорност и 

енергију у истраживању и трагању за вишим и савременим, уважавајући 

првенствено проблеме интегрално схваћеног простора, напусти јасно 

декларисан и успешно остварен ‘кредо’ слободних просторних токова у 

којима се настоји да се ‘екстерно’ приближи ‘интерном’, у циљу постизања 

јединства супротности ширине спољњег и неопходне интимности 

унутрашњег, у сталном активном односу.  

Куртовић следи ту мисао да би је неочекивано напустио на осетљивом месту, 

у партеру, иначе предодређеном за кореспондирање.174  

 

Преостали део приземне етаже намењен јавном садржају библиотеке, пројектован је, 

за разлику од идејног пројекта, као једна вишенаменска просторна целина, 

ослобођена чврстих преграда између функционалних зона, које су дискретно 

просторно дефинисане само финим висинским нијансирањем нивоа приземља. 

Пројектом је предвиђено да ова просторно и визуелно јединствена целина може 

према потреби да се користи независно од просторија намењених читаоцима. 

Јединствену просторну целину чине главни улаз, пространи улазни хол са 

гардеробом са 500 места, изложбени простор, главно степениште, кафе-ресторан и 
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отворени атријум.175 У оквиру овог простора, али као једина габаритно дефинисана 

целина, налази се савремено опремљена сала за предавања капацитета 250 седећих 

места. Слободно конципиран простор приземља, је поред основних функција, 

предвиђен за одржавање разних манифестација, као што су семинари, предавања, 

изложбе, концерти и књижевне вечери са циљем популаризације књиге. Померање 

визуелних граница интерних простора приземља, није примењено на отварање 

простора према екстеријеру, тако да је концепт отварања и повезивања простора 

локализован у оквирима наведених мултифункционалних простора и у великој мери 

одсечених од отвореног простора спомен-парка и Светосавског платоа.  

Техничко-стручни и административно-управни део у којем се налазе одељења 

пријема и техничко-стручне обраде књиге, као и административна управа 

библиотеке, издвојени су у засебан тракт према новопланираној саобраћајној 

трансверзали. Користећи денивелацију терена, која је за једну спратну висину нижа 

од коте главног улаза са Светосавског платоа, Куртовић, на приземну етажу тракта 

поставља све оне садржаје којима је био неопходан директан улаз, као што су 

антикварница, техничка постројења, гараже, станови или она одељења код којих је 

фреквенција публике знатније изражена као што су служба обавезног примерка и 

пријем и експедиција поште. На првом спрату, а у нивоу главног улаза за посетиоце, 

лоцирани су одељење за унапређење библиотечке службе и управа библиотеке, која 

се налази у средишту комуникативног система са најкраћим везама до појединих 

сектора и радних јединица. На првом спрату тракта, у нивоу каталога и главне 

читаонице, налазе се остала одељења библиотечких служби која немају директну 

везу са публиком, односно одељење за попуњавање фондова, набавна и пријемна 

служба, каталошко одељење и одељење периодике. Тежећи просторној 

флексибилности, Куртовић, сва одељења обједињује у оквиру једне јединствене 

просторије, док међусобну поделу на радне групе реализује лаким преградним 

полицама, остварујући знатно веће могућности прерасподеле и реорганизације 

простора у условима перманентних промена. Пријем новог материјала за обраду 

допрема се у одељење засебним лифтом, а процес каталогизирања из овог одељења 

се завршава у Главном каталогу. Такође на овом спрату се налази одељење за обраду 

периодике, библиографско одељење са читаоницом и на крају одељење за опис 

рукописа и старе књиге. У спојном тракту, у вези са одељењем за старе књиге и 

рукописе постављена је мања читаоница са непосредним приступом одговарајућим 

магацинима на две ниже етаже.  
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У досадашњем току истраживања је утврђено да је Куртовић, још приликом израде 

идејног пројекта, а посебно након трансформације Библиотеке у републички 

политички пројекат, примарни просторни и садржајни значај препустио објекту 

Храма Светог Саве. Међутим, положај зграде Библиотеке која у великој мери улази 

у визуелни простор Храма, није у сагласности са оваквим Куртовићевим просторним 

концептом уређења Светосавског платоа.  

Према тада важећем урбанистичком плану на месту данашње Скерлићеве 

улице била је предвиђена широка градска саобраћајна трансверзала, која је 

пројектована као брза и директна веза између новопланиране железничке станице 

„Прокоп“ и Панчевачког моста. На простору непосредно иза Храма била је 

предвиђена велика денивелисана раскрсница-петља, од које се трансверзала 

дијагонално спуштала низ падину према Карађорђевом парку. Такође према овом 

плану, са друге стране трансверзале насупрот локације одређене за Народну 

библиотеку, била је предвиђена изградња три висока стамбена објекта. Протокол 

регулације са тачним положајем трансверзале, Куртовић је добио са тромесечним 

закашњењем, тек крајем априла 1965. године, у тренутку када је већ увелико започео 

рад на главном пројекту. Према новом протоколу регулације траса трансверзале се 

знатно разликовала од раније добијене, према којој је започет рад на главном 

пројекту. Удаљеност трансверзале од објекта Храма је преполовљена, и са првобитне 

дистанце од 50,0 m сведена је на само 25,0 m, и са значајним одступањем од 

првобитног правца. У новонасталој ситуацији, Куртовић се, уместо да дислоцира 

Библиотеку дубље у слободан простор платоа испред објекта Храма, опредељује да 

значајно измени пројекат Библиотеке, промени конструктивни растер и уради 

потпуно нов Идејни пројекат. У писму од 17. децембра 1965. године, Куртовић је о 

овој одлуци званично обавестио директора Института архитекта Милорада Мацуру, 

у којем се наводи: 

 

Услед неких нових момената који су наступили приликом израде главног 

пројекта за народну библиотеку, морао сам да извршим знатније промене 

унутар основне концепцијске замисли која је већ раније била фиксирана 

конкурсним решењем с локацијом на Губеревцу, а доцније на светосавском 

платоу. Као што је познато, идејно решење уз инвестициони елаборат 

пројектовано је на земљишту тзв. светосавског платоа, а на ситуацији издатој 
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од стране Урбанистичког завода, са фиксираном трасом нове трансверзале, 

на основу начелне сагласности истог завода. Настојећи да у границама 

новонастале ситуације завршим основну диспозицију главних маса објекта, 

морао сам да извршим знатније сужавање објеката у попречном правцу...176 

 

Прилагођавање пројекта новим условима је постигнуто смањењем конструктивног 

распона, из идејног пројекта, у попречном правцу са 7.20 m на 6.60 m. Редукција 

распона је спроведена на оба дела објекта, и на главном и радном делу, чиме је 

остварено укупно смањење ширине објекта за 5.0 m. Смањењем објекта у попречном 

правцу Куртовић је само делимично решио настали проблем, пошто је услед 

промене правца пружања саобраћајне трансверзале и сужења објекта дошло до 

знатног умањења дистанце између Библиотеке и Храма. Како померање објекта ни у 

овом случају није разматрано, Куртовић је приступио значајнијој промени 

унутрашње организационе схеме, прво ревидирању програмског садржаја објекта, 

затим спровођењу боље организације простора за комуникацију, реорганизацији 

функционалне диспозиције појединих одељења, као и прегруписавању садржаја 

радног дела. Промене су биле усмерене према ревидирању дужине објекта у 

подужном правцу, што је резултовало смањењем главног дела објекта за један 

конструктивни распон (7.80 m) и радног дела за два конструктивна распона (15.60 m) 

и укупним смањењем површине објекта за 4.500 m2.  

 Промене основног габарита објекта захтевале су промене уређења спољних 

површина, односно дворишта са спомеником Првом српском устанку, чије ново 

решење потврђује Куртовићево опредељење о примарном значају Храма, у оквиру 

урбанистичке композиције Светосавског платоа. Спомен обележје Првом српском 

устанку у идејном пројекту представља висинску просторну доминанту 

Светосавског платоа, док је Храм приказан у постојећем, незавршеном стању. У 

ситуацији када се „одупире политичким притисцима да поруши запуштене и 

неугледне зидине незавршеног Храма“,177 Куртовић је, можемо претпоставити, 

сматрао да не постоји могућност да Храм буде у потпуности реализован, и зато мења 

конкурсно решење и уместо малог споменика, поставља снажан стуб који својом 

висином од преко 30.0 m доминира простором. У коначном решењу главног 

пројекта, споменик је приказан као танак елегантан јарбол више него преполовљене 

висине у односу на решење из идејног пројекта. Значајно смањивши споменик, 

Куртовић је препознавши нове друштвене токове, схватио да започете зидине Храма 
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неће бити порушене, односно да ће на простору Светосавског платоа објекат Храма, 

када буде реализован, бити просторна и садржајна доминанта којој објекат Народне 

библиотеке и Споменик Првом српском устанку треба да се подреде. 

 

Међутим, и поред овако великих измена главног пројекта, најзначајнија промена 

која је захтевала и нову израду идејног пројекта (у размери 1 : 200), јесте потпуно 

нова концепција архитектонског обликовања форме објекта. Крајем 1965. године, у 

време када такође у ИАУС-у, архитект Ранко Радовић пројектује Спомен кућу на 

Тјентишту наглашено регионалног архитектонског израза, Куртовић мења изразито 

модернистички израз објекта НБС, уводећи елементе и карактеристике 

традиционалне архитектуре. Према новом решењу, Куртовић је, са три стране 

главног корпуса објекта поставио нефункционалан трем и уместо равног крова, 

поставио велики четвороводни кос кров дуж целог главног корпуса и преко 

декоративног трема. Обликовну сведеност велике косе кровне равни, разбијају три, 

такође, нефункционална прозора, која пошто осветљавају две затворене поткровне 

просторије које према главном пројекту немају функционалну намену, постају 

искључиво декоративни елементи који поред естетске улоге динамизације велике 

кровне равни, имају јасно асоцијативно значење. Овакву, предимензионисану кровну 

раван, у формалном смислу доследно преузету из вернакуларне архитектуре, без 

савремене интервенције или трансформације традиционалног елемента, што је метод 

који примењује Радовић на објекту Спомен куће на Тјентишту, и без намере да је 

интегрише у унутрашњи простор објекта, као Шербетић и Филипчић на објекту 

Спомен дома у Кумровцу, Куртовић, само „спушта“ на постојећи објекат, као 

додатак главног кубичног корпуса објекта, претворивши је у декоративни елемент 

који не функционише у естетском систему, већ искључиво као носиоц јасног 

значења у систему политике културе. Друштвено значење преузетог, 

нетрансформисаног традиционалног елемента косог крова индиректно потврђује сам 

аутор, у писму директору ИАУС-а Милораду Мацури, у којем образлаже све 

промене главног пројекта, рекавши за промену архитектонског израза обликовања 

објекта следеће: 

Овом приликом сматрам да није потребно да се излажу и све оне 

преокупације у вези с општим архитектонско-урбанистичким категоријама, 

толико осетљивим кад је у питању овако значајно архитектонско остварење. 

Али да је то исто тако, а можда и више, један сложен процес који се не може 
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постићи једноставним пројектовањем, могу да осете само они који поседују и 

осећање за лепо и одговорност према друштву које им поверава такав 

задатак.178  

 

Постављање косог крова, према Богдану Стојкову, представља „коначну 

прекретницу у пројекту, која је и омогућила његов завршетак“,179 након више 

различитих решења израђених током седам година пројектовања.  

Значај промене обликовања објекта захтевао је према правилима ИАУС-а да 

нови идејни пројекат буде изнет на усвајање пред стручну комисију. За ову прилику, 

Куртовић је захтевао да се изради макета крова, тако да је ИАУС ангажовао 

архитекта Степу Осгијана, стручњака за израду макета, да према „упутствима 

архитекта Куртовића обликује кров, који је заједно с пројектом разматран“180 на 

седници стручне комисије одржаној 22. јануара 1966. године. Комисија је измене 

главног пројекта прихватила, што је схваћено као „подршка архитекти Куртовићу и 

још једна потврда да је на правом путу.“181 (T XIII: сл. 13.20 – 13.21) 

Традиција у модерној архитектури југословенског културног простора није 

новитет, она се, као што смо видели, јављала у различитим појавним облицима 

током читавог периода након 1945. године. Међутим, до објекта НБС, елементи 

регионалне вернакуларне архитектуре су кориштени на објектима локалног значаја 

или стамбеним објектима на локацијама изван урбаних средина, са образложењем 

поштовања локалног традиционалног неимарства и уклапања у природно окружење 

кроз искрену употребу локалних/традиционалних материјала. Значење и употреба 

традиције на објекту НБС је суштински различита, на локацији у централној зони 

Београда потреба за уклапањем у традиционални контекст или природно окружење 

не постоји, али постоји могућност остваривања асоцијативне симболичке релације са 

објектом Храма, за који је Куртовић у тренутку промене архитектонског израза 

формалног обликовања Библиотеке, знао да неће бити порушен. Потврду 

проналазимо у чињеници да се Куртовић, само годину дана касније захвалио на 

понуди да испројектује приступни плато објектима Храма и Библиотеке (T XIII: сл. 

13.5), услед чега је Дирекција за изградњу и реконструкцију Београда, 1. августа 

1969. године, расписала ужи позивни конкурс за израду Идејног архитектонско-

урбанистичког решења уређења светосавског платоа (T XIII: сл. 13.37-13.38), са 

неодређеним програмским задатком у којем је само речено: 
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Обавезним програмом није обухваћен никакав надземни архитектонски 

садржај. (...) конкуренти могу да прошире програм уколико то погодује 

концепцији њиховог решења, али он не сме да буде обиман ни диспаратан с 

карактером и простора и наменом постојећих објеката. 

Препоручује се конкурентима да на платоу испитају могућност за пласирање 

меморијалних објеката. Тема споменика није одређена, тако да долазе у 

обзир најразличитији видови спомен-обележја (од маркантног монумента до 

бисте), па чак и апстрактне или алегоријске скулптуре.182 

 

Појава традиционалне архитектуре на објекту Библиотеке није настала као резултат 

инструкција или захтева виших политичких органа, већ је искључиво резултат 

стручне одлуке аутора, али која антиципира жеље политике културе. Вернакуларна 

архитектура на објекту Библиотеке је слободан ауторски исказ, тако да се не може 

посматрати као наметнут метод карактеристичан за период социјалистичког 

реализма примењиваног у време административног социјализма до 1950. године, већ 

као ауторова антиципација друштвене реалности, настала као резултат процеса 

тражења новог и нашег, што је принцип који су архитекти у оквиру југословенског 

културног простора поставили још на Саветовању у Дубровнику 1950. године, 

односно, након декларативног одбацивања метода социјалистичког реализма. 

Антиципирајући друштвене токове и потребе нове политике културе југословенског 

културног простора, Куртовић репрезентацију републичких потреба претпоставља 

репрезентацији савезних наднационалних карактеристика, практично примењујући 

одредбе новог Устава СФРЈ у архитектонској пракси.  

Примењени метод јесте савремен, ако савременост схватимо као питање 

новитета, али окретањем прошлости и некритичком применом традиционалних 

елемената без савремене интервенције, Куртовић, не одбацује парадигматичну 

релацију између функције и форме, већ уноси дисјункцију183 у њихов однос. 

Формирањем јасне функционалне и обликовне диференцијације између главног, 

јавног корпуса објекта и радног, приватног дела библиотеке, парадигматичан однос 

постоји, међутим, дисјункција настаје окретањем концепције формалног обликовања 

према прошлости, док је савремена унутрашња просторна концепција окренута 

блиској будућности. Унутрашњи простор се развија као савремен, отворен „текући“ 

простор, који тежи идеји међусобне повезаности и максималне функционалне 

искоришћености кроз вишенаменску употребу истог простора. Овакав просторни 
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концепт унутрашње организације, Куртовић, формира уклањањем баријера између 

посебних функционалних јединица и различитих садржаја, мање просторе повезује у 

веће целине са могућношћу коришћења за више различитих намена. Форма објекта 

се развија у правцу декорације, аутор користи просторе и обликовне елементе који 

немају функционалну намену, већ искључиво декоративну, односно симболичку 

улогу. Форма објекта Народне библиотеке не изражава њену функцију, Куртовић не 

тражи обликовни исказ који јасно репрезентује садржај објекта библиотеке, већ како 

истиче архитект Урош Мартиновић, проникавши „дубље од свих прије њега у 

градитељски чин и дух традиције овог поднебља“184 он пројектује традиционалну 

кућу-дом књиге, чије значење не произлази из парадигматског односа функције и 

форме, већ из друштвено-политичког контекста, односно излази из области 

архитектуре и прелази у социо-културолошко поље. Он не тражи карактеристике 

наднационалне или интернационалне модерне архитектуре, нити успоставља однос 

са идејом наше социјалистичке револуције, већ са традиционалном регионалном 

архитектуром, тежећи регионализацији модерне архитектуре односно специфичном 

југословенском архитектонском изразу модификованог модернизма. Традиционална 

архитектура на објекту Народне библиотеке није постмодерна критика модерне 

архитектуре, није ни универзална историјска традиција, она је контекстуално 

конкретна, наша, регионална традиција југословенског културног простора, не носи 

поруку и нема постмодерног двоструког кодирања, она је јасна и отворена без било 

какве поруке или скривеног значења. Тежећи модернизму са регионалним 

обележјима, Куртовићев циљ јесте да унапреди модернизам, а не да га поништи, 

тражећи ново и недвосмислено наше он реализује процес регионалне 

контекстуализације наднационалног или интернационалног модернизма у 

југословенски културни простор, односно како истиче архитект Никола Саичић:   

 

Дело плени класичном мирноћом, ритмом, мером, али као да се осећа дилема 

аутора да ли да остане близак стално присутним тенденцијама авангардног 

новог и „новог“ у савременим струјањима на свим ширинама, па и код нас. У 

време педесетих година овог века и арогантне младости вероватно га не би 

мучиле те дилеме, док у зрелом добу носи и осећа сву тежину опредељења. 

Да ли ићи новим путевима и довести трајност дела у опасност, тако да блесак 

могућих иновација у релацијама далеких временских хоризоната остави 

уместо трага заборав? Интензивно живљење форми и облика превише верних 
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времену карактерисаном нестабилношћу система и вредности, односно 

краткотрајношћу њиховог живљења готово биолошки схваћеног упућује на 

критичност, опрезност, усредсређеност ка трајности, основној вредности 

значајних творевина људског духа. 

Инстинктивно је осећао да овакав пут и став крије у себи латентну опасност 

да се облици и простори које је уобличавао, због жеље да им утисне обележје 

трајности и тако надживи време у којем су настали, појаве недоречени или да 

нестану пре него што су и почели да живе. (...) избегао је опасности 

помодног, тренутног и варљивог, остављајући сведочанство о напору да се 

погледом захвате даљи хоризонти наше прошлости и будућности 

истовремено, чврсто остајући на земљи.185  

 

Кос кров Народне библиотеке је карактеристичан архитектонски елемент 

целокупног подручја југословенског културног простора и може се посматрати као 

заједничка одлика регионалне архитектуре. Међутим, како сам аутор није дао 

прецизна разјашњења порекла традиционалне архитектуре, републичка политика 

културе ју је, у складу са тадашњим друштвено-политичким околностима, 

недвосмислено позиционирала као републички или национални архитектонски 

израз.  

У закључку Извештаја о изградњи и опреми Народне библиотеке СР Србије, 

који је на конференцији за штампу одржаној у новом објекту непосредно пред 

отварање за публику, поднео директор Дирекције за изградњу и реконструкцију 

Београда Ратко Вујновић, је наведено: 

   

На крају треба истаћи да је нова зграда Народне библиотеке СР Србије 

непоновљива као архитектонско дело, беспрекорна као функционална и 

технолошка целина и да је лоцирана на месту које се тешко могло боље 

одабрати. 

Грађење овог објекта ни по чему није имало узора у нашој земљи и стога је 

својеврстан подвиг великог броја стручњака, предузећа и градитеља.  

Ликовна импресија архитектонског изгледа екстеријера и ентеријера, коју је 

главни пројектант архитект Иво Куртовић конципирао у овом 

монументалном делу, живи као јединствена целина. Оригиналан и пластичан 

израз, готово скулпторално разуђених фасада, с мотивима који се у дугим 

низовима понављају, рафинирано изнијансирани, има у својој импресији 
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евокацију нашег народног градитељског стила: у кровињари, у бондручној 

структури скелета, у тремовима и испустима спратова. Ти мотиви овде 

нарастају, мајсторски примењени на једном великом делу, до монументалних 

димензија и добијају нов квалитет. 

За објекат се може рећи да је храм књига. Он је миран, само себи сличан, 

прозрачан и осенчен, он није нападан, а не може се обићи: он је присутан 

једном племенитом лепотом.186 

 

Процес регионализације модерне архитектуре, започет на објекту „установе-

страдалнице“, на локацији специфичног симболичког значења, и у контексту 

латентног сукоба интереса републичке и савезне политике културе, је постао „доказ 

виталности, националног и културног идентитета и неуништивости луче“187 и 

„камен међаш у нашим поратним тражењима“,188 који за Саичића представља висок 

домет у архитектонском стваралаштву, за Мартиновића „у основи верна 

прогресивним доктринама европског функционализма“,189 док су за Штрауса високе 

оцене „овог градитељског дјела више резултат потпуно оправданог наглашавања 

значаја овог објекта за град у којем је ранија библиотека варварски порушена 

шестоаприлским бомбардовањем, а далеко мање услијед изузетних архитектонских 

особина уколико занемаримо скромне назнаке из вокабулара градитељског наслијеђа 

пласиране на крову објекта.“190    

 

Применом елемената вернакуларне архитектуре на објекту НБС, Куртовић мења 

парадигму модернизма о јединству функције и форме, али остајући у оквирима 

правила модернизма, јасно указује да његов циљ није промена схваћена као критика 

или чак напуштање модернизма, већ промена схваћена као модификација или 

корекција модернистичких правила у складу са новим друштвено-политичким 

контекстом. Регионализацијом модернизма, и изједначавањем значаја основних 

архитектонских компоненти тежи формирању специфично нашег архитектонског 

израза, међутим под утицајем нових друштвено-политичких промена почетком осме 

деценије прошлог века, овај метод ће бити препознат као иницијација процеса 

разградње једне од основних парадигми модерне архитектуре у оквиру 

југословенског културног простора.  

Новим објектом Народне библиотеке Србије, Куртовић, је мењајући 

дотадашње парадигме модернизма антиципирао архитектонске карактеристике 
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наредне деценије, поставивши просторни концепт НБС између два облика 

реалности, онога што је било и онога што ће доћи. Под утицајем нове политичке 

реалности, Куртовић, трансформише пасиван друштвени потенцијал производећи 

просторни концепт чији утицај и значај излазе из домена архитектуре и прелазе у 

социо-културолошко поље. Он не прелази у потенцијално нов облик архитектонске 

праксе, већ остаје у оквирима правила модернизма, значајно их трансформишући. 

Просторни концепт НБС, настављајући да изражава „истину о нама“, тежи да 

постане „мирољубиво оруђе друштвене трансформације, средство промјене односа 

између појединца и друштва, генерирањем новог стила живота“,191 међутим у 

његовој позадини, уместо идеје социјалистичке револуције, сада постоји другачија 

мрежа утицаја и намера нове друштвено-политичке реалности.  

 

 

5.2. Критички регионализам Спомен куће на Тјентишту (1966-1971)  

  

„Брзина са којом се мењају програми и начин коришћења модерне 

архитектуре, процеси које она прима у своје данас чврсто утврђене границе и 

физичке димензије, чврсте по природи ствари, променили су у многим 

приступима већ традиционалну и историјску реченицу Саливена да „форма 

прати функцију“ у нову формулу да „функција следи форму“.“192 

 

„Ми морамо истакнути „image“ изнад процеса или форме, утврђујући да 

архитектура у својој перцепцији и креацији зависи о прошлом искуству и 

емоционалним асоцијацијама и да ти симболички и репрезентациони 

елементи могу бити и контрадикторни форми, структури с којима су 

повезани на неком здању.“193 

 

Постмодернизам се, у Европи и Америци, појавио почетком шездесетих година 

прошлог века, у друштвеном окружењу у којем су се још осећале последице Другог 

светског рата и комунизма, као последица општег разочарења и губитка вере у 

манифестације модернизма. Појава постмодернизма значила је повратак концепту 

архитектури као уметности, где вредност архитектуре више не лежи у њеној 

искупљеничкој друштвеној снази, већ у њеној трансформацији продуктивног 

процеса и комуникационој моћи као културног објекта. Указујући на губитак 

политичке моћи модерне архитектуре, Мери Меклод (Mary McLeod), сматра да је у 
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време модерног покрета политичка улога архитектуре прво зачета као питање 

процеса и само споредно, као питање форме, и истиче да је једна од најзначајнијих 

промена коју је донео постмодернизам да је значење, а не уставна реформа, постало 

циљ.194 Иако нов правац, постмодернизам је брзо био прихваћен, и у време 

финансијског опоравка шездесетих година прошлог века постаје нови корпоративни 

стил, за који Меклод наводи да, „ако икаква дијалектичка напетост са доминантном 

снагом структуре постоји у постмодерној архитектури, она обитава не у установама, 

већ у садржају архитектонске форме“.195  

Однос модернизма и постмодернизма у теорији уметности исказује се у 

многим супротстављеним ставовима где се, иако оба правца представљају две 

најзначајније културе двадесетог века, постмодернизам дефинише као реакција на 

модернизам. Постмодерна архитектура еклектички суочава нефункционалне, 

контекстуалне, декоративне, и сценографске аспекте савремене уметности преносећи 

историјски симболизам, да би разградила функционалистички, независни и 

пуристички концепт модерне архитектуре. Ова разградња модерне архитектуре се 

остварује „ревитализацијом симболичког и алегоријског значења у архитектури“196 

тежећи да претвори станиште или јавни простор у архитектуру „која говори“,197 где 

архитектура постаје сценографија приватног и јавног живота, „илузионистички 

простор артифицијелне хиперреалности“.198 

Постмодернизам се јавио као критичка реакција на конзервативизам 

модернизма, међутим у периоду апсолутне доминације постмодернизма, 

осамдесетих година прошлог века, Хабермас (Jirgen Habermas) је бранећи 

модернизам указивао да је модерна уметност још увек недовршен пројекат и да 

период постмодернизма представља неоконзервативну реакцију на модернизам,199 

док је Вуд (Paul Wood), средином деведесетих година прошлог века, када су ефекти 

постмодернизма већ били историјски рекапитулирани, сматрао да „еклектицизам и 

декаденција реторички конструисаног постмодернизма служе једино за то да се 

поново отворе тешка питања самог модернизма“.200 Дакле, појава постмодерног 

израза није означила крај модернизма, већ његово преиспитивање, а у Југославији у 

којој је трајао све до почетка девете деценије прошлог века,201 и неопходно 

прилагођавање друштвеним потребама државне политике културе.  

Освајање већих друштвених слобода, након усвајања новог Устава СФРЈ 

(1963) и студентских протеста (1968), као и успостављање значајнијих политичких и 

културних веза са западном Европом, ослабили су снагу и утицај савезне политике, 
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која је била принуђена на компромисе и уважавање одређених захтева и интереса 

републичких политика. Паралелно са овим догађањима, модернизам, доминантан 

архитектонски правац у Југославији од другог светског рата, крајем седме деценије 

прошлог века исказујући све одлике конзервативизма, постепено се трансформише 

под притиском републичких интереса прихватајући одређене карактеристике које су 

могле бити схваћене као утицај постмодернизма. Значајна карактеристика 

постмодернизма је била поновно откриће историје исказане у форми знака, симбола 

или асоцијације,202 као и дуалитет традиције и иновације, односно феномен 

постмодерног отклона од појма перманентно новог, што је довело до тога, да је 

након формалне монотоније модернизма постмодернизам прихватио декорацију и 

традицију, у случају Југославије, локалну, као ослобађајући гест од догматизма једне 

једине истине.  

Интернационализам модернизма, односно феномен универзализације који је 

представљао значајан напредак човечанства, спровео је истовремено „неку врсту 

суптилне деструкције“,203 традиционалних култура. Реагујући на тенденцију 

модерног покрета за брисањем културних разлика, постмодернизам је био уско 

повезан са регионализмом стварајући нови дуалитет: „како постати савремен, а 

вратити се својим изворима“,204 који не прихватајући status quo критикује 

установљене интернационалне естетске и друштвене параметре модернизма. Овакве 

критичке тенденције и повезивање са регионализмом, Фремптон (Kenet Frempton), у 

оквиру плуралистичког карактера постмодернизма јасно дефинише појмом критички 

регионализам, објашњавајући: 

 

Појам „критички регионализам“ не означава локални стил, који је некада 

настајао међуделовањем климе, културе, мита и занатства, него пре оне 

доскорашње регионалне „школе“ чија је примарна сврха била да одржавају и 

служе ограниченим заједницама на којима су засноване. Појаву регионализма 

такве врсте условили су, међу осталима, и такви чиниоци као што је одређен 

напредак, али и одређена врста антицентралистичког концензуса – 

аспирације за неким обликом културне, економске и политичке 

независности.205 

 

Критички регионализам, успоставља однос између архитектонског дела и 

поднебља, додељујући делу специфичности локалитета, на којем постаје видљива 
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потреба за истицањем функционалних детаља/фрагмената, који су мултисимболични 

и као такви постају сценографија спектакла која проблематизује рационални однос 

унутрашњег и спољашњег простора.206 За критички регионализам, контекст је у 

функцији уметности, односно уметничко дело је специфичан продукт свог контекста 

које настаје као трансформација контекстуалних значења и вредности. Постмодерно 

уметничко дело је дело, које приказује интерконтекстуалне релације различитих 

историјских и актуелних естетских система, док за модерну уметност идеал 

уметничког дела представља „чисто редуктивно једнозначно дело“.207 Да би се 

постмодерно уметничко дело разумело, неопходно је да буде утврђен његов 

контекст, као и његово јасно место у том контексту.  

 

Бернард Чуми (Bernard Tschumi) поставља питање да ли архитекти могу 

окренути редослед догађаја и уместо служењу конзервативном друштву које је 

утицало на наше градове, учинити да град утиче на друштво? Односно, у контексту 

теме просторних концепата, може ли простор постати мирољубиво оруђе друштвене 

трансформације, средство промене односа појединца и друштва, генерисањем новог 

стила живота?208 Архитектонски простор сам по себи имплицира политичку 

неутралност, односно како истиче Чуми, „асиметричан простор није ништа више ни 

мање револуционаран или прогресиван од симетричног“.209 Оно што простору може 

да да политичку улогу није архитектонска форма, била она контекстуална или 

модернистичка, већ његова намена/садржај и значење које му је придодато. Ако је, 

као што смо утврдили, током претходног периода модернизам био политички 

пројекат210 који је представљао ново друштво социјалистичке Југославије, на који 

начин је разрешен парадокс да је његова критика постала репрезент исте савезне 

политике културе, односно истог друштвеног система? И какав утицај су све ове 

промене друштвеног и културног контекста у Југославији крајем седме и почетком 

осме деценије прошлог века, имале на производњу простора друштвене 

репрезентације објеката културе? 

Укидањем, прво, демократског централизма и увођењем радничког 

самоуправљања (1953), а затим и укидањем хијерархијског односа између савезних и 

републичких органа управе (1963), обезбедило је значајну самосталност република у 

вођењу економске политике, а самим тим и културне политике, што је, као што смо 

видели, омогућило СР Србији да реализује објекат Народне библиотеке Србије, до 

тада највећу инвестицију у област културе у Југославији. Велике промене социо-
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политичког контекста у оквиру југословенског културног простора, уз економску 

кризу која је означила крај „златног доба социјализма“211 и привредну реформу у 

Југославији (1965), утицале су на неопходност промене савезне политике, 

дефинисане још почетком шесте деценије прошлог века након директивног 

напуштања позиција социјалистичког реализма. Савезна политика културе више није 

имала ни политичку ни економску могућност директивног спровођења, тако да је 

била принуђена на индиректан утицај, кроз компромисе, прилагођавања и постепену 

модификацију националних интереса републичких политика културе. У оваквом 

политичком, економском и културном окружењу, нова стратегија је значила, уместо 

изградње објеката високе културе наднационалног значаја лоцираних у главним 

градовима република и покрајина, (што је постепено довело и до коначног 

одустајања од реализације Музеја револуције у Београду) реализацију већег броја 

мањих објеката спомен-кућа или спомен-домова меморијалног карактера, локалног 

или регионалног значаја, лоцираних у мањим градовима или на местима значајних 

догађаја из периода револуције и НОР-а.  

Политика културе више није била иста, али чињеница да је две деценије 

модернизам био изједначаван са новим друштвеним системом и да је током читавог 

тог периода тражен специфично наш модернистички израз, његово напуштање би 

представљало извесно признање концептуалног пораза који би изашао из 

културолошких оквира уметности, тако да не само напуштање, него ни постмодерна 

критика, нису били реално прихватљива опција. У теоријском смислу, решење је 

представљало одступање од оштрог критичког концепта постмодерне архитектуре, 

услед чега је употреба вернакуларне архитектуре тумачена као модификација 

модернизма, његова хуманизација, напуштање интернационалног приступа и 

регионализација модернизма, као логичан, а при томе и потпуно савремен, наставак 

процеса формирања специфично нашег социјалистичког архитектонског израза у 

архитектури. Управо је исказани парадокс, бити савремен, а вратити се коренима, 

односно ситуација у којој концепција развоја националне културе зависи од „неке 

врсте унакрсног укрштања са другим културама“,212 омогућио савезној политици 

културе прихватање процеса регионализације модернизма као облика репрезентације 

наднационалних интереса. Наиме, у контексту очигледне антитезе између локалних 

култура и опште цивилизације, развој националних култура, што је био интерес 

републичких културних политика, је био једино могућ, ако се оне „конституишу као 

локални облици манифестације ‘светске културе’”213 што је пружило могућност 

 210



савезној политици културе да се позиционира као над-култура која интегрише 

локалне-регионалне и не-националне карактеристике у процес конституције 

југословенског наднационалног израза. 

 

Постмодернизам, будући да је критички, корпоративан и типично 

капиталистички,214 ни у облику критичког регионализма, није могао да буде 

званично признат, чак га и сами актери тако не означавају, бар не све до почетка 

девете деценије двадесетог века, када је модернизам већ увелико постао анахрон. 

Додела награде за архитектуру НП „Борба“ републичког жирија СР Словеније за 

1979. годину, пројекту Продаваоница и поштанског уреда у малом месту Времскем 

Бритофу,215 са образложењем да аутори „упозоравају на излаз из разнородних 

странпутица модерне архитектуре“, изазвала је недоумице, чуђења и неприхватање 

од стране стручне јавности.216 Тада су у организацији загребачког часописа 

Arhitektura организовани сусрети-дебате217 архитеката из Југославије у форми 

округлог стола (1979), са темом постмодерне архитектуре, вођених под насловом 

„Наше седамдесете године“, на којима је употреба вернакуларне архитектуре, уместо 

ознаке хуманог модернизма или модернизма са хуманим ликом, означена као 

почетна фаза постмодерне архитектуре. 

Међутим, опширан извештај са ових разговора публикован је тек након више 

од годину дана од њиховог одржавања, и то под измењеним насловом „Постмодерна 

архитектура“,218 означивши, на тај начин, први пут овим појмом архитектуру осме 

деценије у Југославији. Такође, овај тренутак се може сматрати званичним 

завршетком дугог периода репрезентације послератног југословенског 

социјалистичког друштва кроз модерну, „модификовану“ или „нашу“ модерну 

архитектуру, и рекли бисмо само симболично, текст је публикован у броју часописа 

Arhitekturа у којем је објављен некролог председнику СФРЈ Ј. Б. Титу.  

 

У практичном смислу концепт модификације модернизма је представљао 

формалну контекстуализацију апстрактних форми, што је значило да је 

архитектонски објекат посматран као „уметност садржина“ које се преобраћају у 

формалне облике, облике који тек секундарно репрезентују идеологију новог 

друштва и идеју револуције, а у први план постављају хуманизацију простора, 

његовог уклапања у регионални друштвени и просторни контекст и садржајно 

прилагођавају свакодневном животу самоуправног човека,219 односно како наводи 
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Ранко Радовић, аутор објекта Спомен куће на Тјентишту, „архитектура полази од 

значења и смисла живота и од поруке, да би постала ’композиција’.“220 Савезној 

политици културе није одговарао критички концепт постмодернизма, али јесте 

универзалистички облик тумачења историје и традиције, пружајући могућност 

тумачења традиције у савременој архитектури у не-националном регионалном 

контексту или не-политичком, стилском значењу. 

Карактер постмодернизма који, како истиче Роберт Стерн (Robert Stern), „није 

револуционаран ни у политичком ни у уметничком смислу“,221 омогућио је 

ублажавање критичког полазишта и прихватање постмодернизма као умерене 

модификације модернизма, уместо оштре критике која би могла да буде схваћена као 

критика друштвеног система којег је до тада модернизам репрезентовао. Употреба 

вернакуларне архитектуре на Спомен кући на Тјентишту, може бити схваћена као 

додељивање политичког значења архитектонском простору, међутим, начин на који 

је вернакуларна архитектура употребљена, указује да је она имала првенствено 

стилски значај, док је политички значај додељен накнадно, у светлу политичких 

догађања са почетка седамдесетих година прошлог века у Југославији. Друштвено 

прихваћена архитектура Спомен куће на Тјентишту, постала је парадигматични 

формални модел који ће у наредном периоду уз извесне модификације бити често 

кориштен, прво на меморијалним објектима, а касније и на објектима других 

функционалних намена.222  

У сваком случају, употребом вернакуларне архитектуре, архитект Ранко 

Радовић аутор Спомен куће битке на Сутјесци (1971), реагујући на конзервативизам 

модернизма, отвара нека тешка питања у контексту великих друштвено-

политичких промена у Југославији крајем седме и почетком осме деценије прошлог 

века.  

 

 

5.2.1 Форма је функција – нестанак класичног објекта модернизма 

 

Идејни пројекат објекта Информативног центра, касније преименованог у Спомен 

кућу битке на Сутјесци 1971. године, рађен у оквиру Института за урбанизам и 

архитектуру Србије, усвојен је, након две године пројектовања, 1966. године од 

стране Комисије за концепцију уређења и обележавања битке на Сутјесци, којом је 

председавао бивши премијер СР Босне и Херцеговине Родољуб Чолаковић. Након 
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усвајања Закона о уређењу и изградњи Меморијалног комплекса на Сутјесци, од 

стране Савезне скупштине СФРЈ, јуна 1968. године и завршетка техничко-

инвестиционе документације (1969), започела је реализација објекта која је трајала 

до 1971. године, али је због специфичности изложбених експоната, фресака223 

сликара Крсте Хегедушића укупне површине 124.0 m2, објекат свечано отворен, 

четири године касније, 27. јула 1975. године. Објекат Спомен куће лоциран је на 

великом слободном простору, Меморијалног парка названог Долина хероја,224 који 

представља „јединствени природно-географски, историјски, морфолошки и 

ликовни“225 комплекс, у оквиру великог природног резервата Националног парка 

Сутјеска. Споменички ансамбл формирају, поред Спомен куће, спомен костурница и 

централни елемент, монументални споменик импозантних димензија226 рад вајара 

Миодрага Живковића, откривен 1971. године (T XIII: сл. 13.34), док се у оквиру 

Меморијалног парка налазе раније изведени објекти хотела и омладинског центра 

чије постојање је одредило искључиво монофункционални музејски карактер 

Спомен куће. (T XIV: сл. 14.1 – 14.13) 

Модерна архитектура је почетком двадесетог века, према Бодријару, означила 

крај деветнаестовековне „архитектуре са великим „А““227 и почетак конституисања 

нове архитектуре, коју можемо означити као архитектуру објекта са великим „О“. 

Радовић, са сличним културолошки деструктивним ефектима у оквиру 

југословенског културног простора, решава просторну концепцију објекта Спомен 

куће на Тјентишту. Просторна концепција Спомен куће настаје у сукобу 

имагинације новог и трансформације старог, одбацујући, истовремено схематизам 

техничке логике, индустријализације и „химеричне потребе измишљања 

новитета“228 модерне архитектуре, као и еклектицизам понављања класичних 

историјских форми. Традиција је употребљена као историјски цитат регионалне 

прошлости, где се савременим поступком трансформације једног елемента 

вернакуларне архитектуре задржава искључиво асоцијација на универзалну 

регионалну традицију. Спомен кућу, Радовић пројектује по семантичком кључу 

претварајући објекат у просторни знак, одбацује класичан модернистички објекат са 

великом „О“ и своди објекат на само један његов део, кос кров, пратећи идеју 

тоталности према којој се „самим фрагментом света може рефлектовати његова 

целина, а ширина живота дочарати универзализовањем једног његовог лика“.229 

Свођењем објекта на један једини елемент, традиционални кров који је модерна 

архитектура декларативно дбацила, карактеристич и објекат модерне архитектуре, о н
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геометризовани корпус круте призматичне форме и равног крова, је бескомпромисно 

поништен. Укидањем зида и задржавањем крова „који ’расте’ из тла“,230 класичан 

корпус објекта постаје илузија, док косе кровне равни добијају улогу фасаде 

објекта,231 односно како сам аутор истиче Спомен кућа битке на Сутјесци је: 

 

сложена као група кровова, традиционалних у сасвим модерном кључу, 

између пирамида и њихове архаичне стабилности и локалних, регионалних, 

четвороводних дрвених чатмара, амбара, и кровињара. (...) Зида и зидова кућа 

уопште нема, него је кров један закошени зид који израста из тла, као да је 

опхрван снегом и теретом, а зид је опет закошени кров, и тамо и 

тамо...Сложио сам ову кућу са природом, она јој припада и лежи у долини, 

као да је какав природни рељеф, и у исто време знак људи, њиховог сеоског 

скупа...232 

  

Методом комбиновања старог на нов начин, односно према Вентурију (Robert 

Venturi), употребом „конвенционалног елемента на неконвенционалан начин“,233 

Радовић кроз афирмацију регионалне традиције, у оквиру југословенског културног 

простора, ствара нову просторну концепцију објекта. Супротно третману традиције 

након Другог светског рата у оквиру југословенског културног простора, Радовић 

сматра да „дух традиције никада није питање форме него питање закона њеног 

настајања“.234 Стога објекат Спомен дома настаје из схватања, „да свака форма 

поседује свој унутрашњи садржај“,235 где је у категорији означавајућег, дакле 

семантичких морфема, кров ознака не за музеј, објекат културе, или социјалистички 

садржај објекта, већ за универзално јасан појам куће-дома, за лако идентификујуће 

појмове блискости и јединства заједнице. Радовић, експлоатишући кос кров као знак 

чија су суштинска значења у контексту традиционалне архитектуре региона давно 

кодификована, редукцијом формалног простора објекта конципира имагинарну кућу, 

обраћајући се традиционалној кући-објекту, али не-правећи је, већ само њен кров, 

формира ментални простор куће, асоцијацију да негде испод крова постоји простор 

куће који настаје тек у комуникацији са имагинацијом посматрача-корисника.  

Целокупна форма објекта, коју чини комбинација различитих кровних равни 

постављених под углом од 45º у односу на терен, формирана је са наглашеним 

отклоном од „фолклоризма имитације традиционалних форми“,236 односно 

„модерним поступком“,237 трансформације и мултипликације полазног елемента 
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традиционалног четвороводног крова, са основним циљем стварања простора 

„једног новог значаја“.238 

Значење садржаја, који полази од живота да би постао композиција, 

произлази из схватања да објекат који је намењен „неговању револуционарних 

традиција једнога света и једне средине“,239 мора као једну од „својих ‘функција’ 

имати и своју симболичну просторну вредност“.240 Радовић садржај објекта изражава 

наглашеним одсуством монументалности, уместо које уводи достојанство, мирноћу 

и ненаметљивост, остварене асоцијативношћу фрагментиране пластичке кровне 

форме, али „тако да пластичност и богатство облика не буду туђи концепту“241 

контемплативног изражавања идеје револуције. Умножавањем, међусобним 

прожимањем и груписањем четвороводних кровова формиран је архитектонски 

склоп специфичне динамике, групна форма имагинарних „збијених сеоских 

четвороводних кућа“,242 чији „немир и драматика маса су додатно акцентирани“243 

косим тракама зениталног осветљења и хоризонталним прозорима стаклених 

призми.  

Унутрашњи простор је решен као јединствен, слободан, флексибилан и 

променљив амбијент који одговара различитим програмским задацима излагања, 

информисања и „гајења револуционарних традиција у аутентичном простору 

судбоносних догађаја.“244 Дистрибуција програмског садржаја спроведена је 

раздвајањем изложбеног простора од радно-информативних садржаја, на два нивоа 

објекта међусобно повезана са две вертикалне комуникације. Главни изложбени 

простор, јединствена просторна „шкољка“245 укупне симезе 100.0 m’ за експозицију 

материјала о Сутјесци, формирана је у оквиру разуђеног габарита, димензија дужине 

37.30 m2, ширине 28.50 m2 и укупне површине 440.0 m2, лоцираног на приземом 

нивоу, уместо на до тада уобичајеној позицији првог спрата, док су дворана 

капацитета 60 места, радно-информативне просторије и технички блок, укупне 

површине 220.0 m2, лоцирани на подземној етажи, уместо на до тада уобичајеној 

позицији у оквиру повучене приземне етаже. Примењени конструктивни систем, 

није дрвени као код традиционалних објеката, већ савремен, армирано-бетонски са 

ослонцима на ободном конструктивном зиду подрумске етаже и три снажна стуба, 

који су једини елементи у оквиру слободног простора приземља. Радовић мења и 

значење материјализације унутрашњег простора од необрађеног и видљивог бетона 

основног материјала пластичке експресије, која сада не следећи „функционално-

конструкцијску поставку“246 не представља позитивистичку идеју револуције кроз 
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„експресију озбиљности и оптимизма, гордости и полета, стварности и тежње“247 

или модернистички концепт „конструктивне истине објекта“,248 као на објекту 

Музеја револуције у Београду, већ „естетика истине“249 на објекту Спомен куће, 

представља „неконвенционално откривање нових релација“ експресивне симболичне 

атмосфере контемплације, односно, „звучне тишине, строгости, чак суровости, и 

достојанства“, у којој је према Радовићу једино могућ „састанак са сублимним 

етичким вредностима једне јединствене и слободарске епохе“.250 Визуелно 

успостављање релације са традиционалном архитектуром додатно је потенцирано 

кровним покривачем од бетонских преднапрегнутих плоча, обрађених тако да као 

„image“ симулирају шиндру великих димензија. Око објекта је постављен канал, 

велика ригола са водом, којом је објекат, уместо дотадашњег издизања на прву 

етажу, одвојен од профаног света. Ефекат симболичне издвојености је појачан 

постављањем светлећих тела у конзолни део крова изнад канала, стварајући ноћу 

утисак одвојености објекта од тла, односно илузију лебдења у којој се чини „као да 

цео објекат лежи на светлости“.251  

Радовићев кров или кров-објекат, за разлику од скулпторалног крова Музеја 

револуције у Београду, јесте свесно одбацивање оригиналности, али не и 

савремености, као на објекту Народне библиотеке Србије. Кров Спомен куће јесте 

нов, савремен кров, који није карактеристичан за локално поднебље, већ је само 

асоцијација или знак традиционалног крова, чиме Радовић, јасно исказује став да се 

не слаже са „сентименталним антикваријатским односoм према прошлости“,252 али 

ни са статичном, механичком схватању времена, односно затвореношћу и 

конзервативизмом модерне архитектуре. Он прихвата интуицију, односно постепени 

развој и тражење новог, али је против утопије и апстракције интернационализма, 

којима супротставља локалну традицију као потребу за константом у простору, „коју 

је могуће памтити“253 и са којом је могуће „повезати се лично и социјално“.254 Дакле, 

у периоду интеррегнума, у којем више није било могуће заступати догматизам једне 

једине истине и у којем „још нисмо у стању са победимо скептицизам који нас је 

обузео“,255 традиција није виђена као препрека, већ „сумрак догматизма и зора 

правих дијалога“256, као подстицај тражења нових просторних концепција. 

Традиционална архитектура Спомен куће у оквиру нове концепције савезне 

политике културе прихваћена је као полазиште за тражење новог и нашег, покушај 

да се постојећа открића или достигнућа из локалне архиве унапреде. Овакво 

посматрање односа вернакуларне и модерне архитектуре у оквиру југословенског 
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културног простора није ново, архитекта модерног правца Бранислав Којић је своја 

истраживања традиционалне архитектуре спроводио „не ради њихових историјских 

вредности, него као подлогу за изналажење решења за савремене проблеме и 

њиховог даљег развитка“,257 односно „ради данашњице и ради будућности више 

него ради прошлости“,258 посматрајући архитектуру прошлости као простор 

неопходних информација за формирање модерног дела. Борис Гројс (Boris Groys) је 

овакав однос према традицији означио као дефиницију новог рекавши „да се степен 

новог мери према архиви“,259 тако да је Радовићев начин коришћења историје, или 

архиве, било могуће представити или посматрати као наставак оваквог специфичног 

односа модерне и традиционалне архитектуре у оквиру југословенског културног 

про

 

и з

отације, и у 

пок шају да задржи искључиво архитектонско читање објекта истиче:  

 

вишене манастире. Архитектура која значи 

 говори – уверљиво и јасно...262 

 

стора. 

Резултат оваквих тумачења је да је вернакуларној архитектури Спомен куће, 

придодат релативно мали политички значај у односу на промену коју је означио, 

међутим, за разлику од јединственог става о националном карактеру традиционалног 

крова објекта Народне библиотеке Србије, Радовићев објекат је изазвао подељена 

мишљења стручне јавности. Према мишљењима која су истицала остварене 

архитектонске квалитете, објекат Спомен куће према Џенксу (Charles Jencks),  

представља препород романтичне народне архитектуре260 (Romantic Folk Revival), 

изузетан пример односа регионалних карактеристика и архитектонског израза 

времена у којем објекат настаје, „а не обичан излет у вернакуларно ради подилажења 

јавности или званичној критици или пролазном тренду“.261 Међутим, било је и 

других мишљења од којих је, можда, најиулстративније мишљење Крсте 

Хегедушића, кој  је убрзо након авршетка реализације објекат означио као 

„социјалистички Сопоћани“. Иако Хегедушић ову квалификацију износи у 

позитивном контексту, Радовић, не прихвата могуће политичке кон

у

Рекао је новинарима, тада, Хегедушић да су, по његовом уверењу, 

направљени „социјалистички Сопоћани“. Немогуће или контрадикторно – 

мени је свеједно – кључ је у другоме: без лажне патетике исказати свето 

осећање за хуманистичке идеје и вредности, архитектуром, која је то чинила 

и када је правила катедрале или уз

и
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Увођење вернакуларне архитектуре у модерну архитектуру, као и у просторну 

концепцију меморијалних објеката, резултирало је значајним променама постојећег 

архитектонског језика и у оквиру њега развоја новог, формалног језика. Ове 

промене, су првенствено представљале сумњу у постојеће више деценија 

доминантне архитектонске вредности, и тежиле су у почетку њиховом 

преиспитивању, али су временом довеле до њиховог одбацивања и увођења потпуно 

нових вредности.  

Преиспитивање се односило на унутрашње противречности модерне 

архитектуре, конкретно на два фактора: простору и његовој намени, односно, 

просторном концепту и његовом значењу или искуству простора.263 Вернакуларна 

архитектура Спомен куће, не истиче локалне/националне специфичности проистекле 

из различитости култура република Југославије, већ представља универзалну 

естетику регионалне прошлости. Њена улога јесте промена парадигме конзервативне 

модерне архитектуре, односно, искључиво је стилска. Немајући изражену 

друштвено-политичку улогу, њен значај постаје симболичко-иконографски, а она 

знак који тежи комуникацији. Комуникација Спомен куће је заснована на метафори, 

карактеристичној за постмодерну архитектуру, и ако би била посматрана издвојено 

из друштвено-политичког контекста, била би искључиво формалног карактера, 

једносмерна, сведена на знак крова или прозора традиционалне куће, са јединим 

циљем да утиче на модернистичку естетику апстрактних форми.  

Резултат оваквог деловања јесте да Спомен кућа битке на Сутјесци, 

представља критичку праксу модернизма, односно овај меморијални објекат излази 

из оквира модерне архитектуре, и преводи га у дело посмодерне архитектуре, 

односно према Фремптону, критичког регионализма. Примена вернакуларне 

архитектуре у модерној архитектури и велика дијалектичка напетост у садржају 

архитектонске форме, позиционира Спомен кућу на Тјентишту, између онога што 

је било и онога што долази. На овај начин просторни концепт Спомен дома, постаје 

утопијски и деструктиван, противи се хегемонији антиутопије садашњости, 

односно тежи да сруши садашњост и као такав он представља дисконтинуитет. Он 

тежи да уништи модерну архитектуру, односно оно што је она постала и да 

успостави нови систем вредности, антиципирајући скору будућност. Објекат Спомен 

куће битке на Сутјесци истовремено утопијски и деструктиван, окренут будућности 

и ексклузиван репрезент садашњости, а као такав он јесте посебан/својствен објекат, 

јединствени објекат архитектуре, односно постаје више догађај него објекат. 
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ГЛАВА VI 

  

6.  ПРОЦЕС РЕГИОНАЛИЗАЦИЈЕ ПРОСТОРНИХ КОНЦЕПАТА – ОБЈЕКТИ 

СПОМЕН ДОМОВА 

 

„Тековине прошлости, уколико нису завијене велом заборава, 

улазе додуше у састав новог програма, али у неком 

трансцеденталном смислу као и свака друга духовна ствар, и 

то у виду искуства или као један од слојева од којих је 

сачињена лична култура сваког архитекта, његовог колектива, 

односно друштва као целине.“264  

 

Концепт и намена спомен-домова се значајно разликује од концепта и намене музеја 

револуције. Музеји револуције су имали карактер институције високе културе, 

основани су са циљем репрезентације значајних догађаја из ратног и послератног 

периода са територије једне савезне јединице/републике, како посетиоцима из те, 

једне савезне јединице, тако и из других република и међународним делегацијама. 

Спомен домови основани су као институције културе нижег ранга од музеја 

револуције, са другачијим или додатним задатком да поред репрезентација идеја 

револуције омогуће решење проблема алијенације од тековина револуције, изазване 

службеним карактером институција високе културе. Концепт монофункционалности 

музеја револуције је зато проширен, тако да се спомен-домови конципирају као 

вишенаменски објекти, у оквиру којих се меморијални музеј уводи у контекст 

градског центра, са до тада некомпатибилним садржајима забавног, комерцијалног и 

спортског карактера. Циљна група корисника је такође различита, спомен домови су 

уместо интернационалним посетиоцима и посетиоцима из целе савезне јединице, 

намењени првенствено локалним и регионалним корисницима. Измештање 

репрезентације тековина НОБ-а и револуције из институција високе културе, 

захтевало је не само концептуалну промену објекта културе, већ и промену 

архитектонске репрезентације идеолошког и меморијалног садржаја, која ће 

постепено бити спроведена на више објеката Спомен-домова реализованих током 

прве половине осме деценије прошлог века. Према новој концепцији апстрактни 

формални исказ идеја револуције карактеристичан за објекте наднационалног 

значаја или је постављен у други план или у потпуности нестаје, док је у први план 
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постављена концепција хуманизације простора и идентификације са 

карактеристикама локалне или регионалне вернакуларне архитектуре.  

 

Након Спомен куће на Тјентишту, у периоду 1970 до 1975, пројектована су 

четири Спомен дома, и на сва четири објекта концептуално тежиште је, са извесним 

варијацијама, са меморијалног карактера премештено на концепт локалне куће-дома. 

Исказ, словеначког архитекта Марка Мушича, аутора три од четири Спомен дома, да 

„идеја простора исчезнулог из наше цивилизације праћене алијенацијом и шаблоном 

односа међу људима“ указује на покушај решавања друштвеног проблема помоћу 

стварања новог просторног концепта друштвено-културног центра. Друштвена 

отуђеност и службени карактер институције културе, замењени су присним и 

привлачним карактером куће-дома, са циљем идентификације локалног или 

регионалног становништва са идејом социјалистичке револуције. Циљ више није 

само стварање новог и специфичног израза југословенске модерне архитектуре, који 

је постављен још 1950. године након саветовања у Дубровнику, већ формирање 

карактеристично нашег регионалног израза, што је у пракси значило орјентацију 

према архитектури прошлости и њену уметничку интерпретацију и трансформацију 

у оквиру савременог архитектонског дела. Политика регионализације је, поред 

напуштања формативног процеса наднационалног израза југословенске архитектуре, 

за последицу имала и трансформацију перцепције дотадашњег наднационалног 

авангардног модернистичког архитектонског израза. Наиме, архитектонска критика 

периода је прихвативши нову концепцију нагласила да модерност или „авангардност 

није никада априори морала значити и атрадиционалност архитектонског израза“,265 

већ напротив, да је према новом сагледавању „увек значила потврду савремене 

архитектуре као континуитета архитектонске креативности и њезину способност за 

стварање нове традиције.“266 Нова традиција је подразумевала завичајну 

детерминанту као спону са регионалном архитектуром, у којој је традиционална 

кућа схваћена као облик, као „континуитет у односу простор-време“,267 тако да је 

новим, савременим објектом „креиран и однос према наслеђеним координатама 

просторне егзистенције.“268 У склопу архитектонског формулисања нових 

друштвених потреба и у периоду стварања повећаног друштвеног производа, 

„јављају се хтења да се и форма вине из подрућја нужде у простор слободе“,269 

облик, одвојивши се од функције у великој мери постаје сам себи сврха „понегде 

дотеран до формалних граница, иза којих у архитектури функционално уступа или 
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се чак и губи пред симболичким.“270 Функција објекта и његово идеолошко значење 

више нису довољан „movens“,271 односно како истичу Салопек и Вентурини: 

 

Схватање да је у сложеној урбаној структури пожељан облик, који маркира 

улогу грађевине или ансамбла у простору, претпоставља оригиналност 

облика, али и препознатљивост намене уз уочљивост. Облик се из себе 

отвара према урбаном околишу. Кућа постаје знак.272 

 

Четири године након првог публиковања Идејног пројекта Спомен-куће на 

Тјентишту, на општем југословенском конкурсу за Идејно решење Спомен дома у 

Колашину, спроведеном 1970. године, првом наградом је награђено решење 

архитекта Марка Мушича, које за концептуално полазиште поставља регионалну 

традиционалну архитектуру. 

 

 

6.1  Апстрактни урбани пејзаж - Спомен дом у Колашину (1970-1975) 

 

(T XV: сл. 15.1 – 15.16) 

Спомен дом у Колашину је први од три спомен дома које је Мушич 

пројектовао након освајања прве награде на југословенским конкурсима почетком 

осме деценије прошлог века. Крајем шездесетих и почетком седамдесетих година 

прошлог века, архитектонско-урбанистички конкурси су значили југословенску 

стваралачку конфронтацију, међутим под утицајем друштвено-политичких 

околности, овај период означава и почетак расписивања републичких конкурса што 

је сужавало њихов основни смисао, док је како истиче Стане Берник, други проблем 

институције конкурса представљао велики број не реализованих објеката изабраних 

на овакав начин.273 Међутим, и поред ових чињеница, Мушич је током овог периода, 

урадивши велики број архитектонских конкурса и поставши један од најуспешнијих 

представника „конкурсне генерације“,274 успео у потпуности да реализује два 

објекта Спомен дома, у Колашину и у Босанском Шамцу, и у великој мери Дом 

револуције у Никшићу. Изузетно висок степен успешности на југословенским 

конкурсима, према Бернику, Мушич је остварио услед „фасцинантних идеја, које су 

таквом одлучношћу превазилазиле све оне сувише ‘поуздане’, у чисту 

прагматичност усмерене и асписан м програмима посве сукладне замисли већине р и   
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судионика на конкурсима”,275 дефинисавши просторну концепцију апстрактне 

традиције која је у потпуности одговарала потребама савезне политике културе. 

Мушич, настоји да новим функцијама и садржајима одреди адекватна 

формална решења, не противи се начелима модернизма, али мења конзервативан 

начин њиховог тумачења у пракси. У његовим конкурсним пројектима и 

реализованим објектима, не постоје елементи критичке праксе, као ни потпуних 

негација правила модернизма карактеристичних за постмодерну архитектуру. 

Мушичев став произлази из потребе за индивидуалним изразом ослобођеног 

догматичности модернистичких правила периода и схватања о јединствености 

сваког објекта архитектуре, односно „да је архитектонски рад у урбаном простору 

или у културној покрајини непоновљив и јединствен визуелни доживљај који је, због 

тога, оправдан пре свега индивидуалношћу, то јест увек перцептивно новим, дотле 

невиђеним обликовним прилазом сваком објекту понаособ“276 У његовим 

пројектима, као и у три реализована објекта спомен домова форма није у подређеном 

положају у односу на функцију. Форма и функција посматране су као два 

равноправна конститутивна елемента објекта, док за трећи, структуру, сматра да 

треба да остане у „границама наше могућности, наше технологије и материјала“,277 

односно у „границама рационалне конструкције и стваралачке логике.“278 

Учествујући на већем броју југословенских конкурса расписаних за изградњу 

објеката културе, репрезентативне или меморијалне намене, Мушич, конципирајући 

свој архитектонски одговор на дефинисан програмски захтев за израженом 

монументализацијом форме оваквих објекта, „уграђује цјеловиту и јединствену 

архитектонску визију с јако наглашеном експресивном нотом“.279 Међутим и поред 

ове наглашене експресивне форме, Мушич као врстан модерниста, не 

запостављајући функционалну организацију у својим пројектима Спомен домова 

остварује значајан степен новитета, не само у обликовној већ и у просторној 

организацији објекта. 

Након успешно спроведеног јавног конкурса, приступило се изради пројекта 

за извођење и избору извођача радова. Пројекат за извођење, рађен у периоду 1970-

1971. године, Мушич је урадио у сарадњи са архитектима Марјаном Мушичем и 

Томажом Јегличем, задуженим за архитектуру и ентеријер, затим проф. др Ервином 

Прелогом, дипл. инж. маш. и Јоже Цореном, дипл. инж. грађ. задуженим за 

конструкцију и академским сликаром Ладо Пенговом, задуженим за колорит објекта. 

Реализација објекта започела је 1971. године, и завршена четири године касније 
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1975. године, у истом периоду као и реализација објекта Спомен куће на Тјентишту 

(1974-1975), али за разлику од Радовићевог објекта који је како и сам аутор истиче 

био у великој мери запостављен у домаћој стручној јавности, концепција објекта 

Спомен дома у Колашину је одмах прихваћена, што је потврђено убрзо након 

завршетка реализације објекта додељивањем награда Прешерновог склада за 

архитектуру за 1976. годину и Савезне награде „4. Јули“ исте године.  

 

Програмским задатком Спомен-дома у Колашину, предвиђен је вишенаменски 

садржај објекта, који се састоји из више различитих подцелина које можемо 

груписати у две функционално различите целине, главну, културно-репрезентативну 

целину у оквиру које су предвиђени меморијални музеј намењен успомени за период 

НОБ и социјалистичке револуције, затим библиотека, универзална дворана са 

позорницом и делом за извођаче, радни и репрезентативни салони, друштвени клуб и 

централни хол назван „вестибил грађана“, и другу радно-административну целину, у 

којој су предвиђени канцеларијски садржаји намењени потребама управе Скупштине 

општине Колашин. Диспозицију различитог функционалног садржаја, Мушич, 

спроводи у оквиру сложеног габарита основе објекта организованог дуж имагинарне 

осе постављене паралелно са приступном саобраћајницом. Унутрашњу 

организациону схему објекта карактерише раздвојеност две функционалне целине 

које су међусобно повезане преко два комуникациона коридора. Садржај културе 

лоциран на јужној страни објекта, организован је у оквиру веома разуђене просторне 

схеме, у више габаритно раздвојених простора правоугаоне основе постављених око, 

стакленим кровом наткривеног централног хола-трга или вестибила грађана, који 

представља „центар града, језгро замисли меморијалног дела“.280 Положај, величина 

и међусобни однос појединачних простора, засновани су на концепту одсуства реда 

или не-реда, на негацији до тада неприкосновених правилних кубичних форми 

постављених на јасно дефинисаној грађевинској линији. Права или правилна 

грађевинска линија не постоји чак ни на административном тракту који је 

организован у оквиру значајно правилнијег габарита основе, на северној страни 

објекта.  

Обликовна концепција објекта доследно одражава функционалну 

организацију, јасно изражавајући поделу објекта на две различите функционалне 

целине. Пратећи карактер садржаја, Мушич, културно-репрезентативни део обликује 

са наглашеном динамиком чврсте скулпторалне форме тријангулисаних „ћелија“, 

 223



док административни део поставља у дугачак хоризонтални тракт кубичне форме са 

благо закошеним лаким стакленим фасадним равнима. Објекат Спомен дома није 

посматран као модернистичка мегаструктура, већ као урбана форма чије 

концептуално полазиште представља скуп објеката примордијалне архитектуре из 

Андријевице, трансформисане уметничком методом у савремену урбану форму 

друштвено-културног центра.  

Мушич, прво излази из ограничења правила модернизма, затим прихвата 

основну парадигму од јединству функције и форме, да би коначно у симболички 

исказ обликовања објекта уместо идеје револуције увео традиционалне форме 

регионалне вернакуларне архитектуре. Образлажући основну просторну концепцију 

објекта у конкурсном елаборату аутор наводи:   

 

Као прво сматрамо, да је потребно свим снагама унутар и упркос 

интернационализираним схемама „модерне“ архитектуре очувати идентитет 

нашег простора, наших облика, наше традиције и темперамента. И као друго: 

конципирати инспиративну покретну и динамичну архитектуру, која неће 

бити формална кулиса, него богатство свих унутрашњих и вањских простора 

са максималном могућношћу прилагођавања конкретним ситуацијама. 

А ипак остати у границама наших могућности и креативне логике. Стајати на 

земљи и хватати облаке.281 

 

Процес настанка просторног концепта Спомен-дома у Колашину, спроведен је кроз 

две, концептуално и методолошки, различите фазе. У првој фази, прекинуте су везе 

између делова великог објекта мултифункционалног садржаја, чиме су створене 

специфичне просторне варијације између различитих подцелина плана, док је у 

другој фази успостављен известан, мали степен реда, увођењем слабих, индиректних 

веза између разградњом добијених фрагмената објекта или „јединица простора“.282 

Просторна концепција Спомен дома не представља јединствени простор већ настаје 

као резултанта међусобног односа делова целине, односно просторна концепција 

Дома јесте однос између јединица. Овакав процес формирања просторног концепта, 

према Тојо Иту (Toyo Ito) представља антитезу композиционог правила према којем 

конститутивне јединице првенствено детерминишу целину, као у случају мреже или 

осе,283 док Соу Фуџимото (Sou Fujimoto) овакву концепцију, много година касније, 

означава „Week architecture“284 (слаба архитектура), коју карактерише разградња 
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великог модернистичког кубуса у првој фази, док у другој фази, објекат израста кроз 

формирање мрежних веза између основних, примордијалних делова. (T XV: сл. 

15.1б) 

Објекат Спомен-дома у Колашину, не настаје као резултат одређеног реда, 

или виших правила, већ као однос између свих делова целине, где ново 

успостављени ред укључује несигурност и не-ред. Објекат, посматран као целина, се 

састоји из фрагмената међусобно повезаних, са не више од „скромним и 

пристојним“285 везама између суседних волумена. Динамику и амбијенталну 

различитост не-реда групног мотива вернакуларне архитектуре из Андријевице, 

Мушич, користи као новитет, савременог, пластичког исказа модерне архитектуре, 

не преносећи елементе регионалне архитектуре. Прошлост је за Мушича, формална 

асоцијација, он не тражи континуитет и не тежи осавремењивању вернакуларне 

архитектуре као Радовић, већ преноси просторни концепт не-реда у структуру 

урбане форме објекта. Постојање веза у оквиру објекта, значи и постојање дистанце 

између делова објекта, која значи не само функционалну и физичку дистанцу, већ и 

„искуствену, дистанцу која настаје услед искривљења и модулације простора“,286 

презентујући присуство једноставности и спонтаности организације локалних 

сеоских насеља у оквиру савременог објекта. Организација простора на основу 

модула који је невидљив, како истиче Ито, „ставља ову архитектуру [Week 

architecture, М. Л.], у модернистички контекст минимализма и чисте геометрије“.287 

Примењујући иновативни процес трансформације карактеристика традиционалне 

архитектуре, Мушич, тражи суштину просторне концепције објекта Спомен-дома у 

Колашину, у просторној експресији која настаје у мрежи интеракција између делова 

целине, пре него у структури и самим деловима објекта. Традиција није посматрана 

као архив архитектонских елемената, нити као средство које својим друштвеним или 

симболичким значењем руши постојећи уметнички систем, већ је посматрана као 

просторно искуство, универзални  просторни квалитет који независно од односа 

простор-време увек остаје савремен. Успостављање каузалне релације са 

примордијалном архитектуром у потпуности одговара потребама савезне политике 

културе као образложење постепеног и логичног развојног процеса новог концепта 

архитектонског израза. Према овом концепту употреба традиције не представља 

нагло напуштање или одбацивање претходног периода интернационалног или 

апстрактно наднационалног израза, као у случају Спомен куће на Тјентишту, или 

неадекватно истицање националних карактеристика, као на објекту Народне 
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библиотеке Србије, већ израза који, ако посматрамо кроз Фуђиморијев (Fujimori) 

исказ постојања примордијалне форме из које се сва архитектура развила,288 

представља практично тежњу за успостављањем дарвинистичког процеса развоја 

карактеристично нашег архитектонског израза. 

 

Основни градивни елементи објекта, настали након прве фазе разградње 

потенцијалне целине великог објекта, јесу „ћелије догађања“,289 високе 

тријангулисане форме или скулптуре са монофункционалним садржајем, којима је 

додељена улога основне програмске и симболичке структуре објекта. У потпуно 

типизиране волумене ових основних просторних јединица, постављeни су различити 

садржаји са различитим ентеријерским обрадама. Основне јединице се, у другој 

фази, преко скромних и пристојаних веза повезују у парове или мање групе, 

задржавајући принцип самосталности, односно начела локалне расчлањености, док 

се мрежне везе између основних јединица остварују преко централног простора, 

„вестибила грађана“. Однос спољашњег и унутрашњег простора,  суштински, и 

поред великих стаклених површина, није остварен преко транспарентних делова 

опне објекта, већ преко просторне организације урбане форме која преузимањем не-

реда представља симулакрум спонтано настале структуре малих сеоских групација у 

окружењу. У оквиру динамичне просторне концепције урбане форме, са 

наткривеним вишенаменским јавним тргом вестибила грађана око којег су груписане 

основне јединице, формирани су различити просторни амбијенти, такође 

симулакруми просторних ситуација традиционалне урбане структуре. Динамичност 

и различитост амбијената додатно је потенцирана системом покретних зидова, који 

„слободном флуидношћу простора“290 омогућавају разноврсно и интензивно 

коришћење релативно скромних површина друштвеног дела Спомен-дома.   

Просторна схема интеграције различитих функционалних садржаја објекта 

преко централног хола, формално је блиска просторној организацији објекта Дома 

ЈНА у Шибенику. Међутим, концепт интеграције реализован на објекту Дома ЈНА у 

Шибенику, подразумева за финални циљ остваривање јединствене над-целине 

компактног објекта, која се састоји из уједињених различитих подцелина. 

Индиректна повезаност подцелина представља недовољно остварен степен 

интеграције подцелина у оквиру надцелине јединственог објекта. Витићев примарни 

циљ јесте јединственост надцелине објекта, тако да индиректна интеграција 

подцелина представља само делимично умањен допринос подцелина јединству над-
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целине. Концепт интеграције остварен на објекту Спомен дома у Колашину ближи је 

друштвено-политичком концепту конфедерације, односно у случају Спомен-дома, 

подразумева повезивање монофункционалних самосталних (под)целина у 

дезинтегрисану урбану форму. Јединствена компактна целина објекта у просторном 

концепту урбане форме не постоји, већ низ истих, међусобно равноправних 

подцелина/подформи, где индиректна интеграција, преко централног хола, 

представља максимално пожељан и максимално остварљив степен интеграције. 

Остварен ограничени степен интеграције подцелина, истовремено означава известан 

степен дезинтеграције надцелине где управо преко међусобне интеграције 

подцелине остварују и потврђују своју формалну и функционалну самосталност. 

 

Циљ савезне политике културе, да се оствари „једна архитектура идентитета и 

посебности“,291 блиска локалним корисницима, „насупрот једнозначним и 

монотоним моделима ‘интернационалног’ стила“,292 Мушич спроводи кроз 

преиспитивање регионалног контекста у архитектури, тражећи одговор у идејној 

асоцијацији скулпторалне форме, односно напуштању класичне строгости и 

сведености геометризма модерне архитектуре претходног периода. Регионална 

традиција на објекту Спомен дома у Колашину није национална, она је полазно 

регионална, а финално апстрактна. Традиција јесте полазиште, али се она у 

пројектном/стваралачком/уметничком процесу трансформише и нестаје у свом 

основном облику, претворивши се у савремене форме и савремене материјале, али 

остаје неки далеки ехо, присутна је као асоцијација која везује објекат за место 

настанка и локално поднебље. У процесу трансформације полазни предмет, скуп 

кућа из Андријевице, нестаје, он није пренет у свом основном облику, већ је 

свођењем на траг претворен у знак који је уведен у тродимензионалну пластичку 

организацију простора савременог објекта. Процесом трансформације урбаног 

пејзажа Андријевице, Мушич, реализује пренос форме полазног предмета у статус 

симбола који се реферише на историјске и завичајне садржаје региона. Тражећи 

универзални израз југословенског културног простора, Мушич, за разлику од 

Куртовићевог метода дословног преноса традиционалних елемената на објекту НБС, 

оперише првенствено у оквиру уметничких система, као и Радовић, али за разлику 

од Спомен-куће на Тјентишту, Мушичев метод апстрактне традиције остаје у 

оквирима естетике модернизма, не окрећући се прошлости, већ садашњости и 

евентуално блиској будућности кроз потрагу за новим и оригиналним у контексту 
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процеса стварања или развојног континуитета карактеристично нашег-

југословенског архитектонског израза. 

 

 

6.2  Нова традиција регионалног архитектонског израза – Спомен дом у 

Кумровцу (1972-1974)  

 

„Хуманизам је најшири појам максималне демократизације 

друштвеног живота и стварног ослобођења личности човека од свих 

видова принуде и ограничења његових људских и стваралачких 

нагона и потреба.“293 

 

Механизам деловања политике културе у оквиру југословенског културног простора 

изражен је на, за савезну политику, веома значајном објекту Спомен дома бораца 

НОР-а и омладине Југославије у Кумровцу, родном месту председника СФРЈ Јосипа 

Броза Тита. У ситуацији појачаних политичких догађања почетком осме деценије 

прошлог века у СР Хрватској (1971) и СР Србији (1972),294 године. која су 

претходила усвајању новог устава СФРЈ 1974. године, донета је одлука о изградњи 

објекта Спомен дома, чиме је овом објекту додељен изузетан друштвено-политички 

значај, који свакако превазилази значај самог објекта. 

Редослед и брзина догађања који су уследили након доношења одлуке о 

изградњи 1972. године, јасно указују на велики политички значај који је придодат 

објекту Дома у Кумровцу. Процес реализације објекта од тренутка доношења одлуке 

до свечаног отварања објекта спроведен је у рекордном року од две године, током 

којих је организован општи југословенски конкурс 1972. године, затим је исте 

године завршена и предата пројектно-техничка документација, да би изградња 

објекта започела већ 1973. године и трајала нешто више од годину дана, до новембра 

1974. године. Током овог кратког временског периода реализације објекта, 

председник СФРЈ је објекат посетио три пута, први пут присуствујући свечаности 

поводом постављања камена темељца крајем 1972. године, затим је посетио 

градилиште у току градње објекта 1973. године, и трећи пут је дошао на свечаност 

поводом отварања295 објекта на Дан Републике СФРЈ, 29. новембра 1974. године, док 

у истом периоду, као што смо видели, није посетио градилиште, нити присуствовао 
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свечаном отварању објекта Народне библиотеке Србије у Београду, априла 1973. 

године.  

Поставши политички пројекат изузетног значаја у контексту сукоба савезних и 

републичких интереса политике, око објекта Спомен дома створена је специфична 

атмосфера у којој „градитељи као да су осјећали на леђима дах цијеле 

Југославије“.296 Услед оваквог општег притиска процес реализације објекта завршен 

је у уговореном временском року, за само годину дана и у пројектом предвиђеној 

цени коштања, поставши преседан у дотадашњој архитектонској пракси у 

Југославији, чиме су како истиче Шербетић, један од аутора пројекта, „сви 

судионици у коначној реализацији овог јединственог објекта (...) на неки начин 

изравно пренијели сву оданост и поштовање према другу Титу, уградивши је у сваки 

камичак Дома.“297 У складу са друштвено-политичким променама, савезна политика 

културе, је прихвативши захтеве за „превладавањем универзалистичке концепције 

просторности (...) и путу ка разноликости у јединству“298 у распису конкурса истакла 

као један од најзначајнијих задатака захтев „за поштивањем амбијенталних и 

пејзажних карактеристика регије у којој је планирана изградња дома.“299 Дакле, већ 

у распису конкурса расписивач је дефинисао очекивани карактер обликовања 

објекта, који је исказан као потреба за креирањем нове традиције „регионалног“, не-

националног архитектонског израза, што је у супротности са претходним сличним 

конкурсним захтевом за унапред одређеним карактером архитектонског израза, за 

наднационалном авангардном архитектуром, на конкурсу за Идејно решење 

омладинског дома „7 секретара СКОЈ-а“ у Загребу (1965), у којем је од учесника 

тражено да конципирају „нови хумани амбијент, принципом интегралне 

функционалности, као озбиљно и авангардно дјело наше архитектуре.“300 

 

Поред друштвених потреба исказаних овако формулисаним конкурсним захтевом, на 

понуђена решења је у архитектонском смислу, велики утицај имао неуспех 

претходног значајног објекта реализованог у Кумровцу, нове основне школе 

архитекта Невена Шегвића (пројектована 1954-1955, изведена 1958), на којем је 

аутор управо покушао да оствари принцип интегралне функционалности 

авангардног дела у природном и друштвеном контексту Кумровца. Шегвићев 

модернистички просторни концепт основне школе, произашао из друштвене потребе 

„формирања прогресивног етичког и естетског друштва данашњице“301 означен је 

још током изградње објекта, као парадокс уједињења квалитета и промашаја, 
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антитеза „ортодоксности једне доктрине и компромиса једног живота“.302 (T XVI: сл. 

16.1 – 16.4) 

Објекат школе формира један компактан модернистички кубус, савремене 

отворене просторне концепције који спроводећи доктрину принципијелног новитета 

у периоду „идејног расчишћавања“, доследно интерпретира архитектонски карактер 

новог друштва у складу са друштвеним значењем Кумровца, „места које смо 

спонтано прихватили као неки интимни симбол рађања новог доба.“303 Квалитет 

савремене модернистичке просторне концепције школе, „дјела изванредног 

квалитета“,304 прихваћен је само условно, кроз апстракцију карактеристика локације, 

пошто је „услијед  свога промашаја“305 у контрасту према карактеру локације објекат 

„изгубио те квалитете“, претворивши се у „помодну схему рутинерског баратања 

сувременим стилским елементима.“306 Током изградње објекта на интервенцију 

инвеститора, друштвених органа управе, Шегвић је након завршетка главног 

двоетажног корпуса објекта, уместо пројектом предвиђеног равног крова, поставио 

предимензионисани четороводни кос кров у покушају да се „спаси – што се спасити 

даде.“307 У ауторов етичан став умешало се јаче мишљење друштвеног инвеститора, 

услед чије бојазни од доследног дистанцирања модерног објекта од „постојеће 

исконске архитектуре националног израза“, се дошло „жељезном логиком до 

закључка, да ће стављање оваквог крова укључити објекат у амбијент и понародити 

ће се цијела архитектура.“308 Међутим, накнадном апликацијом традиционалног 

крова у покушају формалног уклапања објекта модерне архитектуре у регионални 

архитектонски амбијент, дошло се до другог парадокса овог објекта израженог кроз 

„врло примитивно схваћање, да један предмет повећан десет пута, задржава све 

квалитете своје изворне величине.“309 

Можемо претпоставити, да је овако формулисана критика модерног израза 

објекта основне школе у Кумровцу, постала додатни захтев проширеног конкурсног 

задатка за Спомен дом. 

 

Одговарајући на конкурсни задатак већина учесника је, као и Шегвић четрнаест 

година раније, управо у традиционалном косом крову идентификовала регионализам 

архитектонског израза, понудивши решења која се могу сврстати у две групе. Прву, 

која захтев за поштовањем пејзажа и амбијенталних карактеристика регије решава 

дословним преносом елемената и материјала локалне вернакуларне архитектуре, 

решење које је „неподобно истински сувременој архитектонској мисли и 
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креацији“,310 и који је жири одбацио, и другу, којој припадају награђени радови као 

и првонаграђено решење ауторског тима архитеката Ивана Филипчића и Берислава 

Шербетића, која кроз критеријум сингуларитета споменика и посебности 

архитектонског дела теже формирању „сувременога регионалног просторног 

израза“,311 док на конкурс није приспео ни један пројекат изразито модерног или 

авангардног архитектонског израза из потенцијално треће групе радова. 

Прихвативши концепт друге групе радова, оцењивачки суд је на конкурсу за Спомен 

дом бораца НОР-а и омладине Југославије у Кумровцу, завршио рад почетком 1973. 

године, доделивши награде следећим ауторима312:  

 

- Прва награда - ауторски тим, архитект Иван Филипчић, архитект 

Берислав Шербетић,               (T XVI: сл. 16.5 – 16.6) 

- Друга награда - архитект Ленко Плаштина,            (T XVI: сл. 16.7) 

-   Трећа награда – ауторски тим, архитект Здравко Махмет, архитект 

Ратко Раусављевић.               (T XVI: сл. 16.9) 

 

Основна дилема аутора је била на који начин остварити адекватан степен новитета 

савременог просторног концепта, али искључиво у „мјерилу амбијента“,313са циљем, 

како у експликацији пројекта истиче аутор, да се савременом имагинацијом 

архитектуре, реализује, уместо трансформације елемената традиционалне 

архитектуре, просторно-обликовна асоцијација на „повијесни и просторни 

континуитет регије“.314 Решавајући постављени задатак на овакав начин, аутори 

првонаграђеног пројекта су, пошли средњим путем, између имитације традиције и 

савременог архитектонског исказа, остварујући решење које „својим мјерилом, (...) 

својим обликовањем има неких елемената карактеристичних за ове наше крајеве, али 

да ти елементи буду схваћени данашњим гледањем на архитектуру.“315 Остварено 

решење може се посматрати као архитектонски експеримент одређеног степена, који 

истражује просторне могућности „у оквирима регионалног концепта 

просторности“,316 али за разлику од Спомен дома на Тјентишту или Спомен дома у 

Колашину, не поседује довољан ниво радикалности новитета „које свако 

експериментално дјеловање означује као истраживање граничних подручја 

просторности.“317 
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6.2.1  Хуманизам урбо-архитектуре малог града – просторни концепт „living“-a 

 

Оно што су аутори објектом Спомен дома у Кумровцу успели, јесте коначно 

решење дилеме архитектуре спомен домова, успоставивши парадигматични 

основни модел просторног концепта који ће у наредном периоду бити често 

варијантно примењиван318 приликом пројектовања ове врсте меморијалних објеката 

(T XVI: сл. 16.21 – 16.30). Основну дилему да ли објекат Спомен дома треба 

посматрати као традиционалну кућу-дом, према Радовићевом концепту решења 

објекта Спомен дома на Тјентишту, или као савремену урбану структуру у складу са 

многофункционалним програмским садржајем, према Мушичевом просторном 

концепту објекта Спомен дома у Колашину, Филипчић и Шербетић решавају 

обједињавањем две претходне концепције, формирајући просторни концепт малог 

града обликованог савременом интерпретацијом архитектуре традиционалних кућа. 

Свесно ограничавајући степен новитета архитектонског дела, аутори успостављају 

просторни модел који је у потпуности одговарао друштвено-политичком контексту и 

потребама савезне политике културе, што је потврђено образложењем награде 

републичког жирија СР Хрватске новинске куће „Борба“ за 1974. годину:   
 

Аутори су својим архитектонским и амбијенталним хуманизмом потпуно 

извршили врло осетљив и тежак задатак изградње тог спомен-дома, као 

видљивог симбола великих тековина наше револуције. (...) на почелу 

наслијеђа односно амбијента, изражавајући повијесни и просторни 

континуитет регије, открили могућност интерпретације, формирајући 

агломерацију кровних површина које као просторно пластички ансамбл 

прате терен (...) хуманизмом приступа обликовању реализирали су 

ненаметљиво и крајње људско здање и тако дали посебно вриједан допринос 

откривању вриједности, људских жеља, потреба и прихваћања архитектуре 

спомен-обиљежја.319  

 

На који начин је архитектонско решење Спомен дома у Кумровцу, прихватањем 

архитектуре спомен обележја, истовремено испунило интересе политике културе и 

захтеве људских жеља? (T XVI: сл. 16.12 – 16.20) 

Локација Спомен дома одређена конкурсним задатком јесте велики природни 

амбијент на узвишењу изнад Кумровца и долине реке Сутле, у оквиру којег је 
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ауторима препуштен задатак одређивања конкретног места за лоцирање објекта. У 

оквиру ове шире зоне, аутори су изабрали експонирану локацију на врху природног 

узвишења на којем су поставили објекат тако „што смо одрезали врх брда и 

надомјестили овим објектом“.320 Иако је одсецањем врха брда нарушен природни 

амбијент, основни концепт урбанистичке поставке, јесте да се објекат „уклопи у 

терен“,321 што аутори постижу архитектонским обликовањем кровних равни објекта, 

формирајући основни „израз куће бријега“,322 у толикој мери да се објекат из 

одређених углова посматрања указује „као неразлучив орис конфигурације 

терена“,323 док се са других позиција појављује „као органска и експресивна 

наградба пејзажа, као архитектура „прве деривације крајолика.“324  

Просторну концепцију објекта Спомен дома, аутори, не решавају на до тада 

уобичајен начин полазећи од потпуно новог програмског садржаја објекта културе, 

већ од конкурсног захтева и наглашене критике аконтекстуалности и величине 

габарита модерног објекта постојеће основне школе. Аутори за концептуално 

полазиште постављају поштовање традиције,325 схваћено не као преузимање 

традиционалних архитектонских облика, већ кроз дефинисање теме „ливинга“326 

(Living), савремене интерпретације традиционалног начина друштвеног живота и 

окупљања локалне заједнице, са циљем формирања места  „састајалишта и простора 

за формирање младе личности“.327 Према оснивачкој концепцији објекат Спомен 

дома у Кумровцу је намењен „чувању и неговању традиција наше револуције, 

проучавању дела друга Тита, окупљању и студијском раду омладине из целе 

земље“,328 тако да концептом ливинга аутори покушавају да формирају 

концентрисани урбани простор за боравак, у којем се пружа могућност 

„заједништва, окупљања и разговора“ корисника дома и локалног становништва у 

„развијеним димензијама културе револуције“.329  

У просторном смислу то је значило решавање објекта Спомен дома креирањем 

нове урбаности архитектонских облика, односно урбо-архитектуру330 групне форме, 

реализовану фрагментацијом потенцијалног јединственог корпуса објекта на мање 

формалне и функционалне целине и њиховим груписањем око централног простора 

отвореног јавног трга-theatrona. Сложена композиција објекта је формирана из три 

функционалне целине, меморијално-споменичког дела, друштвено-услужног и дела 

са хотелско-смештајним јединицама, које су груписане и међусобно повезане преко 

централно постављеног јавног трга. Трг је, такође просторно и наменски подељен у 

две целине, свечани амфитеатрални део намењен одржавању јавних скупова и 
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манифестација и део намењен окупљању и провођењу слободног времена корисника, 

лоциран непосредно уз друштвени део објекта. Идеја револуције изражена је само 

висинским степеновањем форме комплекса, која се у форми спирале ритмично 

уздиже од последњег елемента смештајне зоне, до висински доминантног 

споменичког дела.331 

Споменички део, који поред меморијалне има и улогу едукативног центра, чине 

три подцелине постављене око централног хола, спомен зона са изложбеним 

простором за спомен-предмете са салоном који је повезан са фоајеом свечане сале за 

симпозијуме, затим едукативни центар, са радним просторијама за семинаре 

политичке школе332 и библиотеком, и зона администрације и управе Дома. 

Друштвено-услужни део представља допунски део Дома намењен друштвеном и 

рекреативном провођењу слободног времена корисника, тако да се у оквиру ове зоне 

налазе комерцијални и забавно-рекреативни садржаји,333 који су једним својим 

делом лоцирани испод централног трга, док трећу функционалну целину чини хотел 

са смештајним капацитетом за 150 особа. Садржај политичке школе је након 

конкурса додат променом програмског задатка, као почетна фаза будућег школског 

центра марксистичке школе СКЈ „Јосип Броз Тито“, за који је 1979. године 

спроведен јавни општи југословенски конкурс.334 (T XVI: сл. 16.21 – 16.24) 

 

Унутрашњу просторну концепцију објекта Спомен дома, карактерише тежња за 

формирањем јединственог континуалног простора, „који се прелијева са трга у 

халове и преко галерија и тераса сједињује с простором цијеле котлине“,335 

оствареног међусобним повезивањем просторија различитих намена у јединствену 

просторну целину. Диференција функционалних зона у оквиру овог јединственог 

простора постигнута је, уместо деобом класичним фиксним преградама, висинском 

денивелицијом формирањем више различитих галеријских нивоа, што је омогућило 

динамичне визуре унутар самог простора објекта, као и према околном природном 

пејзажу, што је имало за резултат да се перцепција простора и облика развија, мења 

и разликује у зависности од кретања и положаја посматрача. На овај начин, нестаје 

модернистичка релација функција-форма, али се успоставља нов просторни однос 

споља-унутра, апсолутно отворена просторна концепција која поред међусобне 

отворености унутрашњих простора објекта, тежи и максималном отварању према 

спољном природном амбијенту. У експликацији пројекта, аутори, наводе да је оваква 

просторна концепција објекта директно утицала на форму објекта, односно да форма 
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објекта не настаје само формалним пластичким приступом, већ да је пластика форме 

„доказана...јер извире из унутрашње функције...и да су сви ти унутрашњи простори, 

сви њихови облици, ...да су те унутрашње форме и теренски простори у бити исти 

простори и извана“.336 

Међутим, наведени доказ да форма извире из унутрашње функције, не 

означава модернистичку парадигму једниства функције и форме, већ доказује 

истинитост функционалне искоришћености унутрашњег простора испод сложене 

динамике форме крова објекта.337 Према исказу аутора, форма би требала да 

изражава унутрашњи садржај, међутим, управо се унутрашњи садржај прилагођава 

унапред дефинисаној сложеној геометрији форме објекта. Форма појединих делова 

објекта одређена је према потребама обликовања скулпторалне структуре целокупне 

композиције, не мењајући се у зависности од споменичке, друштвене или хотелске 

функционалне намене. Посматрана је као самосталан градивни елемент 

архитектонске композиције, независтан од функционалног садржаја, који се у 

унутрашњост објекта преноси кроз интеграцију са отвореном просторном 

концепцијом објекта, што значи да аутори простор обликују, уместо Шегвићевог 

приступа „форматизације“ простора.  

Скулпторално решавана, форма постаје функција изражавања, сада не 

великих већ хуманистичких идеја револуције и контекстуализације савременог 

артифицијелног амбијента у традиционално и природно окружење. Концепција 

објекта Спомен дома у Кумровцу, спроводећи дисјункцију односа форме и функције, 

као и употребом елемeната вернакуларне архитектуре, може бити схваћена као 

критика „метафизичке апстракције“338 и/или „деперсонализације и колективистичке 

анонимности архитектонских облика“339 модерне архитектуре, међутим за разлику 

од Спомен дома на Тјентишту, иако излази из оквира основних правила модернизма, 

не представља критичку праксу, већ потребу за контекстуализацијом архитектуре 

меморијалних објеката културе, као резултата утицаја механизама савезне политике 

културе у оквиру југословенског културног простора, којим је проблематика израза 

регије у архитектури, преведена у питање карактера архитектуре у регији.  

Контекстуализам архитектуре меморијалних објеката постоји у противречној 

улози, неутралише финалну фазу модерне, али не врши потпуну деконструкцију 

културног модела новитета, или виталитета340, при чему како истиче Ећимовић, 

„симултано ’реанимира’ биће архитектуре и то ‘знаком’, који – сасвим парадоксално 

- реферира симулацији означеног“.341 
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6.3  Субјективизација просторног концепта савременог објекта - Спомен дом 

у Босанском Шамцу (1974-1976) 

 

(T XVII: сл. 17.1 – 17.8) 

Процес контекстуализације и/или интеграције архитектонског израза меморијалних 

објеката у локалну средину настављен је током прве половине осме деценије 

прошлог века, на опште југословенским архитектонским конкурсима за идејно 

решење објекта Спомен дома „Митар Трифуновић Учо“ у Босанском Шамцу и 

објекта Дома револуције у Никшићу. Имајући у виду да је на оба конкурса прву 

награду освојио архитект Марко Мушич са два просторно и обликовно веома блиско 

конципирана решења, након сагледавања основних карактеристика објекта Спомен 

дома у Босанском Шамцу, детаљније ћемо се посветити анализи, за савезну 

политику културе, значајнијег и изузетно амбициозно замишљеног објекта Дома 

револуције у Никшићу. 

Иницијатива за изградњу Спомен дома у Босанском Шамцу, посвећеног 

народном хероју и револуционару југословенског радничког покрета Митру 

Трифуновићу Учи, покренута је од стране „радних људи шамачке комуне“342 1969. 

године. Четири године касније, 1973. године, Општина Босански Шамац је расписала 

и успешно спровела југословенски анонимни конкурс за идејно решење Спомен 

дома „Митар Трифуновић Учо“. Након успешног завршетка конкурса избором 

пројекта за реализацију, аутор првонаграђеног рада архитект Марко Мушич је са 

тимом сарадника343 започео двогодишњи рад на изради пројекта за извођење. 

Реализација објекта, укупне површине од 7.200 m2, финансирана материјалним 

доприносом становника СР Босне и Херцеговине и мањим делом средствима 

Скупштине општине Босански Шамац, је због финансијских ограничења подељена у 

три фазе. На Дан самоуправљача Југославије, 27. јуна 1976. године постављен је 

камен темељац за изградњу прве фазе објекта у укупној површини од 4.000 m2. 

Реализација објекта поверена је Грађевинском предузећу „Враница“ из Сарајева. 

 

Скупштина општине Босански Шамац је, имајући у виду велики значај објекта који 

ће како је предвиђено „дати нову димензију развоју града и регије“, одредивши 

велику локацију „Дуга“ за реализацију објекта, донела одлуку да се паралелно са 

израдом инвестиционо-техничке документације приступи изради Регулационог 

плана градског подручја „Дуга“344 који у свом обухвату има једино локацију Спомен 
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дома. Локација Спомен дома троугаоног облика и укупне површине од приближно 

9.30 ha, се налази на источној страни града у непосредној близини реке Саве, у 

средишту стамбеног дела града, оивичена са све три стране стамбеним зонама. 

Просторна концепција објекта одредила је урбанистичко решење велике локације, 

тако да је објекат, који се састоји из четири раздвојене формалне целине са 

различитим функционалним садржајима, постављен у средишњој зони локације, 

чиме успоставља концепцијску поделу градског подручја „Дуга“ на четири 

функционална квадранта која одговарају наменама делова објекта, а који су: 1. 

меморијални садржаји; 2. културно-друштвени садржаји; 3. образовни садржаји и 4. 

спортско-рекреативни садржаји. (T XVII: сл. 17.4 – 17.6) 

 Просторну концепцију урбане форме, односно идеју велике куће која постаје 

мали град, постављену на објекту Спомен дома у Колашину, Мушич, значајно 

развија и унапређује на објекту Спомен дома у Босанском Шамцу. Суштина 

концепције урбане форме јесте обједињавање урбанистичких и архитектонских 

мисли у једном архитектонском решењу, што у практичном смислу значи да основна 

карактеристика ове просторне концепције, није само у обликовној већ и у 

диспозиционој интеграцији новог објекта у постојећу урбану матрицу града. 

Испуњавајући основни циљ, да на једном месту створи концентрацију догађаја и 

интересовања најширег профила становника регије, Мушич, вишенаменски објекат 

организује из низа мањих целина, стварајући више „различитих амбијената под 

једним кровом“345. Схватајући друштвену функцију Спомен-дома као „продужетак и 

реализацију представе о друштвено и духовно богатом, инспирираном и креативном 

животу заједнице и појединца“,346 Мушич, поново примењује просторни концепт 

урбане форме, али са значајно промењеном обликовном концепцијом савременог 

архитектонског објекта. Концептуално полазиште обликовног израза представља 

„симболичка веза с кристалним обликом волумена групације босанских кућа и 

кровова“,347 са благим нагибима, уместо групног мотива кућа са стрмим кровним 

равнима из црногорског места Андријевица примењеног на Спомен-дому у 

Колашину. Основну разлику између два Мушичева пројекта Спомен домова 

представља суштински различита метода употребе вернакуларне архитектуре у 

композицији модерног објекта, која је сада веома блиска уметничком методу који 

примењују Филипчић и Шербетић на објекту у Кумровцу. Уместо савремене 

трансформације вернакуларног елемента у апстрактну експресивну форму објекта у 

Колашину, на дому у Босанском Шамцу, традиционална кровна форма планинске 
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куће у Босни је измештена у град у равници, и како сам аутор истиче, само је 

„транспонована, дакако, у ликовни и технолошки језик садашњости“,348 чиме је, 

након Дома у Кумровцу, настављен модернистички једнозначан и неасоцијативан 

процес стварања нове традиције аутентично регионалног, архитектонског израза. 

 

Централни елемент диспозиције објекта, као на објекту Спомен-дома у Колашину, 

јесте вестибил грађана, који представља место на којем се укрштају значајни 

пешачки правци који се пружају од старог градског језгра према постојећим 

стамбеним зонама и од реке Саве до новог центра. Тежећи да у вестибилу грађана 

оствари „особине финог организма суптилно прилагодљивог импулсу реалног 

живота“,349 Мушич, се користи и помоћним елементима трансформације простора, 

системом клизних паноа помоћу којих се могу просторно издвојити или допунити 

сви постојећи садржаји у објекту. Основни циљ ових интервенција јесте да се уместо 

монументалног, озбиљног и строгог карактера простора институција високе културе, 

оствари спонтан, променљив и динамичан просторни карактер симулације реалног 

живота. Централну позицију главног субјекта новог просторног концепта, уместо 

културно-уметничких артефаката из периода револуције и послератне изградње 

новог друштва, заузима корисник простора, обичан човек и његова потреба за 

комфором и социјализацијом. Простор Спомен-дома постаје место сусрета, обичних, 

свакодневних догађаја, „који би могао и морао пружити свакоме ону удобност и 

чаробност спонтанога или договореног сусрета, можда само једноставног пролаза, 

можда пролаза у којем присутност различитих збивања човјека заинтересира, потиче 

па на крају укључи у једну од активности“,350 међу којима се налази и меморијални 

музеј.  

Просторне ћелије појединих садржајних целина дома, меморијални музеј, 

библиотека, образовна институција, просторије друштвених организација, 

информативно-пропагандни центар, универзална дворана, куглана, спортска хала, 

управа дома и разни комерцијални садржаји, организовани су око централног 

простора вестибила грађана „попут кућа око градског трга.“351 Јединствен 

обликовни израз фрагментиране опне објекта формира, савремено интерпретиран 

низ кровних равни „босанских кућа“, благог нагиба и различитих величина, које 

наткривају бли овно и конструктивно уједна ене волумене функционалних ћелија. 

Динамичност диспозиционе схеме и диференцијација амбијената додатно су 

потенциране различитом обрадом ентеријера, прилагођеног одређеним 

о к ч  
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појединачним функцијама дома. Вестибил грађана, поред своје улоге централног 

простора са којим су директно повезане све функционалне целине дома осим 

образовне установе, у одређеним тренуцима преузима улогу допунског простора 

фоајеа универзалне или спортске дворане. Универзална дворана са гледалиштем за 

пет стотина посетилаца у фиксном делу партерног нивоа, једноставним проширењем 

трибинског дела на простор вестибила може се повећати на капацитет од девет 

стотина посетилаца. Амбициозно конципиран сценски простор дворане са 

комплетним системом позорничког погона и просторијама за извођаче, планиран је 

да у будућности може да буде допуњен адекватним капацитетима за реализацију 

значајнијих сценских изведби разних жанрова, чак и за веома комплексна и захтевна 

гостовања опере и балета. Међутим, како услед промене социо-економског 

контекста до накнадног проширења капацитета дома није дошло, реализовани 

сценски простор са пратећим садржајем, је остао на просторним капацитетима 

довољним искључиво за организацију властитих позоришних активности. У оквиру 

дела са спортским садржајима налази се габаритно највећа ћелија у оквиру дома, 

вишенаменска спортска дворана, која је димензионисана за потребе одржавања 

рукометних утакмица са капацитетом гледалишта за пет стотина гледалаца. Због 

специфичности функционисања и бројности посетилаца спортска дворана има 

највећи степен самосталности у оквиру организационе схеме дома. Самосталност и 

независно функционисање дворане од рада спомен-дома омогућено је издвајањем 

дворане на северној страни објекта и постављањем посебног улаза, док је издвајањем 

свлачионица и пратећих просторија у посебну ћелију пружена могућност грађанима 

за ширу рекреациону употребу, без употребе заједничких простора дома. Директном 

повезаношћу са вестибилом грађана остварена је просторна променљивост и 

могућност вишенаменског коришћена спортске дворане за организацију политичких 

скупова, изложби и других културно-друштвених манифестација. 

 

Унапређеном просторном концепцијом урбане форме реализованом на објекту 

Спомен дома у Босанском Шамцу, Мушич је остварио значајно већи степен 

интеграције новог објекта у локални урбани контекст, него на објекту Спомен дома у 

Колашину, на којем концепција урбане форме, због ограничених могућности 

локације, није у целости реализована. Решење са вестибилом грађана на објекту у 

Колашину, који нема само функцију централног хола око којег су организовани или 

преко којег су повезани функционални садржаји објекта као на објекту Дома ЈНА у 
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Шибенику, већ има додатну улогу јавног (наткривеног) градског трга, јесте 

представљало новитет, међутим приступни и унутрашњи комуникациони коридори 

нису трансформисани у складу са новом концепцијом, већ су остали на нивоу 

класичног решења система кретања: приступна саобраћајница – улаз - централни 

хол/вестибил грађана. У оквиру развијене просторне концепције урбане форме 

реализоване на Спомен дому у Босанском Шамцу, постављањем објекта у средиште 

локације на месту укрштања дугих пешачких праваца, унутрашњи комуникациони 

коридори постају истовремено затворени делови постојећих и нових пешачких 

магистрала које повезују околне градске зоне, док средишњи трг, вестибил грађана, 

постаје раскрсница магистралних пешачких праваца. Укидањем круте границе 

између спољног и унутрашњег простора, објекат више не представља просторну 

препреку већ нови урбани амбијент града, поставши специфичан догађај, место 

сусрета и окупљања на правцу кретања корисника/грађана. Проблем алијенације од 

тековина револуције, решаван је уклапањем објекта у локални урбани контекст и 

реални свакодневни живот, чиме је Мушич, одузевши објекту службени карактер 

институције високе културе, испунио основни захтев савезне политике културе, 

односно објеката Спомен домова, према којем објекат треба да постане „просторни 

елемент интеграције народа града и околице, те уједно симбол препознатљивости у 

широком гравитационом подручју републичке и међурепубличке разине.“352  

 Облик интеграције, концепцијски кључног појма објеката Спомен домова, 

који је остварен на објекту у Босанском Шамцу се значајно разликује од 

карактеристика интеграције Дома ЈНА у Шибенику или претходног Мушичевог 

пројекта за дом у Колашину. Вишеструка интегрисаност Витићевог Дома ЈНА у 

Шибенику подразумевала је првенствено интеграцију савременог објекта у 

градотворни концепт константног развоја града, а затим и интеграцију различитих 

подцелина са циљем остваривања јединствене целине објекта, интеграцију модерног 

наднационалног објекта у локалну историјску средину, интеграцију динамичне 

форме објекта и унутрашње просторне организације, и коначно међусобну 

интеграцију различитих функционалних садржаја. Према томе објекат Дома ЈНА у 

Шибенику, у контексту друштвено-политичких услова шесте деценије прошлог века, 

уклапајући се у градотворну концепцију историјског града, пројектује концепт 

жељеног идеалног и јединственог југословенског друштва, тежећи утопијској 

пројекцији будућности занемарује садашњост, док прошлост у потпуности не 

постоји. На објекту у Колашину, прошлост постоји, али је она, кроз савремен процес 
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трансформације елемената регионалне вернакуларне архитектуре у апстрактну 

скулпторалну форму објекта, интегрисана у садашњост или чак блиску будућност.  

Просторном концепцијом Спомен дома у Босанском Шамцу, објекта 

савремене архитектуре са еминентно новим програмским садржајем, Мушич, 

интегрише у постојећи урбани контекст, док обликовном концепцијом, примењујући 

метод транспоновања елемената вернакуларне архитектуре, уместо метода 

трансформације, објекат Спомен дома интегрише у идеализовану прошлост локалне 

средине. Објекат Спомен дома у Босанском Шамцу произлази из реалног 

друштвено-политичког контекста, он егзистира у садашњем времену окренут 

прошлости, док утопијска или било каква друга будућност за њега не постоји. 

 

 

6.4  Објекат као просторни догађај - Дом револуције у Никшићу (1974-1976-

објекат није реализован у потпуности) 

 

Орјентација према прошлости, означава суштинску промену програмске и 

архитектонске концепције објеката културе меморијалног карактера, насталу услед 

измењених социо-политичких услова у оквиру југословенског културног простора 

крајем седме и почетком осме деценије прошлог века, а коначно потврђених 

усвајањем новог Устава СФРЈ 1974. године. Музеји револуције, према програмској 

концепцији дефинисаној крајем шесте деценије прошлог века, дакле у периоду пре 

промена друштвено политичког контекста, су музеји историјског типа, али са 

тежиштем у актуелном временском тренутку развоја новог друштвеног поретка, тако 

да истовремено представљају музеје политичке савремености послератне 

социјалистичке Југославије. Према захтевима савезне политике културе, савременој 

музеолошкој поставци одговарајући архитектонски израз објеката музеја револуције, 

има за циљ да, рефлектујући друштвено-политички контекст југословенског 

културног простора, кроз конституисање нове и оригиналне архитектонске и 

просторне концепције, репрезентује идеализовану позитивистичку будућност 

социјалистичке Југославије. Међутим, почетком седме деценије прошлог века, услед 

промене програмске орјентације савезне политике културе и негативног процеса 

алијенације од апстракције и интернационализације модернизма, долази до промене 

архитектонског дискурса окретања према прошлости, реализованог прво на 

објектима спомен домова. У светлу политичких догађања почетком осме деценије 
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прошлог века, концепција која се обраћа актерима НОБ-а и револуције, изражавајући 

позитивистичку веру у светлу заједничку будућност више није одговарала 

друштвено-политичкој реалности. Нова концепција се првенствено обраћа 

генерацијама које нису учествовале у НОБ-у и револуцији, са циљем подсећања на 

велика дела из блиске прошлости и на заједничку далеку (примордијалну)353 

прошлост. Озваничење и практична реализација нове програмске и архитектонске 

концепције објеката културе меморијалног карактера званично је изнета као ново 

програмско опредељење савезне политике културе убрзо након усвајања новог 

Устава,354 приликом доношења одлуке о изградњи Дома револуције у Никшићу, 18. 

септембра 1974. године, у којој је наведено да се објекат подиже као: 

 

Симбол садашњости и мјесто гдје се гаји успостављање правог људског 

односа с прошлошћу, да се не би заборављало, мјесто афирмације трајних 

вриједности револуције, школа гдје се учи и оживљава дух револуције, 

мјесто подстицања на стваралаштво и акцију, на даље изграђивање новог 

живота, на темељима самоуправних социјалистичких односа и кућа 

окупљања и одгајања нових генерација које имају историјски дуг да још 

потпуније и до краја осмишљавају тековине револуције у духу најбољих и 

најплеменитијих традиција наше револуционарне прошлости, дом 

марксистичког, социјалистичког и класног изграђивања и орјентације 

омладине и радничке класе Никшића и њиховог културног и естетског 

уздизања. 

Као споменик, Дом ће обавезивати на поштовање и чување слободе, правде, 

братства и хуманизма, свега што храбри револуционарна маштања и дјело, 

настављање револуције. Својом дјелатношћу он ће давати свој допринос 

учвршћивању вјере у оно што чинимо данас и у оно што настојимо да 

досегнемо сјутра.  

Зрачиће идејом мира и прогреса.355 

 

Скупштина општине Никшић, је након свечане седнице356 на којој је донета одлука о 

изградњи Дома револуције, две деценије након почетне иницијативе,357 формирала 

Комисију за разраду основне идејне концепције спомен-обиљежја,358 са задатком да 

припреми предлог основне концепције објекта, дефинише програмски задатак и 

распише јавни општејугословенски конкурс за израду идејног решења спомен 

обележја. У следу догађаја, Комисија је прво извршила селекцију локација за 
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изградњу Дома, изабравши између три понуђене,359 једну од најатрактивнијих 

локација у централној зони града на Тргу Лењина, на којој се тада налазила Основна 

школа „Олга Головић“, (T XVII: сл. 17.11) затим је формирала Оцењивачки суд у 

чији састав су ушла 23 члана,360 усвојила програмски задатак, и након две године од 

доношења одлуке о изградњи, 6. марта 1976. године, расписала архитектонски 

конкурс за идејно решење новог објекта Дома револуције. Конкурс је, након 

четвородневног заседања Оцењивачког суда, завршен 24. октобра 1976. године, 

одлуком суда да између 22 пристигла пројекта додели све три награде и пет 

откупа,361 и да се за коначну реализацију усвоји првонаграђени рад архитекта Марка 

Мушича. (T XVII: сл. 17.10) 

 У пројектном програму, у чијем дефинисању су поред чланова Комисије 

учествовали и архитекти Станко Мандић, Урош Мартиновић и Иван Антић, је од 

учесника конкурса тражено да у концепцијском смислу објекат формирају тако да 

„утилитарно и складно изрази и задовољи друштвене, културне, умјетничке и друге 

потребе становништва“,362 и да савременим архитектонским обликовањем, 

скулпторалним изразом и унутрашњим ликовним садржајима истакне „знамења, 

дјела, напоре и жртве народа овог краја у револуцији, на којима ће се васпитавати 

будуће генерације.“363 Захтев за одређеним или очекиваним карактером 

архитектонског израза је у оквиру програмског задатка први пут истакнут након 

конкурса за Омладински дом „7 Секретара СКОЈ-а“ у Загребу (1966) (T XVII: сл. 

17.25), на којем је Мушич у оквиру ауторског тима такође освојио прву награду, али 

је уместо тадашњег захтева за авангардним концептом архитектонског израза, изнет 

јасан захтев за концепцијском орјентацијом према прошлости, односно како је 

наведено у програмском задатку: 

   

Дом револуције, садржајно испуњен и организован, подсјећаће младе људе, и 

не само њих, сваког дана, сваког празника, на многим културним, 

политичким и другим манифестацијама на њихову прошлост, али и на 

њихове обавезе у једном динамичном развитку социјалистичког 

самоуправног друштва. Он ће им бити снажан културни и политички ослонац 

и инспирација у њиховим прогресивним стремљењима. А својим 

умјетничким изразом и обликовањем може да буде и споменик и да не казује 

мање од једног класичног споменика.364 
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(T XVII: сл. 17.9 – 17.21) 

Према новој концепцији меморијално-споменички карактер дома, „изузетно значајна 

компонента комплекса“,365 треба да буде изражен „самим концептом његове 

архитектуре – ненаметљиво али и достојанствено“366 и то у оба елемента 

архитектонског дела, односно и у „функционално-ликовном и умјетничком 

изразу.“367 Према овако дефинисаном програмском задатку савремено скулпторално 

обликовање монументалног здања,368 је у изражавању идеја револуције требало 

употпунити просторном концепцијом унутрашње организације које ће „хуманизмом, 

културом и ријечима истине доприносити револуционарном континуитету“.369 

Дефинисани програмски садржај објекта се састоји из четири различите 

функционалне целине: свечаних простора, образовног центра, омладинског центра и 

слободних простора на отвореном. Од учесника конкурса је тражено да у оквиру 

свечаног дела, који својим садржајем, „мотивима и адекватним обиљежјима, треба 

да евоцирају значајне догађаје из револуције и народноослободилачке борбе“,370 од 

главних садржаја организују изложбене просторе, конференцијску салу за 120 

корисника, за одржавање „одређених скупова и активности из области привреде и 

самоуправљања, образовања и културе“,371 салон за пријем делегација и угледних 

личности са 50 места, и велику универзалну дворану са сценским простором за 1.200 

посетилаца, намењену организацији „скупова и активности из области привреде и 

самоуправљања“,372 као и за образовне и културне манифестације, хорске, музичке и 

биоскопске представе. У организационом погледу меморијално-свечаног дела, је од 

учесника тражено да у оквиру улазне зоне и централног хола, прво омогуће висок 

степен проходности, разуђености и флексибилности простора, а затим да „просторне 

нише, ауле и друге видове организованих простора у ентеријеру“,373 садржајно 

употпуне евокативним, меморијалним и другим асоцијативним мотивима који 

„указују на предреволуционарну, ратну и послијератну активност“.374 У оквиру 

образовног центра, предвиђени су простори библиотеке са читаоницом, сала за 

предавања капацитета 60 места и већи број радних просторија за секције и 

кружоке375 намењених политичком и политехничком образовању, као и 

канцеларијски блок за управу и администрацију Дома. У складу са „карактером и 

концепцијом организације друштвеног рада и културне мисије Дома“, група 

просторија окупљање и забаву младих, је предвиђена за конструктивно провођење 

слободног времена кроз „одговарајућу рекреацију и забаву, дискусионе састанке, 
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музичку разоноду, организоване приредбе и игранке“ у простору омладинског клуба 

и сале са „пистом за игру“, капацитета 300 места. 

Основни циљ овако конципираног програмског садржаја Дома револуције, у 

којем су повезани меморијално-културни садржаји са садржајима забаве за омладину 

и перманентног образовања одраслих, представља тежња за решењем проблема 

алијенације и приближавања идеја револуције програмском интеграцијом 

политичких потреба културне политике и друштвених потреба младих, у којој 

„споменички мотиви, приказани и присутни, својом идејом, осмишљеним 

екстеријером и садржином, постижу значајни идејно меморијални ефекат, управо 

кроз свакодневно коришћење Дома – значајног стјецишта људи, одређених 

друштвено-политичких, културних и забавних активности.“376 

 

Аутори, учесници конкурса, су тражећи одговор на овако сложене конкурсне захтеве 

понудили веома различита решења, од изразито функционалистичког приступа до 

наглашеног скулпторалног формализма. Пројекте који кроз изразито формалистички 

приступ теже експресивном изразу, услед дисјункције основних компоненти 

архитектонског објекта жири је оценио као неприхватљиве, са образложењем да ова 

решења због „уочљиве подређености рада форми“377 представљају „неуспио 

симболизам са скулпторалним изражајима“378 испод које је „оформљена 

функција“.379 Међутим, овакав став није значио орјентацију на модернистички израз 

апстракције функционалних кубичних форми карактеристичан за претходни период, 

који није прихваћен услед шематизма аскулпторалне „већ виђене архитектуре“380 и 

недостатка „интегритета у композицији“381 ортогоналних форми. Конкурсни жири 

је, реализујући нову програмску орјентацију политике културе, елиминисао изразите 

представнике и једне и друге крајности, определивши се за пројекте чији 

архитектонски израз представља савремену интерпретацију традиционалне 

архитектуре, образлажући свој став остваривањем „ненаметљиве и достојанствене“ 

идејне синтезе основних компоненти архитектонског дела, меморијално-евокативног 

садржаја и савременог „наративног“382 обликовања форме објекта. Резултат оваквог 

става жирија, јесте да су међу откупљеним радовима три пројекта наглашено 

скулпторалне форме и два функционалистичка пројекта, која немају ортогоналну, 

већ тријангулисану, односно хексагоналну диспозициону схему, док радови 

награђени првом и трећом наградом, полазећи од концепције „афирмације 

асоцијативно меморијалних компоненти“383 остварују избалансиран однос релације 
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„идеја-садржај“,384 односно тражене изражајности скулпторалне форме са 

регионалним карактеристикама и сложених захтева савременог програмског 

садржаја објекта.  

 Рад награђен трећом наградом, ауторског тима Драгаш-Милуновић-

Митровић, са полазиштем у концепцији урбане форме, према закључку жирија, 

третирајући једнаковредно „аспекте формалне и функционалне категорије“385 

остварује решење у којем постоји „извјестан степен њихове синтезе.“386 Позитивним 

је означено формирање приступних платоа са полузатвореном пјацетом, централним 

простором композиције, док су се примедбе односиле, на неискоришћеност 

отвореног простора око пјацете, „функционалну оптерећеност“387 главног, свечаног 

дела, и на издвојеност меморијалног дела постављеног на истакнутој позицији 

прилазног платоа, чиме је прекинут спонтан и константан однос корисника објекта 

са меморијално-евокативним садржајима. За обликовну концепцију објекта, жири је 

истакао, да су аутори „снажним закошењима која полазе из самог терена“ и њиховим 

умножавањем, у великој мери успели да остваре „стабилност и монументалност“388 

композиције. 

 Другонаграђени рад архитекта Душана Ракојевића, концепцијски не тежи 

синтези функције и форме објекта, већ наглашавајући симболичко-меморијалне 

компоненте постиже „врло висок и сугестиван концепт Дома“389 као „скулпторално-

архитектонског монумента снажне ликовне експресије“,390 којој су подређени и 

урбанистичка композиција и функционална организација објекта. Предложеним 

решењем просторне концепције урбане форме са монументалним платоом-тргом 

који делује „хладно и неатрактивно“391 у склопу новог градског амбијента, остварена 

је недовољна повезаност између функционалних фрагмената, који су решавани 

парцијално, не формирајући јединственост композиционе целине урбане форме. 

Скулпторалан архитектонски израз са „елементима хексагоналне форме“,392 према 

оцени жирија представља „сувише ликовно дефинисано“393 решење које само 

делимично одговара различитим функционалним садржајима. 

 У ситуацији велике блискости парадигматичних концептуалних решења 

награђених радова, поставља се питање на који начин је просторна концепција 

такође урбане форме, првонаграђеног рада архитекта Марка Мушича, испунила 

комплексне захтеве пројектног задатка нове програмске орјентације савезне 

политике културе?  
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Имајући у виду да конкурсни задатак представља коначан резултат 

друштвених потреба и промена које су започеле још почетком осме деценије 

прошлог века, Мушич, наставља развој просторног концепта урбане форме, 

интерпретацијом традиционалне архитектуре на савременом објекту. Свесно 

оптеретивши симболиком историјског искуства објекат савремене архитектуре, 

Мушич, на објекту Дома револуције, концепцијски заокружује и употпуњује 

теоријско образложење дефинисано394 за објекат Спомен дома у Колашину и метод 

транспоновања елемената вернакуларне архитектуре примењен на објекту Спомен 

дома у Босанском Шамцу. Основна идејна концепција је додатно померена према 

прошлости, са циљем да се „унутар и упркос интернационализираним шемама 

савремене архитектуре“,395 истакне идентитет наших простора, у складу са 

потребама савезне политике културе, односно процесом конституисања 

специфичног југословенског архитектонског израза. Уношењем историјског 

значења, идејна концепција Дома револуције излази из оквира процеса 

регионализације модернизма, значајно се приближивши постмодерном дискурсу. 

Постављањем случајних пролазника и догађаја спонтаног карактера за основне 

субјекте просторног решења Дома револуције, Мушич, уместо исказивања идеја 

револуције формалним обликовањем објекта, тражи решење друштвеног проблема 

алијенације од револуционарног периода у њиховој интеграцији у свакодневна 

догађања у просторима Дома. Реализујући флексибилну просторну концепцију, 

отвореног, покретног и динамичног унутрашњег простора, уз чвршћу везу спољног 

и унутрашњег простора комплекса, трансформишући исказ идеја револуције у 

просторни догађај,396 тежи стварању „креативног амбијента“397 за остваривање 

константне интеграције корисника са меморијално-евокативним садржајима, која се 

према речима аутора одвија „у отвореном контакту пролазника са акцијама и 

дјелатностима па макар уз опасност губитка квалитета интензивног рада.“398  

 Комисија је препознавши и прихвативши карактеристике просторне 

концепције првонаграђеног рада у закључку, управо истакла флексибилност и 

универзалност  организационе схеме унутрашњег простора у којој је „спроведена 

идеја максималних функционалности прожимањем унутрашњих површина.“399 

Међутим, одустајање од директне репрезентације идеја револуције у спољном 

обликовању објекта, према мишљењу комисије представља недостатак, у којем 

обликовање „спољних фрагмената споменичко-меморијалне архитектуре“400 

свођењем на импровизацију „не доприноси цјелини рјешења и афирмацији двају 
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компонената: асоцијативно-меморијалне.“401 Компензацију за овај недостатак 

идеолошке нарације архитектонског израза, комисија проналази у обликовању 

основних маса у којима је постигнут „интересантан и савремен“402 израз, 

транспоновањем елемената традиционалне архитектуре „који се добро уклапа у 

постојеће градско ткиво.“403  

 

Практичну реализацију ових промена просторне концепције, Мушич, спроводи 

значајним унапређењем и развојем архитектонског решења урбане форме 

реализоване на објекту Спомен дома у Шамцу, уједно је прилагођавајући новим 

урбанистичким условима и новом програмском садржају. Сматрајући да је „главни 

проблем и кључ до успјешног живота и рада свих програмираних садржаја у 

збиљској акцији“,404 односно, у идеји лаке пролазности и спонтане партиципације 

грађана у коришћењу садржаја дома, Мушич, у централној зони просторне 

композиције поставља, уместо затвореног хола – вестибила грађана, отворену 

денивелисану пјацету, вишенаменски простор јавног градског трга. Слободан 

простор трга формиран сложеним габаритом објекта, „флуидно, па ипак доста 

артикулисано“,405 просторно дефинишу две троугаоне форме, свечаног дела са 

западне стране и клуба младих, делимично издигнута од партерног нивоа са источне 

стране, и трећи, повезујући ортогонални волумен образовног центра лоциран на 

северној страни парцеле/трга. Простор пјацете, више није само савремени трг, место 

сусрета и окупљања, већ постаје место којем је додељено историјско значење 

„отвореног фокуса друштвеног живота“,406 са присутном и јасно истакнутом 

асоцијацијом на простор традиционалног гувна, „социолошког феномена црногорске 

традиције“407 (T XVII: сл. 17.16). Проширујући употребу традиције, Мушич, осим 

метода транспоновања елемената вернакуларне архитектуре у простор савременог 

објекта, уноси симболичку метафору, карактеристичну за постмодерни дискурс. Са 

циљем успостављања интензивних веза спољног и унутрашњег простора, у 

контактној зони трга са објектом, иза великих стаклених опни постављена је јавна 

променада – комуникациони коридор, преко којег је проширењем пјацете у 

унутрашњи простор објекта, формиран затворени део јавних површина, „конкретна 

зона вани-унутра.“408  

Организациона схема свих основних садржајних групација подређена је 

концепту интеграције пролазника и спонтаног укључивања корисника у догађања у 

Дому. Група образовно-радних садржаја позиционирана је уз главну приступну 
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саобраћајницу, улицу Ника Миљанића, и непосредно уз јавну унутрашњу променаду 

која повезује централне садржаје дома, свечано-меморијални део са великом 

конференцијском двораном и клуб младих. Положај образовно-радних просторија 

између најфреквентније саобраћајнице и централне комуникације у објекту, 

одредила је тежња да се уместо „опасности да радне просторије неискоришћене 

спавају негдје са стране“,409 њиховим позиционирањем остваре услови за 

повезивање две врсте корисника Дома, сталних корисника и пролазника и њихове 

потенцијалне партиципације у активностима. Концептуално оправдање, за овај 

атипичан положај радних простора у оквиру најбучније зоне центра, аутор, 

проналази у интенцији да оду имањем институционалног карактера здвојене 

пасивне школе, формира активан стваралачко-радни амбијент са лаком доступношћу 

пролазника акцијама и догађајима који

з и

 се одвијају у центру. 

Омладински центар или Клуб младих (T XVII: сл. 17.20), лоциран уз улицу 

Моше Пијаде, својом тријангулисаном формом продире у простор централне 

пјацете. Лоцирањем садржаја забаве и бистроа клуба на партерном нивоу уместо 

уобичајене позиције на подрумској етажи, и постављањем на истакнутом месту, 

непосредно испод великог конзолног препуста спратног нивоа, простор клуба је 

практично проширен у зону јавног трга, омогућавајући константну отвореност и 

доступност корисницима. Тежећи максималној флексибилности и визуелној 

доступности унутрашња подела простора спратне галерије спроведена је уз 

минималну употребу чврстих преграда и јасно дефинисаних просторија, 

формирањем отворених зона са различитим функционалним садржајима у оквиру 

јединственог „изразито тродимензионалног“410 простора Клуба младих. У оквиру 

ових зона предвиђен је за друштвене центре меморијалне намене потпуно нов 

садржај намењен спонтаним свакодневним активностима, као што су простори за 

јавну дискусију, дебатни клуб, студентски културни центар, простори за плес, 

студији за слушање музике, као и комерцијални садржаји продаје плоча, музичких 

касета и агенција за организацију путовања младих. Такође у оквиру јединственог 

простора лоциране су и радне просторије, за израду и продају предмета примењене 

уметности младих, које су позиционо повезане са уметничким атељеом у делу 

образовног центра, где је како је пројектом предвиђено, очекивано велико присуство 

случајних пролазника и заинтересоване публике за посматрање или чак учешће у 

активностима декорације одеће, израде накита и других уметничких или практичних 

предмета. Омогућавајући функционалну везу преко образовног центра и непосредну 
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визуелну везу омладинског центра са меморијално-културним садржајима, Мушич, 

управо наглашава позитиван друштвени утицај на популацију младих који ће 

потенцијално бити остварен преко овако конципиране просторне организације дома. 

Повезујући дугим кретањем два најзначајнија дела објекта, „два магнета“,411 Мушич, 

тежећи да „створи климу, гдје се спајају рад и разонода, уживање и креација“,412 

испуњава програмски захтев нове програмске орјентације политике културе, према 

којем би коришћење културних и евокативних садржаја на период НОБ-а и 

револуције „морали да постану свакидашња навика“413 која би се константно 

спроводила у оквиру креативно осмишљеног слободног времена.  

(T XVII: сл. 17.22 – 17.23) 

Најзначајнија и габаритно највећа културно-меморијална целина објекта 

одмакнута је од улице Моше Пијаде, са циљем да као најфреквентније просторно 

тежиште усмерава пешачка кретања у дубину објекта. Поступним подизањем нивоа 

партера наглашен је увучени главни улаз, оивичен меморијалним зидовима, који 

нису издвојени у посебну музејско-изложбену салу, већ се континуално пружају као 

„пролазни портали“ од спољног простора, преко дугог улазног коридора, до 

меморијалне ауле-хола, простора „симбола и сјећања“.414 Својом неформалном 

концепцијом меморијална аула постаје „облигатан пролазни амбијент“415 која 

супротно стандардним музејским поставкама, корисницима пружа могућност увида 

у предмете сталне поставке из периода револуције и „на ефектан“416 и спонтан начин 

„покреће машту“417 младим генерацијама приликом кретања према осталим 

садржајима овог дела или другим функционалним целинама Дома. Конципирајући 

простор културно-меморијалног дела, са великом конференцијском двораном, малом 

салом, изложбеним простором и меморијалном аулом, као „многонамјенски систем 

просторија“,418 Мушич, је инсистирао на флексибилном и адаптабилном карактеру 

простора, који се уз минималне интервенције може лако прилагодити различитим 

ситуацијама и догађајима. Капацитет доњег партера велике дворане износи 550 

места, што представља оптимум за предвиђене потребе одржавања позоришних и 

филмских представа, музичких концерата, друштвено-политичких скупова и 

стручних конференција. Међутим, амбициозно постављеним програмом објекта, 

предвиђено је да уз додатних 350 места високог партера и укључењем додатних 

површина помоћу клизних преградних паноа, капацитет дворане износи приближно 

1.400 места, што значајно превазилази потребе града, чак и региона. Капацитет мале 

сале од 160-300 посетилаца, адекватан је потребама одржавања мањих позоришних и 
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филмских пројекција, разних скупова и свечаности и дечјег позоришта. Пројектом је 

предвиђено да се склапањем трибине високог партера удвостручи површина 

изложбеног простора, као и да се склапањем бочне трибине, изложбени простори и 

фоаје меморијалног дела повежу у јединствен простор, повољан за организацију 

великих конгреса. Овако висок степен просторне променљивости свечане сале, 

конкурсни жири је оценио „пренаглашеном“419 флексибилношћу, услед које је 

основна функција свечане сале остала „недовољно афирмисана.“420 Новитет, у 

односу на просторну концепцију спомен домова у Колашину или Босанском Шамцу, 

означава напуштање габаритно јасно дефинисане статичне структуре простора, чија 

просторна манифестација представља скуп једнофункционалних просторија у 

оквиру веће просторне целине, и формирање јединственог и отвореног просторног 

волумена, или према Мушичу, „флуидног простора“,421 са међусобно повезаним  

различитим функционалним зонама, које  помоћу врло једноставних интервенција, 

пружају низ могућности за различито комбиновање у зависности од стварних 

потреба намене, капацитета или карактера догађаја. (T XVII: сл. 17.21 и 17.23) 

Ненаметљива и достојанствена интеграција меморијалних садржаја, уместо 

доминантне теме изражавања идеја револуције, остварена је просторном 

концепцијом коју карактерише међусобно преклапање простора без јасних граница 

између различитих садржаја или спољног и унутрашњег простора, са циљем 

омогућавања просторне динамике и стварања спонтаности и различитих просторних 

доживљаја, односно према Пасиновић, реч је „о проблематизацији хуманизирања 

амбијента, о естетичком проблематизирању ‘симболичке функције’ просторног 

облика, о покушајима једне изражајно нове интерпретације архитектонске 

константе, наиме континуирања унутарњег и вањског простора, о покушају увођења 

једне нове просторне динамике, у којој визуелна стимулација мотриоца постаје 

снажан мото просторне акције (пројектанта), где се дакле покушава с увођењем 

једне нове комуникације у простору, с увођењем једне нове знаковне структуре, која 

је на један начин ближа визуелној, кодификацији спонтаног градитељства (...), а 

мање рационализму једног барокног у бити ауторитарног просторног концепта или 

исто тако ауторитарној структури Ле Корбусиерове просторне доктрине.“422 

Резултат овакве просторне концепције Дома револуције у Никшићу, јесте  

губитак стриктно дефинисаног габарита одређене функције, односно разградња 

модернистичке парадигме о узрочној релацији функције и форме, у којој се форма 

осамостаљује и више не прати функцију, јер јасно дефинисана функција практично 
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не постоји. Форма објекта која је некада тежила да изрази функционални садржај 

објекта, сада постаје самостална опна која не само да „не зна“, него је „ни не занима“ 

који садржај наткрива/уоквирује.  

Просторна концепција Дома није одређена једнозначним односом функције и 

форме објекта, већ комплексним односом простора и догађаја, који према Чумију 

представља „мјесто комбинације разлика“.423 Промењивост простора и амбијената, 

са тежиштем на обједињавању и повезивању различитих функција/садржаја, акција и 

кретања, односно, да се послужимо Деридином (Jacques Derrida) дефиницијом 

догађаја, „јављању неспојивих многострукости“424 у простору, трансформише и саму 

просторну концепцију Дома револуције у догађај „поиман као прекретница – не као 

почетак или крај – у супротности са с пропозицијама попут 'форма слиједи 

функцију'.“425 

 

Реализација објекта Дома револуције у Никшићу, свечано је започета 02. јула 1976. 

године, у укупној површини од 24.500 m2, скоро идентичној површини објекта 

Народне библиотеке Србије у Београду, највећој инвестицији у културу у оквиру 

југословенског културног простора. Десет година касније, 15. јуна 1989. године,  у 

значајно измењеним друштвено-политичким условима у којима више није постојала 

потреба за идеолошком евокацијом на период револуције, поставши савременој 

култури и политици непотребан симбол превазиђене политике културе, изградња 

амбициозно планираног и у великој мери реализованог објекта је званично 

обустављена.  

 

 

6.5  Савезна награда НП „Борба“ за архитектуру: Македонска академија 

науке и уметности (1970-1976) vs Музеј револуције у Ријеци (1972-1976) 

 

Све су се компоненте дубровачке архитектуре од утилитарних, 

функционалних, до структуралних и формалних развијале у складном односу 

укључујући се једна у другу снагом основне мисли, која је у сваком 

конкретном случају вукла своје стваралачке побуде из просторне концепције. 

Тиме је ова архитектура могла доћи до највећег савршенства. У јединству 

функције, структуре и форме лежи највећа вриједност дубровачке 

архитектуре.426  
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Свако вријеме је једна категорија, једна епоха, једна и дефинирана и 

недефинирана категорија. Она се састоји од различитих сегмената. И гдје 

постоје неке кохеренције, и нека заједничка гледања, заједничка осјећања, 

одређени циљ, формулиран теоретски или идеолошки, или на један одређен 

други начин, људски, једноставно речено, формулиран, до неких резултата 

очито долази. До неких резултата којим ми послије дајемо некакве стилске 

дефиниције, стилске карактеристике. С друге стране у истим друштвима и у 

истом времену постоји и мноштво ефемерија...427 

 

Када је савезни оцењивачки жири југословенске награде за архитектуру новинске 

куће “Борба“ објавио резултате конкурса за најбоље архитектонско остварење у 

Југославији за 1976. годину, доделивши три једнаковредне награде, два објекта 

високе културе која репрезентују две различите, републичке и савезну политику 

културе, постављена су у директан опозициони однос. Одлуком жирија награђени су 

објекат Македонске академије наука и уметности (МАНУ) у Скопљу , највиша 

републичка институција културе, архитекта Бориса Чипана (T XVIII: сл. 18.1а), и 

Музеј револуције у Ријеци, наднационална институција културе, аутора архитекта 

Невена Шегвића (T XVIII: сл. 18.1б). У овако значајној и квалитетној конкуренцији 

додела треће једнаковредне награде објекту Робне куће у Јајцу (T XVIII: сл. 18.1в), 

групе аутора архитеката Радивоја Јадрића, Џемалудина Карића, Неџада Курта, 

наглашеног традиционалног архитектонског израза, представљала је компромисну 

одлуку428 жирија произашлу из потребе прикривања супротстављених позиција два 

архитектонска мишљења, односно оштрог сукоба између две различите политике 

културе, и истовремено је, означивши доминантну позицију републичких над 

савезном политиком културе, указала на завршетак процеса стварања јединственог 

југословенског наднационалног архитектонског израза.   

Рад савезног жирија429 састављеног од представника свих република, савезне 

државне управе и државне новинске куће „Борба“, се у покушају тражења начина да 

се награда додели само једном предложеном делу, што је била дотадашња 

уобичајена пракса, претворио у процес превазилажења супротстављених интереса 

различитих политика културе. Након гласања између кандидата републичких жирија 

Босне и Херцеговине, Хрватске, Србије и Македоније,430 који су ушли у ужи избор 

за награду, добијена су три кандидата са једнаким бројем гласова. У насталој 
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ситуацији усвојен је предлог да се решење потражи у дискусији о „квалитетима 

једнако вреднованих радова“.431 Међутим, чланови жирија су се чврсто држали 

својих раније дефинисаних ставова, тако да ни након дискусије и тајног гласања, 

није дошло до промене у њиховом опредељењу, услед чега је коначно одлучено да се 

доделе три једнако вредне награде.  

Немогућност избора једног архитектонског остварења за награду, дала је 

повода, како у приказу награђених радова истиче члан жирија професор Бруно 

Милић, за различите „подозриве, па чак и негативне“432 коментаре. Негативни 

коментари су се, поред критике поделе награде између три објекта, односили на 

неуједначен квалитет награђених остварења, пошто је било очигледно да се 

награђени објекти културе значајно истичу оствареним квалитетом и 

комплексношћу задатка, у односу на објекат Робне куће у Јајцу. Поред 

неуједначеног квалитета награђених радова, од изузетног значаја јесте чињеница да 

су два врхунска објекта културе, репрезенти два потпуно различита архитектонска 

мишљења која у објективним условима жирирања, без потреба за реализацијом 

одређених интереса различитих политика културе, не би могла да се нађу у 

ситуацији поделе исте награде.  

Према критеријуму оствареног квалитета, највише контроверзних мишљења 

изазвао је објекат Робне куће у Јајцу, код којег је жири као веома позитивно 

апострофирао културни однос према историјском наслеђу и традиционалном 

амбијенту којим се формално дефинише овај објекат.433. Међутим, традиционално 

обликовање објекта Робне куће није резултат опредељења аутора заснованог на 

анализи историјског и амбијенталног контекста и „увјетованости урбаног и 

природног пејзажа Јајца“,434 односно није произашло из традиционалне архитектуре 

орјенталног базара, као што ни „наша традиционална босанска (и македонска) 

чаршија нису полазни архетипови склопу нове робне куће у Јајцу“.435 Такође, 

полазиште није ни постмодерна критика разорног деловања апстрактне 

модернистичке архитектуре робних кућа, савремених базара, која је „врло често и с 

посвемашњим неразумјевањем и својственом бруталношћу продирала у повијесне 

структуре наших градова и умногоме придонијела разарању њихове грађевне 

супстанце.“436 Формална композиција објекта настаје адицијом и понављањем 

елемената типичне стамбене јединице, са циљем трансформације објекта робне куће 

у слику групне форме индивидуалних домова руралног типа. Применом адиције 

истих вернакуларних елемената форме традиционалне куће, независно од 
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„бравурозне комбинаторике“,437 није остварен очекиван резултат транспоновања 

вернакуларне архитектуре у савремени исказ, као на објектима Спомен домова, већ 

је сведен на просту мултипликацију руралних мотива, односно упорним 

понављањем елемената, „не прераста квантитета у квалитету“.438 

Додела награде објекту Робне куће у Јајцу, није резултат реализованих 

објективних квалитета, већ потребе да се прикрије непостојање компромиса између 

интереса две различите политике културе,439 што нас доводи до питања које су то 

различите архитектонске карактеристике два награђена објекта културе, које 

одговарају интересима ових супротстављених политика културе? 

У ситуацији непостојања могућности за заузимање јединственог става, жири 

је формулисао недовољно јасна и уопштена образложења награђених објеката, која 

више прикривају, него што указују на разлоге и основне критеријуме награђивања. 

Према компромисном закључку жирија, за два објекта културе значајно различитог 

архитектонског израза, формулисано је веома блиско образложење, у којем је за оба 

објекта наведен исти суштински квалитет уклапања у постојећи урбани пејзаж 

старих градова, који је при том наведен и за објекат Робне куће у Јајцу. За 

постмодерну архитектуру објекта МАНУ, је истакнуто да „представља допуну и 

оплемењивање простора у који је уткан“,440 затим недовољно јасно објашњење да 

функционално решење представља „резултат намене и постављеног програма“,441 и 

коначно уопштени исказ да архитектонско-обликовни израз објекта настаје као 

резултат „наменски детерминисаних целина“.442  

Жири је у образложењу објекта Музеја револуције у Ријеци, навео да је 

објекат квалитетно „укомпонован у хетерогени амбијент архитектуре разних 

стилских израза“443 и да у функционалном погледу пружа могућности 

„мултивалентне интерпретације простора што му даје изузетан квалитет“,444 без 

осврта на изразито модернистички израз спољног обликовања објекта лоцираног у 

старом градском језгру, за који је, у образложењу објекта Робне куће у Јајцу, речено 

да је својом бруталношћу допринео разарању историјске структуре наших 

градова.445  

Из оваквог, уопштеног закључка жирија није могуће уочити изразито 

различите изражајне позиције ова два објекта, међутим професор Милић, ослобођен 

притиска чланства у жирију и потребе прикривања сукобљених позиција унутар 

жирија, у тексту објављеном непосредно након објављивања награђених радова, даје 

значајно објективнији и прецизнији приказ ова два врхунска остварења, исправно их 
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поставивши у међусобну опозицију која рефлектује амбивалентну социо-

културолошку ситуацију у оквиру југословенског културног простора. 

 

Објекат МАНУ, према Милићу, ствара нове урбане просторе и диктирајући њихову 

просторну артикулацију, утиче на трансформацију постојеће урбане структуре 

модерног града. Истакнуто је да у архитектонском смислу објекат карактерише 

достојанство и примерена монументалност, богатство различитих мотива и 

материјала и наглашена постмодерна дескриптивност која са мноштвом 

употребљених композиционих мотива добија готово карактеристике наративности. 

Милић, који је, као представник Савеза архитеката Југославије током жирирања 

заступао наднационалне интересе савезне политике културе, у негативном контексту 

истиче национални приступ обликовања објекта МАНУ, наводећи да забуна у 

перцепцији традиционалне архитектуре објекта настаје када се „покушава свести на 

македонски регионализам и македонску традиционалну кућу“, уместо на, како 

истиче, утицај савремене јапанске архитектуре,446 који се у Македонији јавља услед 

деловања јапанског архитекта Кензо Тенгеа у Скопљу.  

Исправно поставивши објекат Музеја револуције у Ријеци у опозицију према 

објекту МАНУ, Милић примећује да је „насупрот тектоници и модернизму [мисли 

савремености]“447 скопске Академије, Музеј револуције у Ријеци „дјело типично 

стереотонскога концепта, ослобођено сваке сувишне наративности.“448 Уместо 

дескриптивне нарације постмодерне архитектуре објекта МАНУ, Музеј у Ријеци 

„рефлектира своју умјетничку поруку крајње лапидарним архитектонским 

језиком“,449 свођењем изражајних средстава на „фундаменталне елементе, кубуса, 

плоче и линије“ модерне архитектуре.  

Коначно, дефинитиван раскол унутар жирија између репрезената 

републичких и савезне политике културе, исказан је у закључку приказа ова два 

награђена објекта. Према закључку жирија, у којем доминирају стручни 

представници република, објекат МАНУ је означен као „порука за будуће 

архитектонске креације“,450 док је према члановима жирија који заступају савезне 

стручне и управне органе, објекат Музеја револуције у Ријеци представља јасан 

„путоказ и опомену истовремено“.451  

 

Основно проблемско питање јесте, како је било могуће, ако је „архитектура индекс 

свога времена, израз материјалне културе и духовног потенцијала одређене 
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епохе“,452 да у истом временском тренутку и под истим социо-политичким 

условима, од стране једних од главних архитектонских протагониста у дефинисању 

и коначном обликовању архитектуре и иконографије југословенског 

социјалистичког друштва, настану два објекта дијаметрално супротног 

архитектонског израза? Односно, на који начин и које материјалне изразе кул уре и 

духовне потенцијале епохе репрезен

 т

тују ови објекти културе? 

Пројектујући објекат Македонске академије наука и уметности, архитект 

Борис Чипан (T XVIII: сл. 18.2) примењује елементе вернакуларне архитектуре, 

блиске објекту Народне библиотеке Србије, са истим циљем истицања националног 

карактера објекта, али на потпуно другачији методолошки начин. Објекат МАНУ 

реализован је 1976. године, на основу првонаграђеног решења архитекта Чипана на 

опште југословенском архитектонском конкурсу спроведеном крајем 1969. године и 

завршеном почетком 1970. године, односно  пројектне документације урађене током 

1971. године. Сложену програмску концепцију објекта, структуирану у оквиру 8.500. 

m2, аутор раздваја у три посебне функционалне целине, репрезентативну, радно-

административну и библиотечну, које су организоване у оквиру три ортогонална 

кубуса, различитих габарита и различитих конструктивних растера, прилагођених 

функционалним потребама програмског садржаја. Просторну концепцију 

карактерише јасна сепарација програмских садржаја, тако да организациона схема 

објекта настаје као скуп независних функционалних целина организованих по 

вертикали у оквиру дефинисаних габарита кубуса и међусобно повезаних 

међузонама са хоризонталним и вертикалним комуникацијама. Подела објекта на 

целине није изражена у спољном изгледу објекта, већ су кубуси обједињени у 

јединствену троетажну структуру независну до њиховог различитог функционалног 

садржаја, и додатно наглашену одликама вернакуларне архитектуре, што заједно 

представља значајну промену у односу на ауторове претходне конкурсне пројекте за 

објекте наднационалних политичких организација републичких организација Савеза 

комуниста.  

Изразито функционалистички приступ, Чипан у сарадњи са архитектом 

Петром Муличковским, исказује на конкурсу за Зграду ЦК СК Хрватске у Загребу453 

(T XVIII: сл. 18.15), када објекат сложеног програмског садржаја решава поделом на 

мање монофункционалне делове, пројектујући три ниска кубуса правоугаоне основе 

и две високе призме (П+4 и П+9) троугаоне основе, јасно изражених у спољној 

композицији објекта. Концепт поделе великог габарита објекта у мање 
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функционалне и просторне целине правилних стаклених кубуса изражених у 

спољној композицији објекта, Чипан у сарадњи са архитектом Живком Поповским, 

примењује само две године пре конкурса за зграду МАНУ, на конкурсу за зграду ЦК 

СК Македоније454 спроведеном 1967. године (T XVIII: сл. 18.16). У конкурсном 

решењу, поред наглашене форме пет правилних кубуса, уочљива је изражајна 

сведеност обликовања стаклених функционалистичких кубуса, коју је конкурсни 

жири оценио као недовољно убедљив архитектонски третман,455 односно коју ће 

Мијалчо Токарев у тексту посвећеном објекту МАНУ, означити „безличном 

интернационалном архитектуром“.456  

 

Објекат МАНУ је лоциран у зони значајних управних и културних 

институција у оквиру централног градског подручја, у непосредној близини 

историјског центра града, окружен објектима Културног центра, Судског комплекса, 

Дома омладине „25 мај“ и реком Вардар. Дистрибуција садржаја у оквиру локације 

спроведена је у складу са функционалним потребама програмских целина, односно, 

у истакнутом делу локације уз приступни булевар Крсте Мисирков, постављен је 

репрезентативни део објекта, библиотечки део лоциран је у мирном делу парцеле 

према реци Вардар, док је радно-административни део постављен у средишњем делу 

композиције. Објекат карактерише, у границама појединачних кубуса, отворена, 

флексибилна и динамична просторна концепција, која је произашла из потребе 

друштвене интеграције институције, односно пројектног задатка да се МАНУ као 

највиша научна институција Републике Македоније репрезентује не као 

„....затворена институција, већ као фактор који доприноси да наука у нашем друштву 

делује у свим облицима друштвеног напретка.“457  

(T XVIII: сл. 18.3 – 18.14) 

Организациона схема програмског садржаја објекта реализована је на, сада 

већ, класичан начин за објекте високе културе у оквиру југословенског културног 

простора, са главним, најрепрезентативнијим садржајем издигнутим од терена и 

лоцираним на нивоу прве етаже. На приземном ниву, такође издигнутом од терена, 

се поред главног улаза, наглашеног великом надстрешницом, налазе улазни хол са 

гардеробом, и сала за повремене изложбе, док су у оквиру флексибилног простора 

главног нивоа првог спрата, лоцирани свечана сала са 252 места, са холом и фоајеом 

и три сале за састанке. Флексибилност и адаптабилност простора остварена је 

могућношћу обједињавања садржаја и формирањем јединственог манифестационог 
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простора капацитета 2.000 места. Употребом малих денивелација у оквиру 

примарних етажа и три међуспратна нивоа на којима су садржаји амфитеатра (са 216 

места), клупских просторија и нефункционални традиционални трем, „чардаш на 

ћоше“,458 остварена је пластична просторна концепција репрезентативног дела 

објекта. 

Функционална група радно-административног садржаја подељена је у две 

целине, једну намењену председништву и другу намењену административно-

техничким службама. Председништво је лоцирано на функционално најпогоднијем 

месту, на другом спрату са орјентацијом према реци, непосредно уз простор свечане 

сале, са обезбеђеним директним приступом свечаној ложи унутар сале. Имајући у 

виду да председништво поред радног има и наглашен свечани карактер изабрана 

позиција у близини свечаног улаза представља квалитетно решење, међутим, 

издвајање кабинета потпредседника академије и генералног секретара на трећу 

етажу, и позиционирање изнад трема/чардака, проблематизује функционалну 

повезаност главних радних просторија академије. Остале радне просторије 

председништва, шест секретаријата одељења академије, лоциране су у класичној 

организацији канцеларијског тракта на трећој етажи изнад кабинета председништва, 

док су административно-техничке просторије распоређене кроз три нивоа уз 

библиотечки кубус и орјентисане према реци Вардар.  

Иновативно решење представља концепт организационе схеме трећег, 

библиотечког кубуса, заснованог на новом библиотечком концепту који 

карактерише неконвенционалан однос између књиге и читаоца, први пут примењен у 

оквиру југословенског културног простора. Неконвенционалном библиотечком 

концепцијом, која подразумева слободнији приступ читалаца књигама, читаоцима је 

омогућено да поред употребе књига у читаоницама, имају директан приступ 

магацинима са могућношћу прегледања књига на радним столовима у оквиру 

магацинског простора.  Одговарајући захтевима овог новог библиотечког концепта, 

Чипан, троетажни магацин459 за књиге поставља у неосветљеном делу простора, у 

средишту библиотечког кубуса, док око магацина, у оквиру јединственог слободног 

простора осветљеног са три стране, поставља индивидуалне читаонице за кориснике 

и радне библиотекарске просторије, са омогућеним директним приступом магацину. 

Постављањем стаклених преграда између магацина за књиге и часописе и 

индивидуалних читаоница, аутор, отвара простор магацина, остварујући поред 
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функционалне, и визуелну интеграцију простора магацина, додатно наглашавајући 

концепт новог, слободнијег односа између књиге и читаоца.  

Поред индивидуалних читаоница, предвиђене су и велике, групне читаонице, 

које су распоређене у три нивоа са северне стране, и са отвореним магацином за 

књиге су повезане преко каталошког одељења. Унутрашњу поделу јавног простора, 

у репрезентативном и библиотечком делу, као и у делу клубских просторија, аутор 

реализује, уместо издвајањем просторија вертикалним зидним преградама, помоћу 

двовисинских простора са галеријама, малом висинском денивелацијом основних 

етажа и употребом полунивоа, остварујући отворену и динамичну просторну 

концепцију објекта, како сам аутор истиче, националног значења и оптерећену 

репрезентацијским потребама друштвено-политичког контекста. Насупрот 

неутралног или универзалног карактера савремене просторне концепције Музеја 

савремене уметности или Народне библиотеке Србије у Београду, Чипан динамичној 

просторној концепцији објекта МАНУ додељује национално значење наводећи да 

„денивелисане просторије са спољашњим и унутрашњим чардацима у којима се 

просторни односи богато доживљавају са висински различитих, чак и драматичних 

визуелних стајалишта“ представљају „поруку прошлости“ старе македонске 

архитектуре.460  

На овакву просторну концепцију објекта МАНУ надовезује се савремена 

интерпретација вернакуларне архитектуре у обликовању објекта, кроз коју аутор, за 

разлику од објекта НБС, не тежи модификацији правила модерне архитектуре, већ 

њиховом потпуном напуштању, односно уместо Куртовићевог једнозначног метода 

регионализације модернизма, Чипан, одбацује парадигму „да је форма директан 

производ функције“, и постављајући тежиште на вернакуларном карактеру форме 

објекта, проблем обликовања објекта преноси у социокултуролошки контекст 

конституисања „младе македонске архитектуре“.461 Уместо функционалистичког 

концепта обликовања исказаном на конкурсима за објекте ЦК СК Хрватске и ЦК СК 

Македоније, Чипан, постмодерном употребом елемената вернакуларне архитектуре 

исказује став да једна функција може да буде исказана кроз више различитих форми, 

односно да форма објекта више не зависи искључиво од његове функције, већ 

првенствено од социокултуролошког контекста. Чипан, након Радовићеве Спомен 

куће на Тјентишту, уводи двоструко кодирање и појам значења у обликовање 

објеката културе националног значаја, чиме се постмодерна архитектура потврђује 

као исказ адекватан потребама републичких политика културе.  
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Разградњом јединства форме и функције и увођењем појма значења,462 према 

Сосиру како истиче Иљов, употребљени архитектонски знаци „осећајно-

материјални“ и „идејно-мисаони“463 ступају у бинарне односе означитеља и 

означеног, преносећи тежиште са формалне на комуникативну улогу архитектонских 

елемената обликовања објекта, експонирајући на форми објекта МАНУ 

„архитектонски језик као систем знакова и домета конкретног временског 

тренутка“.464 Архитектонски језик на објекту МАНУ презасићен је многобројним 

различитим и поновљеним елементима/знаковима, тако да посматрач који прима 

поруку перципира далеко више знакова него што користи у процесу 

прихватања/читања саопштења, услед чега је пажња посматрача концентрисана на 

селекцију елемената који су суштински за тумачење оних бинарних односа без којих 

није могуће разумевање основне поруке.465  

Аутор је на објекту МАНУ дефинисао темељну поставку функционалисте у 

архитектонском говору, заузимајући став да се семантичке промене не дешавају у 

зависности од комуникативних потреба. Имајући у виду да су за јасноћу једне 

архитектонске опозиције од суштинског значаја “артикулациона и перцептивна 

природа дистинктивних обележја”,466 услед семантичке оптерећености у обликовању 

простора МАНУ, основна порука се коначно исчитава, прво преко основне 

изражајне опозиције кодираних вернакуланих елемената регионалне архитектуре на 

савременом објекту, а затим преко функционалне важности значајног националног 

објекта културе.  

 

Ако објекат МАНУ, исказујући интересе националне политике културе, представља 

„карактеристичан пример стварања савременог регионалног израза, типичног за 

наше поднебље“, онда можемо рећи да објекат Музеја народне револуције у Ријеци, 

исказујући интересе савезне политике културе, представља пример континуитета 

стварања савременог југословенског архитектонског израза. Шегвић, као и Чипан, 

сматра да је архитектура производ друштвено-политичког контекста, међутим, за 

разлику од Чипановог, Шегвићев оквир није национални, већ савезни 

наднационални контекст, тако да пратећи савезну политику културе, реализује 

објекат Музеја револуције у Ријеци потпуно другачијег архитектонског израза од 

објекта МАНУ. За разлику од, Чипана који је крајем шездесетих година прошлог 

века, променио своју дотадашњу позицију модернисте, заузевши, у складу са 

актуелним друштвено-политичким променама и новим архитектонским 
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тенденцијама, став критичара интернационалног или наднационалног карактера 

модернизма, прешавши пут „од почетног опредељења за функционализам, преко 

критичког прихватања интернационализма, па све до неорегионализма“,467 док се 

Шегвић, након напуштања ставова из периода социјалистичког реализма крајем пете 

деценије прошлог века, доследно држао позиција послератног модернизма.  

Шегвић (T XVIII: сл. 18.17а – 18.17б) није наступао као противник 

вернакуларне архитектуре, штавише истраживао ју је и често користио стечена 

искуства у многим пројектима, међутим, сматрао је да традиционална архитектура 

треба да представља само полазиште за савремену архитектуру, а да уношење 

„формалистичких и збиља декадентних елемената ...могу правити озбиљне сметње 

пуном развитку наше архитектуре и ефикасности у тражењу стила социјалистичке 

епохе“,468 односно да би „нас слијепо заношење прошлошћу, ретроспектива умјесто 

перспектива у раду, одвело у метафизичко варирање старих форма на нове 

садржаје“.469 Сматрајући да је ослањање „на прошле епохе нужно ако се хоће ићи 

напред“,470 али да је првенствена дужност архитекте „да изрази и умјетнички 

обликује данашњу епоху и данашњу стварност,“471 Шегвић истиче да је основни 

задатак архитеката у оквиру југословенског културног простора да: 

...развијају регионални осјећај за форму, да својим радовима утјечу на његову 

трансформацију, да га комплетирају новим знанственим, посебно техничким 

достигнућима, да га обогаћују новом идејношћу и друштвеном 

функционалношћу. Код тога треба упозорити и на опасности од 

регионализма који се ту и тамо јавља. Потпуна ће се интеграција нашег 

архитектонског израза тек онда моћи остварити када се поједини регионални, 

традиционални осјећаји развију до своје кулминационе точке, кад они 

властитом негацијом прерасту у опћи израз.472  

(T XVIII: сл. 18.18 – 18.29) 

Шегвић, пројектује објекат Музеја народне револуције у Ријеци, сматрајући да 

једино кроз јединство, функције, форме и структуре, основних компоненти 

архитектонске креације, настаје јединствени архитектонски објекат, односно како 

истиче да се „у њихову дијалектичком прожимању рађа истинско архитектонско 

дјело“.473  

Изразита модернистичка просторна концепција наднационалног објекта 

културе Музеја народне револуције у Ријеци, не произлази из ауторовог непознавања 

новог, постмодерног архитектонског дискурса, као ни негирања архитектуре 
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традиционалног градског језгра, већ из става да је архитектура одраз друштвеног 

контекста,474 односно да објекат мора да исказује основне карактеристике друштва у 

којем настаје. Пројектантски метод реализован на објекту Музеја револуције у 

Ријеци, настаје:  

 

Насупрот идеологији националног, Шегвићев приступ архитектури је 

неодвојив од два основна идеолошка струјања која дефинирају аутентичан, 

идеосинкратски, архитектонски битак. То су идеологија друштвеног уређења, 

гдје се архитектура додирује с политиком и својом сврхом, а друга је 

идеологија просторног слога, гдје се архитектура дефинира као самосвојни 

умјетнички израз. Дјеловање Невена Шегвића као архитекта не може се 

раздвојити од високо идеологизираног и наводно конформистичког 

друштвеног сустава након Другог свјетског рата. Према Шегвићу, 

архитектура мора декларирати своју идеологију и ријечју и дјелом, тј. 

простором, а да би могла играти предводничку улогу која јој у друштву 

припада.475 

 

Шегвићев метод не полази од узорака „стила“, већ од просторне концепције 

условљене карактером архитектонског проблема, детерминисане „стварним 

условима, стварним местима и стварним потребама људи“,476 елиминишући  при том 

све „апстрактне тенденције стилских модела“.477 На овај начин истакнут је значај 

разлике између архитектонског концепта изграђеног на примени дефинисаних или 

универзалних модела и концепта који настаје из релације са конкретним 

друштвеним потребама,478 надомештајући недостатак стилских обележја 

новоформираним архитектонским садржајем, каквим је Шегвић сматрао Музеј 

револуције. Условљеност просторне концепције архитектонским задатком, означава 

само једним, додуше значајним, делом парадигму модернизма да форма представља 

одраз функције, јер под појмом архитектонски проблем, Шегвић, подразумева шире 

значење од употребне функције објекта. Наиме, архитектонски проблем или према 

Шегвићу, архитектонска функционалност,479 поред погонске функционалности, 

односно употребне функције објекта, обухвата и појам друштвене 

функционалности. Према томе, архитектонски проблем који својим карактером 

дефинише просторну концепцију, одређује форму објекта не само у зависности од 

основне функције, већ и од друштвеног контекста чије значење репрезентује.   
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Иако је први конкурс за Музеј револуције организован четрнаест година пре 

пројектовања Музеја у Ријеци, Шегвић је и даље МР посматрао као „потпуно 

оригиналан, нови садржај“,480 као едукативну институцију, а не „музеј у класичном 

смислу речи“,481 па према томе, „његов медиј“ и његова шира околина, како је 

сматрао, не могу бити пасивни. Стога је у финалној, реализованој, варијанти решења 

Музеја, у оквиру локације, као на објектима Спомен домова, формиран јавни трг, као 

врста савременог форума, намењен окупљању грађана и организацији различитих 

догађаја и манифестација, отворени културни центар, односно „просторно 

организована идеја, не као нека ефемерија која се јавља ту и тамо“.482 Отворени трг 

на објектима Спомен домова представља конститутивни елемент композиционе 

целине објекта, док је трг-плато Музеја револуције у Ријеци, посебан елемент, 

слободан простор испред објекта, који са објектом Музеја, не гради јединствену 

композицију, већ просторно-функционалну целину. Културни центар или 

„просторни ансамбл“,483 који чине отворени трг и објекат Музеја, конципиран је на 

основу идеје континуитета покретачке снаге и позитивистичког мотива револуције, 

односно како истиче Шегвић, „не само да себе истакнемо, него да оставимо свој 

знамен и да створимо „енергију“ која може да пренесе идеју о револуцији која није 

само повијесна, него је у садашњости и у будућности.“484 

Постојање активног отвореног простора трга, произлази из ауторовог става о 

градотворном односу савремене архитектуре у оквиру традиционалног града, 

односно у овом случају модерног објекта Музеја револуције у непосредној близини 

класичне деветнаестовековне архитектуре Гувернерове палате, (Историјског музеја) 

на чијој парцели је лоциран Музеј. У контексту, у то време, актуелних тема 

ревитализације старих градски језгара, Шегвић, износи тезу о непостојању 

историјског, већ само градског језгра.485 Према овој тези, ако је циљ даљи развој 

централних зона старих градова и жели се „унијети нова снага у старе градске 

језгре“,486 онда се ревитализација не сме посматрати као нова конзерваторска 

догма,487 већ се мора нешто значајно догодити у дизајну самих језгара „а то што се 

догађа у оквиру тог дизајна, не може не бити сувремено.“488  У супротном, ако се не 

гради савремено, и у складу са увек новим друштвеним процесима, „добит ћемо 

сценографију, а не живи град“.489 Редизајн старог градског језгра, значио је 

могућност интерполације новог модерног објекта Музеја револуције у непосредном 

суседству старе палате, али под условом „да се оствари њихов међусобни просторни 

дијалог.“490 Слободни простор јавног трга је просторни елемент који је омогућио тај 
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дијалог. До финалног композиционог решења, Шегвић, је дошао кроз низ идејних 

студија у којима истражује проблем репрезентације новог друштвеног система у 

контексту простора историјског града. Објекат Музеја је, према овим студијама, 

постављен на постојећој аркади у позадини Гувернерове палате, и са неутралним 

обликовним концептом мимикрије, према првој студији, скоро сакривен у свом 

подређеном положају у односу на постојећи историјски објекат. Према другој 

студији предвиђен је велики предимензионисани музејски објекат ниже спратности и 

на малој удаљености од постојећег објекта, који у обликовном смислу представља 

варијанту изведеног решења, али који и даље заузима подређену позицију у 

међусобном просторном дијалогу са Гувернеровом палатом. Овакво композиционо 

решење, према којем је као у случају објекта Народне библиотеке Србије, примарни 

просторни значај додељен историјском објекту, не би одговарао репрезентацијским 

потребама савезне политике културе, као ни значају савремене „палате“ новог 

друштвеног система. У финално усвојеном и реализованом композиционом решењу, 

Шегвић, објекат Музеја револуције извлачи из дубине парцеле и поставља у први 

план, „на црту“, односно у линији са Гувернеровом палатом, од које је сада одвојен 

тргом/piazetta-oм, остваривши дијалог између два равноправна актера, две палате, 

једне из деветнаестог и друге из двадесетог века, „које иницирају просторе града или 

саме постају „пројекти градова““.491 Стварајући нов урбани амбијент, модеран 

објекат Музеја „a priori везује за вишеслојне одреднице културолошког простора“492 

историјског или градског језгра, али не кроз трансформацију регионалних 

архитектонских карактеристика, већ се проблем контекстуализације савременог 

објекта решава искључиво кроз питање просторних односа: 

 

Ново не може никада кварити старо, осим ако је ново дефектно у 

димензијама. Димензија је највећа опасност. А димензија, односно 

профилација битно је својство архитекта. Ако архитект не зна да профилира, 

он губи просторну битку. Начин како архитект изражава један објекат, то је 

нешто његово, кроз то је он вриједан, али садржај и димензију објекта 

диктира му средина, друштво, нарочито самоуправно као што је наше, у 

којем партиципира сваки појединац.493 

 

Овакав приступ, стоји насупрот Чипановом или Куртовићевом концепту уклапања, 

који исказујући потребе републичких политика културе савремен објекат посматрају 
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као допуну или довршавајући елемент постојећег урбаног контекста, док Шегвићев 

динамични градотворни концепт,494 за коначан резултат има формирање потпуно 

новог контекста, који, као и у случају Витићевог Дома ЈНА у Шибенику, 

репрезентујући ново савремено друштво трансформише постојећи контекст, 

квалитативно надограђујући урбани простор града. 

На који начин архитект Шегвић, трансформишући постојећи урбани контекст, 

изражава један објекат Музеја револуције, репрезентујући идеологију и „коначну 

побједу наше Револуције“?495 У периоду после Другог светског рата, када је значајно 

утицао на формирање архитектонског теоријског дискурса у оквиру југословенског 

културног простора Шегвић је истицао да је:   

 

...с развитком капитализма текао паралелно и развитак новог стила, који 

осваја једну по једну земљу и који се претвара у интернационални стил. Овај 

летимични преглед најбоље нам говори колико је развитак модерне 

архитектуре чврсто везан уз предратни развитак капитализма и како је она 

чисти резултат империјализма и његових унутрашњих супротности. (...) 

Архитектура је тако постала збиља козмополитска појава, која је већ тиме, 

разумљиво, губила своја национална, особена обиљежја, која су саставни 

дијелови сваке високе архитектонске епохе. (...) Мада је велики дио 

архитектонских остварења послијератне фазе [односи се на период после 

Првог светског рата. М.Л.] споменутог козмополитског карактера, неки 

појединци успјели су да афирмирају наше посебно архитектонско 

стваралаштво.496 

 

Пројектујући објекат Музеја револуције у Ријеци у изразито модернистичком изразу, 

Шегвић је, раније модификујући основне ставове из периода доминације дискурса 

социјалистичког реализма, задржао полазиште да архитектура треба да има 

национална, односно, југословенска обележја, и стога, тежећи да одржи високо 

постављене стандарде савезне политике културе, прихвата систем правила 

успостављен на претходним објектима музеја револуције. Основне архитектонске 

карактеристике успостављене објектом Музеја револуције у Сарајеву и касније 

прихваћене на објектима Музеја револуције у Новом Саду и Београду, примењује, 

слично Витићу, кроз идеолошку трансформацију западног модела висoког 

модернизма, објекта Витни музеја америчке уметности497 

(Whitney Museum of American Art), реализованог 1966. године на Менхетну у 

 266



Њујорку, ауторског тима архитеката Марсел Бројер (Marcel Breuer) и Хамилтон 

Смит (Hamilton P. Smith) (T XVIII: сл. 28). У складу са схватањем да облик није 

механички превод утилитарних функција, већ његова идејна надградња, Шегвић, 

трансформацију и легитимизацију западног узора спроводи кроз адицију 

идеолошког слоја на формалну композицију објекта,498 покушавајући да оствари 

диференцијалну специфичност југословенске архитектуре унутар универзалног 

модерног контекста. Резултат овакве концепције јесте да објекат Музеја у Ријеци не 

можемо посматрати као самостално дело независно од три претходна Музеја 

револуције, већ искључиво кроз већ дефинисане „увјете и правила понашања унутар 

којих настаје архитектура“499 објеката ових наднационалних институција културе. 

Музеј револуције у Ријеци је у оквиру мреже музеја револуције, објекат 

културе градског значаја, хијерархијски нижег ранга од три претходно пројектована 

објекта МР-е, услед чега Шегвић, спроводи метод редукције изражајних елемената 

задржавајући само основне карактеристике архитектонске композиције, чије 

идеолошко значење, у већ усвојеном систему знакова, јасно указује на изражавање 

идеја револуције. Основну композицију објекта решава, као и код претходних 

објеката МР, чврстом компактном пластичком формом правилног геометријског 

кубуса, издигнутом од терена и постављеном на лако, транспарентно и повучено 

приземље. Иако је због услова локације приземна етажа слободна само са фронталне 

стране, Шегвић, за разлику од западног узора Витни музеја и својих идејних студија, 

инсистира на лакој стакленој обради фасаде, са циљем метафоричког исказа идеје 

револуције кроз ефекат лебдења чврстог и претежно затвореног главног кубуса 

објекта. Ефекат лебдења додатно је наглашен повлачењем приземља, док је 

динамизацијом фронталне фасаде степенастим структуирањем, реализованим 

повећавањем виших етажа у форми „инвертног зигурата“,500 остварен утисак раста 

објекта, метафора уздизања револуције, постављена скулпторалним кровом објекта 

Музеја револуције у Београду. Шегвић објекат завршава равним кровом, без 

динамичних скулпторалних форми, задржавајући правилни волумен главног кубуса, 

у складу са нижом хијерархијском позицијом објекта у оквиру мреже музеја 

револуције у односу према МР Југославије у Београду. Значај очувања правилне 

форме снажног волумена главног корпуса, није нарушен неопходним отворима, који 

су неприхватањем апсолутне транспарентности великих стаклених површина на 

могућем месту галеријског отвора, решени класичним прозорским отворима 
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извученим из основне зидне равни на фронталној и бочној фасади према тргу, чиме 

је задржан континуитет основних површина кубуса. 

  Издизањем коте трга и његовим претварањем у постамент објекта, цела 

композиција је, као и код претходних Музеја револуције, издвојена из непосредног 

окружења са циљем наглашавања његовог значаја, што потврђује и Шегвић 

истакавши да ће „потенција објекта бити још јача кад пред аркадом добије 

пројектирано степениште, свој базис.“501 Унутрашња диспозиција програмског 

садржаја, у оквиру четири нивоа објекта, решена је издизањем главног изложбеног 

нивоа на први спрат и галерију у нивоу другог спрата, док су јавни простор свечане 

сале и повремени изложбени простор лоцирани на приземној етажи, а радне и 

управне просторије музеја на највишој, трећој етажи објекта. Овакво структуирање 

програмског садржаја које не представља новитет, већ апсолутно прихватање 

решења успостављених на претходним објектима Музеја револуције, може бити 

схваћено као елемент континуитета у процесу конституисања „нашег 

[југословенског] специфично обликованог простора.“502   

Поред јавног трга, кључни простор, или не-простор објекта, јесте галеријски 

отвор који се пружа целом висином објекта, претварајући класично етажно решење 

објекта у отворену савремену просторну концепцију. Постављањем галеријског 

отвора, уместо просторно ограничених и међусобно раздвојених спратних етажа, 

остварена је јединствена просторна целина, у оквиру које етаже функционишу као 

слободни галеријски нивои стварајући утисак континуалног простора. Изложбени 

нивои, постављени на три етаже, без преградних зидова и издвајања простора у 

класичне изложбене сале, конципирани су као отворени флексибилни простори, који 

треба да омогуће „иновације, различите склоности и њихове манифестације“,503 

према ауторовом ставу да „тлоцрт треба схваћати, као једну стално отворену 

могућност, а не као кавез за само једну од могућности“.504 Рационалну и 

флексибилну просторну концепцију објекта, која представља резултат ауторовог 

тумачења естетског функционализма505 југословенског културног простора, према 

којем је архитектонска функционалност схваћена као „...стварање људских простора, 

који нас узбуђују, који нам давају један специфичан људски виталитет, подижући 

нашу духовну климу“,506 карактерише позитивизам, једноставност, скоро 

минималистички пуризам и „својеврсно растапање архитектуре у атмосферу“,507 а 

који нас у многоструко функционалном просторном организму „утилитарно 
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задовољавају, али који у исти час стварају у нама специфично естетске 

доживљаје“.508 

У контексту неповољних социо-економских прилика у Југославији (и у 

свету), оваква оптимистичка атмосфера простора музеја, која изражава визију 

идеалног жељеног друштва делује утопијски, према Милићу чак опомињуће, где се, 

можемо претпоставити, опомена не односи на уметничке промене унутар области 

архитектуре, јер Шегвић, не тежећи да промени архитектуру модификацијом 

модернизма или као Чипан применом постмодерног дискурса гради континуитет 

наднационалног архитектонског концепта,509 већ се односи на промене социо-

политичког контекста југословенског културног простора, односно из позиције 

савезне политике културе510 представља друштвену критичку праксу исказану кроз 

подсећање на велике и заборављене тековине револуције. 
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ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ 

 

 

„Архитектура је уско везана за друштвене прилике у којима настаје, печат 

времена. Каква је архитектура, такво је и друштво и обрнуто“.1  

 

„Ниједан од ранијих утопијских идеала двадесетог стољећа није се 

материјализирао, нити један од његових социјалних циљева није 

постигнут. Замућени стварношћу, идеали су се претворили у ноћне море 

градње, а циљеви у бирократске политике. Разлаз између друштвене 

стварности и утопијског сна постао је потпун (...) тај повијесни расцјеп 

сада је премоштен покушајима да се редефинирају концепти архитектуре. 

У самом процесу јавља се нови, комплекснији расцјеп. Он није симптом 

професионалне наивности или економске игноранције, већ знак темељног 

питања што лежи у самој нарави архитектуре и њена суштинског 

елемента: простора.“2 

 

Имајући у виду да питање простора и просторних концепција архитектонских 

објеката представља једно од суштинских питања савременог архитектонског 

дела, у претходном току рада је поред детаљног истраживања и анализе 

просторних концепата репрезентативних објеката културе пројектованих и 

реализованих на простору социјалистичке Југославије у периоду 1947-1974. 

године, отворен низ питања релевантних како за савремену теорију, тако и за 

архитектонску праксу. Питање конституисања специфичног југословенског 

архитектонског израза је затворен процес, завршен у одређеном историјском 

тренутку као директна последица социо-политичких околности формализованих 

усвајањем Устава СФРЈ 1974. године, међутим питање концепција простора 

савременог архитектонског објекта, које је постављено и развијано током читавог 

истраживаног периода, је не само отворен и активан процес, већ је временом 

постало једно од тежишних питања савремене теорије и суштинских 

карактеристика архитектонске праксе у процесу производње савременог 

архитектонског дела. Отвореност и актуелност питања захтева да се у завршном 

делу истраживања, након сумирања резултата спроведене анализе предмета 



истраживања у претходним главама, значајније посветимо покренутим кључним 

питањима просторних концепција релевантним за савремену архитектонску 

теорију и праксу.   

 

Декларативним одбацивањем метода социјалистичког реализма у оквиру 

југословенског културног простора почетком шесте деценије прошлог века, 

постављен је захтев за формирањем специфичног архитектонског дискурса 

карактеристичног за ново југословенско социјалистичко друштвено уређење, у 

којем специфичност представља идеолошка надградња усвојеног основног 

полазишта западноевропског функционалистичког модернизма. Консеквентно 

оваквом концепту архитектонског дискурса, као једна од суштинских парадигми 

новог израза постављено је остваривање јединства основних компоненти 

архитектонског дела, која се директно реферише на кључну парадигму 

функционалистичког модернизма, однос функције и форме објекта, чиме је 

успостављен јасан отклон од модернизма западноевропског модела. 

Функционалистичко схватање односа функције и форме објекта подразумева 

неједнакост компоненти ове бинарне релације у којој функција има доминантан 

значај над формом објекта, односно у којој форма као логична последица 

функције има задатак да објективно искаже утилитаран садржај објекта. Према 

промењеном концепту јединство компоненти архитектонског дела је 

подразумевало друштвену субјективност израза, у којем форма објекта 

првенствено исказује идеолошко значење новог социјалистичког друштва, а тек 

секундарно савремени садржај репрезентативних објеката културе. Последица 

овако дефинисаног „идеологизованог функционализма“3 или „социјалистичког 

модернизма“, јесте његова условљеност идеолошким потребама политике 

културе, односно зависност од промена социо-политичког контекста, што 

потврђује полазну хипотезу о променљивости дефинисаног дискурса у зависности 

од друштвено-политичких промена у оквиру југословенског културног простора.  

Процес конституисања специфично југословенског архитектонског израза, 

који је подразумевао отклон од интернационалног модела, није означио окретање 

према универзалној прошлости, методу карактеристичном за период 

социјалистичког реализма, као ни експлоатацију елемената регионалне 
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традиционалне архитектуре, већ је представљао реализацију идеје о формирању 

потпуно савременог и новог наднационалног израза чији циљ је адекватна 

репрезентација савременог југословенског друштва. Стога архитектонски исказ 

идеолошке надградње није тражен у блиској прошлости, чак ни у конкретном, 

садашњем друштвеном тренутку, већ је изражавајући „психологију друштва, које 

их ствара“,4 схваћен као константно активан процес који представља „одлијев 

друштва“5 у развоју, дакле у будућем тренутку и жељеном облику. Резултат је 

представљало формирање антидогматског,6 савременог и променљивог израза, 

блиског тадашњим актуелним уметничким/архитектонским токовима, који своју 

специфичност у оквиру интернационалног корпуса модерне архитектуре, гради 

исказивањем посебних друштвених и политичких услова југословенског 

самоуправног социјалистичког друштва. Естетизацијом архитектонског израза 

идеолошком надградњом функционалистичког модела, остварене преко директне 

повезаности обликовног израза са основним карактеристикама идејног садржаја 

друштвене структуре, односно формирањем „функционалних релација на идејно-

садржајном подручју“7 између компоненти архитектонског дела, развијен је 

специфичан, и према Урошу Мартиновићу, високо квалитетан, архитектонски 

израз различит од модела интернационалног модернизма и карактеристичан за 

југословенски културни простор, што представља потврду секундарне хипотезе о 

постојању аутентичног не-интернационалног или наднационалног израза 

развијеног у оквиру и под утицајем специфичних социо-политичких околности 

југословенског културног простора.   

 Југословенски архитектонски дискурс јесте настао као политички пројекат 

репрезентације новог друштвеног уређења, међутим веома брзо, већ средином 

шесте деценије прошлог века, је престао да буде слика или илустрација реалних 

друштвених прилика, значајно трансформисавши своју позицију, и поставши, у 

мери у којој је то било могуће у оквиру недемократског и високополитизованог 

друштвеног система, слободна и савремена уметничка дисциплина, која се развија 

и оперише у оквиру специфичних друштвених прилика или у извесним 

ситуацијама бави одређеним друштвеним феноменима. Позитивним променама 

друштвеног контекста и деколективизацијом друштва средином шесте деценије 

прошлог века, односно повратком индивидуализацији, наступио је период „нове 
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естетизације“8 којом се „уз ослобађање фантазије наново у први план ставља 

естетско доживљавање света“,9 са циљем да „симболизује дух и карактер друштва 

и епохе у којој је настала.“10 Резултат је представљао пренос тежишта 

архитектонске концепције са функционалне организације објекта, 

карактеристичне за модернизам западноевропског модела, на пластичност 

савремене скулпторалне форме објекта, која је постала носиоц идеолошког 

садржаја. Са акцентом на формалном обликовању објекат је посматран као 

пластично тело, што Радовић, тумачи као промену основне парадигме модернизма 

у „нову формулу да 'функција следи форму'“.11  Парадигма модернизма јесте 

промењена, што указује на тачност Радовићеве констатације, међутим критички 

тон исказа у извесној мери имплицира запостављеност и не-развој унутрашње 

просторне концепције објекта, што је у супротности са концептом јединства 

основних компоненти архитектонског дела, односно према Бернарду Чумију, 

архитектуре нема без догађаја, вез радње, без активности и без функција.12 

Потреба за оригиналношћу и прогресивношћу савременог архитектонског дела 

које репрезентује савремено и прогресивно друштво, као што смо доказали у 

претходним главама истраживања, није била ограничена само на спољно 

формално обликовање објекта. Различито тумачење односа функције и форме 

објекта, односно конфузност око питања ко кога прати у овој релацији, произлази 

управо из реализације основне парадигме југословенског архитектонског 

дискурса дефинисане још на самом почетку пете деценије прошлог века, о 

јединству основних компоненти архитектонског дела, услед које настаје ситуација 

синхроног развоја, међуутицаја и обостраног „праћења“ форме и функције 

објекта.  

Резултат узајамног и постепеног развоја, у почетку круте просторне 

концепције објеката културе у оквиру југословенског културног простора, 

представља коначна реализација савремене динамичне и отворене просторне 

концепције која, подразумева амбијенталну различитост просторних подцелина, 

са променљивим могућностима перцепције различитих форми изложених 

експоната, и интегрисаним кретањем корисника у јединствену и хомогену 

просторну целину развијену у оквиру компактне форме објекта. Дакле, иако 

значајно оптерећена идеолошком репрезентацијом кроз испуњавање одређених 
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захтева формалног обликовања који су утицали на дефинисање основних правила 

дистрибуције функционалног садржаја, дугим процесом развијене су просторне 

концепције које првенствено зависе од „догађаја (или функције), тијела (или 

кретања)“,13 дакле тематског/програмског садржаја објекта, концепта изложбене 

поставке и/или захтева корисника, а тек онда од „фикције (или нарације)“14 у 

овом случају идеја југословенске социјалистичке револуције.  

 

Промене друштвено политичког контекста средином седме деценије прошлог 

века утицале су на суштинску промену значења парадигме о јединству основних 

компоненти архитектонског дела. Формално парадигма се није мењала, тачније и 

даље је био „циљ градитељске акције креација просторног јединства“,15 међутим 

уместо форме и функције тражено је јединство форме и (унутрашњег) простора, 

које не изражава идеолошки садржај објекта или његову утилитарну намену. 

Архитектонски објекат није посматран као функционални садржај у оквиру 

просторне празнине обавијене пластичном формом са идеолошким значењем, већ 

као просторна композиција коју одређују „просторни доживљај“16 и „догађај који 

се збива у простору, као и сам простор“.17 Подела на спољни простор или форму, 

и унутрашњи простор или функцију, развила се у релацију у којој су брисањем 

границе „унутра-вани (...), унутарњи и вањски аспект архитектонског склопа 

једнако простор“.18 Функција престаје да буде одредница и постаје елемент 

просторне концепције објекта сведена, као и конструкција, на техничко-

технолошку компоненту архитектонског дела коју „проматрамо као нужан, али не 

и довољан увјет за досезање просторног јединства.“19 Циљ промене значења 

парадигме не означава не-форму и не-функционалност у којој архитектонско дело 

постаје „дефункционализирани конкретни објект“,20 већ трансформацију 

компоненти архитектонског објекта који постају парцијални елементи просторне 

концепције, или према Чумију, „суштинског елемента архитектуре: простора“.21 

Резултат оваквог развојног процеса представља нестанак класичног објекта 

модернизма одређеног функцијом и њеном надградњом формом, дефинисаном 

естетиком четири фасаде и петом – равним кровом, односно у случају објеката 

културе у оквиру југословенског културног простора представља 

дезинтеграцију22 компактне структуре пластичног тела објекта и напуштање 
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парадигматских просторних концепција које реализујући Ле Корбизијеових пет 

тачака нове архитектуре, условно речено, интерпретирају Куртовићево решење 

Војног музеја у Београду или Богојевићево решење Музеја града Београда. У 

измењеном социо-политичком контексту аутори су тежећи „истинској 

световности архитектуре“,23 померили тежиште архитектонског дела са формалне 

репрезентације идеологије на сам простор објекта и догађаје који се у њему 

одвијају.24 Уместо јединственог хомогеног простора компактног објекта, 

променом концепта простор је формиран као хетероген скуп25 различитих и 

индивидуалних просторних целина и програмских садржаја који формирају 

комплексну јединств у просто у целину ли ко озици  објекта. Објекат 

више није посматран као изражајно/скулпторално пластично тело, односно како 

истиче Мутњаковић више „није зграда (...), већ идеја простора“,

ен рн  и мп ју

п

у

 ш је 

26 који рестаје да 

буде последица реализације одређених облика, и постаје просторна акција27 

настала као резултат „реализације понашања“,28 односно интеграције простора 

објекта и садржаја или догађаја који се у њему одвијају, у којем како истиче 

Кисић долази до „својеврсног растапања архитектуре  атмосферу“.29 Процес 

конституисања јединственог југословенског архитектонског израза захтевао је 

превладавање „универзалистичке концепције просторности“,30 то резултовало 

регионализацијом израза и његовом интеграцијом у специфичности савременог 

урбаног живота. Остварење циља „једне архитектуре идентитета и посебности, 

насупрот једнозначним и монотоним моделима ‘интернационалног’ стила“,31 није 

подразумевало транспоновање или копирање елемената традиционалне 

архитектуре, већ „преиспитивање регионалног контекста у архитектури“32 кроз 

савремену трансформацију специфичних карактеристика регионалне 

вернакуларне архитектуре, која би, да се послужимо Деридином дефиницијом 

концепта архитектуре догађаја, „закључила или разоткрила оно што је у нашој 

повијести или традицији сматрано фиксним, есенцијалним, монументалним“,33 а 

што би консеквентно утицало на формирање аутохтоног израза који изражава 

„идеју просторног обликовања наше културе, наше стварности, нашег човека.“34  

Регионализација просторног израза је значила проширење концепта 

оригиналности према којој савремена интерпретација традиције представља 

новитет и „обогаћење темељних тековина савремене архитектуре“,35 чији коначан 
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циљ је формирање специфичног и карактеристично југословенског израза, дакле 

његово упосебљење, константан развитак и „разноликост у јединству“36 модерног 

дискурса, односно јединственост у „осавремењеном и истински савременом 

простору.“37 Регионална специфичност је произашла из потребе за ре-

социјализацијом, а затим и ре-семантизацијом архитектонског израза, услед, како 

је у периодици периода означавано, метафизичке апстракције „обезличења и 

деперсонализације“38 универзалистичке концепције модерне архитектуре. 

Ресоцијализација је означавала, прво контекстуализацију или интеграцију објекта 

у артифицијелни урбани или природни амбијент, а затим хуманизацију и 

демократизацију израза који исказујући првенствено потребе корисника, а тек 

секундарно политике културе, укључује „људски елемент, тј. активно судјеловање 

корисника у процесу настанка архитектонског дјела“.39 Промена социо-

политичког контекста у другој половини седме деценије прошлог века утицала је 

на промену установљених крутих правила, омогућивши пренос тежишта 

архитектонског дела са изражајног пластичког обликовања на просторну 

концепцију објекта, односно са исказивања идеја револуције на сам простор 

објекта који постаје уметнички програм архитектуре.40 Традиција на савременим 

објектима културе у оквиру југословенског културног простора није значила 

орјентацију према историцизму, чак ни потрагу за историјским континуитетом, 

већ је схваћена као нова традиција представљала напуштање доктринарних 

правила идеолошке репрезентације и интернационалног модернизма, односно 

како истиче Радовић „напуштајући становиту спрегу, односно 

самопоистовећивање идеологије и форме, сматрамо да напуштамо и идеологију“41 

према томе, додавши, традиција није представљала само „регионализам, већ 

ослобођеност од догматизма.“42 Савремено интерпретирана традиција је схваћена 

као „иницијатор квалитета садашњости и будућности“,43 као интуитиван метод 

који супростављајући се крутим правилима антиципира будућност, тако да данас 

регионални идентитет и пренос тежишта на просторну концепцију објекта, 

можемо схватити као први корак или почетну фазу концепта јединствености и 

сингуларизације архитектонског дела, карактеристичну за савремену 

архитектонску теорију и праксу, чији је коначан резултат стварање апсолутне 

јединствености објекта или сопственог идентитета објекта. 
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Oбјекти културе су током социјалистичког периода били идеолошки симболи, 

произвођачи и репрезенти новог друштва, након периода социјализма многи су 

постајали напуштени објекти или музеји са значајно измењеном функцијом, за 

којим савремена идеологија капиталистичког друштвеног уређења нема потребу и 

јасну визију. Губитком идеолошког значења они остају или постају само објекти – 

архитектонска дела чија архитектонска вредност или обликовно-просторни 

квалитет је могуће, данас, без оптерећења социо-политичког значења, јасније 

сагледати као изузетна архитектонска остварења чије „знање“ је и данас након 

више деценија од њихове реализације, у тренутку значајних активности на плану 

рекoнструкције или изградње44 нових објеката културе у Србији, од изузетног 

стручно-уметничког значаја за даљу производњу знања о новим просторима и 

просторним концептима савремене архитектуре.  

Данас више није актуелно питање модерна архитектура насупрот 

традиционалној и вернакуларној, односно раван версус кос кров, јер су савремене 

друштвене и културолошке околности на исти начин утицале и „на хистористе и 

на модернисте без разлике“.45 преносећи тежиште преокупације са наративног 

обликовања објекта на просторни доживљај, односно сам простор објекта и 

догађаје који се у њему одвијају/развијају, тако да губитком идеолошког значења 

реализовани просторни концепти објеката културе на простору бивше Југославије 

нису изгубили своју просторно-квалитативну вредност, шта више како истиче 

Бодријар „(ствари) настављају функционирати и онда када се њихова идеја већ 

одавно изгубила (из њих). Парадоксално, оне на тај начин чак и боље 

функционирају.“46 
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- ауторски тим. Архитекти Лавослав Хорват, Каузларић Младен, Јосип Сајсл, 
инг. Нинко Синковић.  

4. Десет откупа у износу од по 30.000 динара 
 

На конкурсу за зграду Председништва владе ФНРЈ додељене су следеће награде ауторима: 
1. Прва награда у износу од 350.000 дин. – ауторски тим: архитекти Владимир 

Поточњак, Златко Најман, Антон Улрих, Драгица Перак. 
2. Три друге награде у износу од 150.000 дин.  

- Прва друга награда – вајар Антун Аугустичић, архитект Бранко Бон, 
архитект Невен Шегвић, архитект Звонимир Фрелих (Fröhlich), 
сликар Фрањо Шимуновић, студ. Н. Беговић, С. Чулић, С. Балдасар, 
Љ. Метсингер, Б. Петровић. (пројектантски завод НР Хрватске) 

- Друга друга награда – ауторски тим: архитекти Милорад Мацура, 
Јужеф Кортус, Петар Анагности, Ружица Галић, студ. Добрила 
Ивановић, Љиљана Петровић, Сима Поповић, Бранко Страла, 
Драгољуб Мацура, Иванка Мацура, Зденка Живковић. (Савез 
грађевинских радника, Београд) 

- Трећа друга награда: ауторски тим: архитекти Маријан Хаберле, 
Милан Томичић, Јурај Бертол, Мила Полети (Poletti), Галина Фелдт. 

3. Пет трећих награда у износу од по 75.000 дин. 
- ауторски тим: архитекти Бауер, Жујевић, Зомљеновић, вајар Коста 

Радовани 
- ауторски тим: архитекти К. Остроговић, Марасовић, Б. Остроговић 

(Т1: сл. 1.6) 
- аутор архитект Едвард Равникар 
- ауторски тим: архитекти Белобрк, Ђокић, Савковић, Стојков, студ. 

Каљић Копша (Пројектантски завод НР Србије) 
- ауторски тим: архитекти Бранко Петричић, Димитрије Пујућ, Мате 

Бајлон, Вуко Бомбардели, Никола Херцер, Јован Тадић, Вера 
Ћирковић, Бранко Максимовић (Савезни завод за пројектовање) 

4. Откупи: 
- ауторски тим: архитекти И. Витић, Катунарић, Б. Витић. 
- аутор архитект Милан Злоковић 
- аутор архитект Зденко Стрижић 

54 На конкурсу за зграду Народне скупштине НР Словеније додељене су следеће награде ауторима: 
1. Прва награда није додељена 
2. Две друге награде:  

- ауторски тим: архитекти Едвард Равникар, студ. арх. Ервин Грохар, 
Лиза Канич, Јоже Осојник, Вида Урбанчић 

- ауторски тим: архитекти Јурај Најдхарт (Neidhardt), Бранко Симчић 
3. Трећа награда - ауторски тим: архитекти Владо Антолић, Фрањо Баховец, 

Божо Тушек 
4. Пет откупа:    

- аутор архитект Невен Шегвић 
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- ауторски тим: архитект Рико Марасовић, стид. Арх. Аљоша Жанко 
- ауторски тим: архитекти Тоне Бокал, Иво Спинчић, Павел Гестл 
- ауторски тим: архитекти Отон Гаспари, Марко Жупанчић, Драго 

Деркович 
- аутор архитект Николај Бежек 

55 Branko Maksimović, „Ka diskusiji o aktuelnim problemima naše arhitekture“, Arhitektura, (Zagreb), 
br. 8-10, (april i maj 1948), str. 75 
56 Ibid 
57 Ibid 
58 Ibid 
59 Uroš Martinović, Fragmenti jednog viđenja arhitekture, (Beograd, Institut za arhitekturu i urbanizam 
Srbije, 1983), str. 25  
60 Ibid 
61 Milorad Macura „Problematika naše arhitekture“, Arhitektura, (Zagreb), br. 3, (1947), str. 6 
62 Ibid 
63 Ibid 
64 Josip Seissel, „ Osvrt na protekle arhitektonske natječaje“, Arhitektura, (Zagreb), br. 8-10, (1948), 67 
65 Структуру критеријума за валоризацију радова на конкурсима за зграде ЦК КПЈ и 
Председништва владе ФНРЈ видети у: Bratislav Stojanović, „Konkursi za Dom Centralnog komiteta 
KPJ i zgradu Predsjedništva vlade FNRJ“, Arhitektura, (Zagreb), br. 8-10, (1948), str. 70 
66 Jelena Živančević, „Socijalistički realizam u arhitekturi Srbije“, rukopis autora, str. 16. 
67 Milorad Macura „Problematika naše arhitekture“, Arhitektura, (Zagreb), br. 3, (1947), str. 10 
68 Ibid 
69 Ibid 
70 Ibid 
71 Ibid 
72 Ibid 
73 Ibid, str. 7 
74 „Једном речју, зграда је по својој унутарњој структури безлична.“, Ibid, str. 12 
75 Мацура наводи: Усклађивање најразличитијих елемената, као огромног портика с каријатидама 
кроз који се пролази у свечано двориште, романских аркада на бочним странама и западној 
фасади, класичним мотивом степенасте пирамиде над свечаном салом, и других, представљао је 
проблем који је заиста тешко решити.“ Ibid, str. 12  
76 Ibid, str. 15 
77 Ibid, str. 15 
78 Josip Seissel, „ Osvrt na protekle arhitektonske natječaje“, Arhitektura, (Zagreb), br. 8-10, (1948), 68 
79 Ibid 
80 Видети: Josip Seissel, „ Osvrt na protekle arhitektonske natječaje“, Arhitektura, (Zagreb), br. 8-10, 
(1948), str. 68 
81 Josip Seissel, „ Osvrt na protekle arhitektonske natječaje“, Arhitektura, (Zagreb), br. 8-10, (1948), 68 
82 Из извештаја конкурсне комисије, цитирано у: Bratislav Stojanović, „Konkursi za Dom Centralnog 
komiteta KPJ i zgradu Predsjedništva vlade FNRJ“, Arhitektura, (Zagreb), br. 8-10, (1948), str. 70 
83 Из извештаја конкурсне комисије, цитирано у: Bratislav Stojanović, „Konkursi za Dom Centralnog 
komiteta KPJ i zgradu Predsjedništva vlade FNRJ“, str. 70 
84 Milorad Macura „Problematika naše arhitekture“, Arhitektura, (Zagreb), br. 3, (1947), str. 15 
85 Ibid, str. 16 
86 Ibid 
87 Ibid 
88 Ibid 
89 Ibid 
90 Ibid 
91 Ibid 
92 Ibid 
93 Мацура наводи да се естетика објекта заснива на законима класике који су „формулисани из 
осећаја која у нама изазива грчки храм, једна од најхармоничнијих композиција архитрарне 
архитектуре камена“, Видети: Milorad Macura „Problematika naše arhitekture“, Arhitektura, (Zagreb), 
br. 3, (1947), str. 16 
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94 „Uslovi konkursa za zgradu Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije“, Тehnika, 
(Beograd), br. 11-12, (1946), str. 339 
95 Neven Šegvić, „Stvaralačke komponente arhitekture FNRJ“, Arhitektura, (Zagreb), br. 5-6, (1950), 34 
96 Ibid 
97 Ibid, str. 37 
98 Ibid 
99 Ibid 
100 Љиљана М. Благојевић, „Стратегије модернизма у планирању и пројектовању урбане структуре 
и архитектуре Новог Београда: период концептуалне фазе од 1922. до 1962. године“, Докторска 
дисертација, (Универзитет у Београду Архитектонски факултет, 2004), стр. 80 
101 Ibid 
102 Rata Bogojević, „Povodom konkursa za zgradu velike jugoslavenske opere u Beogradu“, Arhitektura, 
(Zagreb), br. 8-10, (mart-april-maj 1948), str. 22 
103 Наредни конкурс за објекат високе културе је био конкурс за Модерну галерију на Новом 
Београду, која као и Велика опера није реализована. Конкурс је расписан и спроведен 1948. 
године, а награде су освојили: 

1. Две равноправне прве награде 
- архитект Едвард Равникар 
- архитект Вељко Каузларић 

2. Друга награда архитект Бранко Петричић 
104 Локација за објекат Велике југословенске опере је била предвиђена на десној обали реке Саве, у 
оквиру Савског амфитеатра на месту данашње и тадашње железничке станице. у: Братислав 
Стојановић „Неке поставке о будућем граду и општеземаљском планирању“, Реферати за I 
Саветовање архитеката и урбаниста Југославије, (Београд, Научна књига, недатирано), стр. 201 
105 Закључком жирија донета је одлука да ни један пројекат не испуњава услове за награду, тако да 
награде нису додељене, већ само пласмани:  

први пласман Казимир Остроговић, 
други пласман Зденко Стрижић, 
трећи пласман Едвард Равникар  
четврти пласман Милорад Пантовић 

106 Након усвајања одлуке да се није једном аутору не повери даља разрада пројекта, Комисија је у 
закључку предложила да се „израда нових идејних скица, које би се базирале и на добрим 
сугестијама четворице пројектаната...повери архитектима Драгу Иблеру и Казимиру Остроговићу, 
с тим да буду поднете Комитету до 1. јуна 1948.“ Из закључка Комисије који је потписао 
Владислав Рибникар, председник Комитета за културу у уметност владе ФНРЈ, наведено у 
„Izvještaj komisije za ocjenu idejnih skica za Veliku  jugoslavensku operu u Beogradu“, Arhitektura, 
(Zagreb), br. 8-10, (1948), str. 20 
107 Rata Bogojević, „Povodom konkursa za zgradu velike jugoslavenske opere u Beogradu“, Arhitektura, 
(Zagreb), br. 8-10, (mart-april-maj 1948), str. 22 
108 Ibid 
109 Ibid 
110 Ibid 
111 Љиљана М. Благојевић, „Стратегије модернизма у планирању и пројектовању урбане структуре 
и архитектуре Новог Београда: период концептуалне фазе од 1922. до 1962. године“, Докторска 
дисертација, (Универзитет у Београду Архитектонски факултет, 2004), стр. 110 
112 „Izvještaj komisije za ocjenu idejnih skica za Veliku  jugoslavensku operu u Beogradu“, Arhitektura, 
(Zagreb), br. 8-10, (1948), str. 20 
113 Ibid 
114 Ibid 
115 Rata Bogojević, „Povodom konkursa za zgradu velike jugoslavenske opere u Beogradu“, Arhitektura, 
(Zagreb), br. 8-10, (mart-april-maj 1948), str. 23 
116 „Izvještaj komisije za ocjenu idejnih skica za Veliku  jugoslavensku operu u Beogradu“, str. 20 
117 Ibid 
118 Ibid 
119 Rata Bogojević, „Povodom konkursa za zgradu velike jugoslavenske opere u Beogradu“, str. 23 
120 Milorad Macura „Problematika naše arhitekture“, Arhitektura, (Zagreb), br. 3, (1947), str. 16 
121 Ibid 
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122 Ibid 
123 Ibid, str. 17 
124 Ibid 
125 Ibid 
126 Цитирано у: Bratislav Stojanović, „Konkursi za Dom Centralnog komiteta KPJ i zgradu 
Predsjedništva vlade FNRJ“, Arhitektura, (Zagreb), br. 8-10, (1948), str. 70 
127 Радован Зоговић (1907-1986), песник, је већ крајем 1948. године избачен из КПЈ и стављен у 
кућни притвор због своје про-совјетске орјентације. 
128 Videti: Radovan Zogović „O jednoj strani borbe za novu, socijalističku kulturu i umjetnost“, 
Arhitektura, (Zagreb), br. 11-12, (juni-juli 1948), str. 55 
129 Зоговић каже: “У борби за социјалистички реализам, у теоретској и практичној борби, наша 
књижевност стоји на челу свих осталих врста домаће умјетности“.  Radovan Zogović „O jednoj 
strani borbe za novu, socijalističku kulturu i umjetnost“, str. 56 
130 Videti: Radovan Zogović „O jednoj strani borbe za novu, socijalističku kulturu i umjetnost“, str. 55 
131 Radovan Zogović „O jednoj strani borbe za novu, socijalističku kulturu i umjetnost“, str. 56 
132 Ibid, str. 56 
133 Ibid, str. 56 
134 Radovan Zogović „O jednoj strani borbe za novu, socijalističku kulturu i umjetnost“, Arhitektura, 
(Zagreb), br. 11-12, (juni-juli 1948), str. 56; Republika, godina IV, br. 2, str. 148-157. 
135 Radovan Zogović „O jednoj strani borbe za novu, socijalističku kulturu i umjetnost“, str. 56  
136 „Rezolucija povodom klevetničke kampanje koja se vodi protiv naše zemlje, naših naroda, KPJ i 
njenog rukovodstva“, Arhitektura, (Zagreb), br. 13-17, (avgust - decembar 1948), str. 115  
137 „Rezolucija II. Kongresa inženjera i tehničara Jugoslavije o izvršenju Petogodišnjeg plana i zadacima 
tehničkih stručnjaka“, Arhitektura, (Zagreb), br. 13-17, (avgust - decembar 1948), str. 113 
138 Ibid 
139 Ibid 
140 Ibid 
141 Видети „Rezolucija Sekcije arhitekata na II. Kongresa inženjera i tehničara Jugoslavije“, Arhitektura, 
(Zagreb), br. 13-17, (avgust - decembar 1948), str. 5 
142 „Rezolucija Sekcije arhitekata na II. Kongresa inženjera i tehničara Jugoslavije“, Arhitektura,  
(Zagreb), br. 13-17, (avgust - decembar 1948), str. 5; „II kongres DIT“, Tehnika (Beograd), br. 4-5 
(1948), 85-86. 
143 Ibid 
144 N(even) Š(egvić), „Arhitektonsko naslijeđe naroda Jugoslavije“, Arhitektura, (Zagreb), br. 13-17, 
(avgust - decembar 1948), str. 6 
145 Ibid 
146 Ibid 
147 Ibid 
148 Ibid 
149 Ibid 
150 Ibid 
 
ГЛАВА II Решење парадокса – модернизам као репрезент социјалистичког друштва 
 
1 Влада ФНРЈ је у децембру 1949. године, доделила „Награду владе ФНРЈ “ између осталих,  
архитектима Ивану Витићу и Јосипу Сајселу за заједнички рад „Пионирски град“ у Гранешини 
поред Загреба, као пример успешне примене националних форми, јасно указавши на даљи правац 
развоја југословенског архитектонског дискурса. У тренутку доделе награда комплекс Пионирског 
града је још био у изградњи, односно завршен је почетком 1950. године. Комплекс је први пут 
публикован још у фази идејног пројекта у јулском броју (бр. 11-12, јун-јул 1948) часописа ДИТЈ 
Arhitektura, да би поново био објављен након реализације у истом часопису, који је променио име 
у Urbanizam i Arhitektura, у  фебруару 1950. године (бр. 1-2). Аутор урбанистичког решења 
Пионирског града је Јосип Сајсел, док је аутор објеката Иван Витић са сарадницима архитектима 
Марјаном Хаберлеом и Бошком Тушеком. Ивaна Витић је 1944. године пројектовао сопствену 
кућу, (није реализована) изразито модернистичког израза (T IX: сл. 9.3). Arhitektura – Ivan Vitić, 
(Zagreb), br. 1 (217), (2005); „Nagrade Vlade F.N.R.J. zaslužnim arhitektima“, Urbanizam i Arhitektura, 
(Zagreb), br. 1-2, (1950), str. 12.  
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2 Јосип Броз Тито, новогодишњи говор, „Нека је сретна Нова 1950 година свим грађанима наше 
социјалистичке домовине“, Изградња, (Београд), бр. 1-2, (1950), стр. 3 
3 „Govor druga Edvarda Kardelja na svečanom zasedanju Slovenske akademije znanosti i umjetnosti“, 
Arhitektura, (Zagreb), br. 25-27, (1949), str. 3 
4 Ibid 
5 Ibid, str. 4 
6 Ibid 
7 Ibid 
8 A. Mohorovičić, „Prilog teoretskoj analizi problematike arhitektonskog oblikovanja“, Urbanizam i 
Arhitektura, (Zagreb), br. 1-2, (1950), str. 5 
9 Ibid, str. 5 
10 Ibid, str. 5 
11 Ibid, str. 7 
12 Ibid 
13 Ibid 
14 Ibid 
15 Видети: A. Mohorovičić, „Prilog teoretskoj analizi problematike arhitektonskog oblikovanja“, str. 10 
16 Ibid, str. 10 
17 Видети: A. Mohorovičić, „Prilog teoretskoj analizi problematike arhitektonskog oblikovanja“, str. 10 
18 A. Mohorovičić, „Prilog teoretskoj analizi problematike arhitektonskog oblikovanja“, str. 10 
19 Ibid, str. 10 
20 Ibid 
21 Ibid 
22 Ibid, str. 6 
23 Neven Šegvić, „Stvaralačke komponente arhitekture FNRJ“, Urbanizam i arhitektura, (Zagreb), br. 5-
6, (1950), str. 6 
24 Ibid, str. 7 
25 Ibid, str. 14 
26 Ibid, str. 7 
27 Ibid 
28 Ibid, str. 22 
29 Ibid 
30 Истражујући национално питање у архитектури предратне Југославије Александар Игњатовић 
указује на три основна концепта дефинисања структуре југословенског идентитета и система 
њихове репрезентације, а то су: примордијалистичка и синкретичка парадигма, које се односе на 
унутрашњу структуру, подразумевајући однос југословенског према партикуларним етничким 
идентитетима и универзалистичка парадигма која подразумева однос југословенског и глобалног 
друштва. Примодријалистичка парадигма подразумева примордијално јединство југословенске 
културе и нације, односно „народно јединство“ према којем југословенство представља 
аутентичан, исконски и аисторијски феномен. Према синкретичкој парадигми, југословенски 
идентитет представља синтезу „различитих „племенских“, историјских или регионалних култура, 
док је универзалистичка парадигма подразумевала како истиче Игњатовић, „ да југословенска 
култура искорачи из традиционалних локалних вредности и да збаци провинцијски карактер, те да 
стане раме уз раме са „развијеним“, „цивилизованим“ и „прогрсивним“ кулутрама, државама и 
нацијама европског Запада“. Управо прожимање унутрашње – синкретичке и спољашње – 
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  - Три прва откупа (255.000 динара)  
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- ауторски тим архитеката Ђорђе Петровић, Слободан Матовић, 
Александар Радојевић, из Београда 
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усвојен али никад није и спроведен – остао је само предлог.“ Видети: Вукоман Шалипуровић, 
„Кратак преглед развоја и смештаја народне библиотеке од 1832. до 1973. године“, Народна 
библиотека СР Србије – монографија о изградњи, (Београд, 1981), стр. 11-14 
53 Милорад Панић Суреп (управник Народне библиотеке Србије), „Реч на седници Културно-
просветног већа скупштине Србије 24. октобра 1965. године“, Библиотекар, (Београд), бр. 5-6, 
(1965), стр. 308  
54 Јаро Долар (управник Народне ин универзитетне књижнице у Љубљани), „Концепт 
библиотекарства у Југославији“, Библиотекар, (Београд), бр. 5-6, (1967), стр. 243 
55 Ibid 
56 Светислав Ђурић, „Обнова и изградња Народне библиотеке СР Србије“, Библиотекар, 
(Београд), бр. 2, (1973), стр. 127  
57 Лидија Цуботин наглашава: „чување књига није примарни значај социјалистичких библиотека, 
већ образовање“, Наведено у: Лидија Цуботин, „Библиотеке у социјалистичким земљама“, 
Библиотекар, (Београд), бр. 3-4, (1967), стр. 149 
58 Јаро Долар „Концепт библиотекарства у Југославији“, Библиотекар, (Београд), бр. 5-6, (1967), 
стр. 243 
59 Олга Перић, управник библиотеке Града Београда, говорећи о проблемима библиотекарске 
струке истиче да политичка власт све више предаје иницијативу Друштву библиотекара. Такође, 
наводи податак да је први пут речено да су библиотеке образовне установе на 6. Конгресу 
Социјалистичког савеза Србије у резолуцији у коју је ушао следећи текст: „Изузетно значајну 
улогу у даљем ширењу културе има књига, њено издавање и коришћење. Организације 
Социјалистичког савеза и остали друштвени фактори треба да пруже пуну подршку развоју 
библиотека, издавачке делатности и књижарске мреже. Нарочито је неопходно да се у наредном 
периоду радикалније приђе решавању основних проблема библиотека као обавезних културних и 
образовних установа.“ (Наведено у:  Олга Перић „Уводно излагање на годишњој скупштини 
друштва библиотекара Србије“, Библиотекар, (Београд), бр. 4, (1966), стр. 243); Образовни 
концепт библиотека преузет је од Совјетског Савеза, који је двадесетих година прошлог века 
поставио Лењин. О новом образовном карактеру и значају библиотеке у социјалистичком друштву 
Лидија Цуботин наводи: „Понос и успех јавне библиотеке није у томе, колико у њој има ретких 
издања, колико инкунабула или рукописа из Х. Века, већ у томе колико књига кружи у народу, 
колико је привучено нових читалаца, којом је брзином задовољен сваки захтев, колико је књига 
издато на читање ван библиотеке, колики је број деце привучен и заинтересован за читање и 
коришћење библиотеке...“, Наведено у: Лидија Цуботин, „Библиотеке у социјалистичким 
земљама“,  Библиотекар, (Београд), бр. 3-4, (1967), стр. 156 
60 Радомир В. Ристић „Друштвена улога и задаци Народне библиотеке СР Србије у процесима 
привредне и друштвене реформе“, Библиотекар, (Београд), бр. 5, (1970), стр. 462 
61 Јаро Долар „Концепт библиотекарства у Југославији“, Библиотекар, (Београд), бр. 5-6, (1967), 
стр. 243 
62 Ibid  
63 Роберт Ескарпит (dr Robert Escarpit; 1918-2000, социолог литературе; директор Института за 
књижевност и технику масовних комуникација Универзитета у Бордоу, Француска) на предавању 
у оквиру Семинара у НБС одржаног приликом свечаног отварања нове зграде НБС, истиче да: Не 
треба заборавити да су методистичко учење у Енглеској, просветитељски рационализам у 
Француској, и идеје марксизма у СССР-у, у самом почетку били дужници успеха књижне 
културе“. Наведено у: Десанка Стаматовић, „Књига у развоју савременог друштва“, Библиотекар, 
(Београд), бр. 2, (1973), стр. 154  
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64 Лидија Цуботин, „Библиотеке у социјалистичким земљама“, Библиотекар, (Београд), бр. 3-4, 
(1967), стр. 149 
65 Основна карактеристика те методологије је управо у томе што она не полази од библиотечког 
радника као простог извршиоца постављених задатака, већ од његових креативних и стваралачких 
моћи и активности. Оваква методологија полази од „другачијег друштвено-материјалног положаја 
библиотечког радника, од његове самоуправне позиције.“ Наведено у: Радомир В. Ристић 
„Друштвена улога и задаци Народне библиотеке СР Србије у процесима привредне и друштвене 
реформе“, Библиотекар, (Београд), бр. 5, (1970), стр. 462 
66 Радомир В. Ристић „Друштвена улога и задаци Народне библиотеке СР Србије у процесима 
привредне и друштвене реформе“, Библиотекар, (Београд), бр. 5, (1970), стр. 464 
67 Јаро Долар „Концепт библиотекарства у Југославији“, Библиотекар, (Београд), бр. 5-6, (1967), 
стр. 243 
68 Ристић истиче: „У том смислу, њен рад и она сама постају производна снага друштва, у оној 
мери како наше самоуправно друштво буде остваривало слободну, спонтану и непосредну 
интеграцију људских стваралачких моћи и способности, које су у класном друштву отуђене.“ 
Наведено у: Радомир В. Ристић „Друштвена улога и задаци Народне библиотеке СР Србије у 
процесима привредне и друштвене реформе“, Библиотекар, (Београд), бр. 5, (1970), стр. 464 
69 Чедомир Миндеровић (управник Народне библиотеке Србије), „Библиотеке и седмогодишњи 
план“, Библиотекар, (Београд), бр. 1-2, (1964), стр. 15 
70 Бранка Оташевић, „Велики празник културе“, Политика, (Београд), 07. април (1973), стр. 13  
71 Ibid 
72 Ibid 
73 Мирко Поповић, у име Републичког извршног већа у образложењу посланицима скупштине 
предлог Одлуке о изградњи зграде Народне библиотеке са финансијским програмом изградње. 
Архив Народне скупштине СР Србије, стенографске белешке са седнице Републичког већа 
одржане 24. новембра 1965. године. Наведено у: Народна библиотека СР Србије – монографија о 
изградњи, (Београд, 1981), стр. 17 
74 Душан Петровић Шане, Председник Народне скупштине СР Србије, у скупштинској дискусији 
подржавајући предлог о усвајању Одлуке о изградњи Народне библиотеке. Архив Народне 
скупштине СР Србије, стенографске белешке са седнице Републичког већа одржане 24. новембра 
1965. године. Наведено у: Народна библиотека СР Србије – монографија о изградњи, (Београд, 
недатирано), стр. 17 
75 Борислав Вујачић, „Организација изградње“, Народна библиотека СР Србије – монографија о 
изградњи, (Београд, 1981), стр. 57 
76 Светислав Ђурић „Обнова и изградња Народне библиотеке СР Србије“, Библиотекар, (Београд), 
бр. 2, (1973), стр. 127; Одлуком Скупштине СР Србије о изградњи Народне библиотеке СР Србије 
23. 12. 1965, донет је и програм финансирања изградње објекта. Према програму предвиђено је да 
ће за изградњу бити потребно 6.400.000.000 старих динара. Током градње дошло је до повећања 
инвестиција и то делом због поскупљења материјала, радне снаге и опреме, а делом услед улагања 
која су се показала као неопходна кроз накнадну израду пројекта, јер инвестиционим програмом 
нису била сагледана. Ова нова улагања била су потребна углавном за опрему, што је разумљиво, 
ако се узме у обзир да је у укупној инвестиционој суми било предвиђено само 10.6% за целокупну 
опрему, што је испод свих норматива у изградњи објеката ове намене. Зато је 1970. године израђен 
први допунски инвестициони програм и утврђено је, да је за довршење објекта потребно укупно 
9.250.000.000 старих динара. Међутим, нова поскупљења и две девалвације динара утицали су да 
износ инвестиција по првом допунском програму не буде довољан. Последњим сагледавањем 
половином 1972. године, када је објекат био у завршној фази изградње, утврђени су коначни 
трошкови изградње у износу од 11.450.000.000 старих динара, од чега је утрошено за грађевину, 
занатске радове и све инсталације око 70%, а за сву опрему око 30%. средстава. Видети: Светислав 
Ђурић „Обнова и изградња Народне библиотеке СР Србије“, Библиотекар, (Београд), бр. 2, (1973), 
стр. 131 
77 др Душан Милачић, управник НБС, 26. децембра 1947. године, доставља Министарству 
просвете Србије Програм са подацима и упутствима за зидање зграде Народне библиотеке. 
Видети: Каталог изложбе „Развојни пут Народне библиотеке СР Србије“,  (Београд: Архив СР 
Србије и НБС СР Србије, 1973), непагинирано, тачка каталога 268 
78 Чедомир Миндеровић, „Поводом одлуке о финансирању изградње Народне библиотеке у 
Београду“, Библиотекар, (Београд), бр. 5-6, (1965), стр. 315 
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79 Чедомир Миндеровић, управник Народне библиотеке Србије, приказујући однос савезне 
политике културе према изградњи односно не-изградњи нове зграде НБС каже: „Било је много 
теже реализовати једну већ давну одлуку највиших форума наше Републике, пошто је у њеном 
буџету, већ низ година откако сам на челу Националне библиотеке, скоро непоколебљива, у неку 
руку табу, стајала и одржавала се ставка за изградњу.“ Наведено у: Чедомир Миндеровић, 
„Поводом одлуке о финансирању изградње Народне библиотеке у Београду“, Библиотекар, 
(Београд), бр. 5-6, (1965), стр. 314  
80 Ibid 
81 Владимир Питовић: „У великом замаху нашег друштвено-политичког и културног преображаја, 
библиотека добија све већи значај, управо онај значај који јој у социјалистичком друштву и 
припада. Библиотеке су након ослобођења постале значајан политички пројекат нове власти, оне 
су осниване као „резултат велике жеђи за знањем и културом или неопходном потребом у 
стваралачком полету у изградњи наше нове земље, њихово планско оснивање од стране наших 
народних власти и њихов одређени развој у одлукама V Конгреса КПЈ и у нашем првом 
Петогодишњем плану ставља све оне који су дужни да воде бригу о њима пред нове и нове 
задатке. У грађевинском подизању наше земље, први Петогодишњи план поставља као задатак 
изградњу извесног броја библиотечких зграда...ми се налазимо непосредно пред зидањем 
неколико већих или великих библиотека, међу које долази и потпуно уништена Народна 
библиотека у Београду, која је централна библиотека Републике“. И у наставку додаје 
„Остављајући на страну историјски развој библиотечке зграде, који је ишао у корак са наменом 
саме библиотеке, са њеном функцијом и унутрашњом структуром – што значи са читавим 
политичко-друштвеним историјским развојем друштва...и до оног тренутка када је библиотека 
постала јавна, приступачна ширим друштвеним слојевима, па и најширим – као што је то у 
социјалистичком друштву... Принципи савремене и најсавременије библиотеке јасни су. Како 
библиотека у друштвено културном погледу има огроман значај, то се несумњиво о овим 
принципима мора строго водити рачуна и у архитектоници библиотечке зграде“. Наведено у: 
Владимир Питовић, „Питање библиотечких зграда“, Библиотекар, (Београд), бр. 2, (1949), 124-125 
82 Вукоман Шалипуровић, „Кратак преглед развоја и смештаја народне библиотеке од 1832. до 
1973. године“, Народна библиотека СР Србије – монографија о изградњи, (Београд, 1981), стр. 11; 
У тексту у дневном листу Политика, посвећеном свечаном отварању Библиотеке је директно 
наглашено да „Развитак Народне библиотеке одражава и укупан друштвени развој Србије.“ 
Видети: Б. Оташевић, „Значајан допринос културном и научном стваралаштву за које је наше 
самоуправно друштво било заинтересовано“, Политика, (Београд), 07. април (1973), стр. 2. 
83 Вукоман Шалипуровић, „Кратак преглед развоја и смештаја народне библиотеке од 1832. до 
1973. године“, Народна библиотека СР Србије – монографија о изградњи, (Београд, 1981), стр. 11 
84 Григорије Возаревић је 1827. године отворио књиговезачку-књижарску радњу, која је  
функционишући као читаоница уствари већ била нека врста јавне библиотеке. Сима Милутиновић 
Сарајлија тврди да библиотека није основана ни по жељи кнеза Милоша ни његовог брата Јеврема 
већ искључиво залагањем Глигорија Возаревића. Према Милутиновићу, Јеврем Обреновић је дао 
само прилог у књигама, који је од њега измолио Димитрије Тирол. Видети: Митровић Јеремија, 
„Недовршена биографија Глигорија Возаревића од Симе Милутиновића Сарајлије“, Ковчежић 
књига III, (Београд, 1960), стр. 166.  
Мираш Кићовић, о оснивању Библиотеке каже следеће: „...може се закључити да је Кнез Милош 
који је знао значај библиотеке и од кога је ствар зависила, у споразуму са својим саветницима, 
нашао за потребно да се Библиотека оснује, а Возаревић је са оном својом књижевном средином 
њихову намеру остварио, према чему заслуга за оснивање Библиотеке припада и кнезу Милошу и 
Возаревићу.“ Др Мираш Кићовић, Историја Народне библиотеке у Београду, (Београд, Народна 
библиотека, 1960), стр. 11 
85 Библиотека у почетку није имала утврђено име. Касније се помиње као „Библиотека“, „Јавна 
библиотека“, Српска библиотека“, „Нова библиотека српска“, „Београдске вароши библиотека“, 
„Књигохранилиште београдско“, „Државна библиотека“, „Народна библиотека при 
Попeчитељству просвештенија“ и „Народна библиотека“.“ Видети: Вукоман Шалипуровић, 
„Кратак преглед развоја и смештаја народне библиотеке од 1832. до 1973. године“, Народна 
библиотека СР Србије – монографија о изградњи, (Београд, 1981), стр. 11 
86 Душан Милачић: „Био сам шеснаест година на челу ове установе, од првих дана њене обнове до 
краја 1960, и упознат сам боље него ико са свим тешкоћама које је ова „установа-мученица“ имала 
у свом раду у обнављању, попуњавању и смештају књижевног фонда варварски уништеног првог 
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дана рата.“ Видети: др Душан Милачић, „Поводом одлуке о финансирању изградње Народне 
библиотеке у Београду“, Библиотекар, (Београд), бр. 5-6, (1965), стр. 313 
87 Овакав статус и специфично значење објекта Народне библиотеке у националној историји 
Србије, истакао је и канцелар Савезне републике Немачке Вили Брант, приликом посете Народној 
библиотеци организованој само десет након свечаног отварања, рекавши: „За мене је ова 
грађевина и све што сте урадили још један доказ да је животна снага Вашег народа и духа који га 
покреће, већа од страдања које је претрпео, као што их је претрпела и ова библиотека.“ Наведено 
у: Ст. Д. „Посета канцелара Бранта Народној библиотеци СР Србије“, Библиотекар, (Београд), бр. 
2, (1973), стр. 230. 
88 Душан Милачић наглашава да је разарање објекта НБС и уништење њених фондова: „Највећи, 
најтежи губитак наше републике, после људских живота, како је рекао Милош Минић“. Наведено 
у: др Душан Милачић, „Поводом одлуке о финансирању изградње Народне библиотеке у 
Београду“, Библиотекар, (Београд), бр. 5-6, (1965), стр. 313); Цитат Милоша Минића поновљен у 
дневном листу Политика у извештају са свечаног постављања камена темељца за нову зграду 
Народне библиотеке: „Неко је једном рекао, говорећи о библиотеци, да је после људских живота 
најтежи губитак Србије у другом светском рату – губитак Народне библиотеке. Због тога ће нова 
зграда бити уједно споменик и књига и борба.“  Наведено у: Б. О(ташевић), „Тренутак ишчекиван 
135 година“, Политика, (Београд), 21. октобар (1966), стр. 11 
89 Библиотека је након Другог светског рата, отворена уочи празника рада 1. маја, 30. априла 1947. 
године у преуређеним и прилагођеним просторима бившег хотела „Српска круна“ у Кнез 
Михаиловој улици. 
90 Светислав Ђурић (1919-2004), је био управник Народне библиотеке Србије у периоду од 1968. 
до 1977. године. 
91 Светислав Ђурић:„...као што нас подсећа и учи историја другог светског рата, а посебно наша 
народно-ослободилачка борба, једна изгубљена битка још не значи и изгубљени рат; тако је и 
Народна библиотека, прва установа националне културе, установа-страдалника и мученица са 
победоносним завршетком рата и сама поново израсла, као феникс из пепела.“ Наведено у: 
Светислав Ђурић, „Обнова и изградња Народне библиотеке СР Србије“, Библиотекар, (Београд), 
бр. 2, (1973), стр. 127 
92 Чедомир Миндеровић (1912-1966), је био управник Народне библиотеке Србије у периоду од 
1960. до 1965. године. 
93 Чедомир Миндеровић истиче: „Ипак, један од мојих најзначајнијих дана који сам доживео у 
борби за адекватно место Националне библиотеке у нашем културном и друштвеном животу није 
био дан оснивања Заједнице националних библиотека Југославије, чији сам био први председник и 
чије је оснивање извршено и седиште било у Београду – него 16. јули 1964, дан потписивања 
уговора са Предузећем за изградњу јавних зграда које је ставило у свој радни план, на основу тог 
уговора, и почетак рада за изградњу Националне библиотеке Србије.“ Наведено у: Чедомир 
Миндеровић, „Поводом одлуке о финансирању изградње Народне библиотеке у Београду“, 
Библиотекар, (Београд), бр. 5-6, (1965), стр. 315 
94 Термин свечаног отварања објекта дефинисан је Законом о изградњи Народне библиотеке који 
је донела Скупштина СР Србије, и у којем стоји: „зграда Народне библиотеке у Београду мора се 
завршити и свечано отворити на дан јубиларне прославе тридесетогодишњице ове установе од 
дана њеног бомбардовања и рушења старе зграде, тј. до 6. априла 1971. године.“ Наведено у: 
Александар Вукићевић-Сарап, „Грађење, опремање и спољно уређење“, Народна библиотека СР 
Србије – монографија о изградњи, (Београд, Народна библиотека Србије, 1981), стр. 71 
95 Свечаном отварању Народне библиотеке Србије присуствовали су следећи функционери 
политичке власти: Мијалко Тодоровић, Душан Петровић, Драги Стаменковић, Добривоје Видић, 
др Тихомир Влашкалић, Миленко Бојанић, Илија Рајачић, Радован Пантовић, Рефик Даути, Душан 
Богданов, др Павле Савић, др Јован Глигоријевић, Бранко Пешић, затим, више чланова 
Републичког извршног већа, републички секретари и функционери Скупштине Србије и 
Скупштине града Београда; од чланова дипломатског кора били су присутни амбасадори и 
представници амбасада Аустрије, Белгије, Бугарске, ДР Немачке, Француске, Холандије, Италије, 
Ирака, Румуније, СССР, САД, СР Немачке и Велике Британије. 
96 Председник Тито је први пут посетио Народну библиотеку Србије тек 06. јануара 1975. године, 
са супругом Јованком Броз, што је била њена друга посета Библиотеци. Приликом званичне посете 
Југославији Народну библиотеку Србије посетио је тадашњи председник Савезне републике 
Немачке Вили Брант, само десет дана након њеног отварања 16. априла 1973. године, у пратњи 
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Гојка Милетића Секретара за културу СР Србије, Бранка Пешића председника града Београда и  
Светислава Ђурића управника Народне библиотеке Србије. 
97 Josip Broz Tito, „Kolektivu Narodne biblioteke Socijalističke republike Srbije“, Библиотекар, 
(Београд), бр. 2, (1973), непагинирано. Поздравно писмо председника Тита, наводимо у целости: 
 

 КОЛЕКТИВУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 
СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 
БЕОГРАД 

 
  Најлепше захваљујем на позиву који сте ми упутили да присуствујем свечаном 
отварању нове зграде Народне Библиотеке Социјалистичке Републике Србије и жалим што, због 
других обавеза, нисам у могућности да се одазовем вашем позиву. 
  Отварањем новог здања Народне библиотеке, установе тако неопходне за 
његовање и развој културе, представља значајан догађај.  
  Данашњи датум и ова свечаност подсећају на тешка разарања културног блага 
наше земље од стране фашистичких окупатора, али исто тако и на побједоносну ослободилачку 
борбу и социјалистичку револуцију наших народа. Нова зграда Народне библиотеке представља 
велики допринос стварању услова за даљи развој културе, научног и умјетничког стваралаштва. 
Као вриједна ризница она ће садашњим и будућим генерацијама бити ослонац у стваралачком 
раду на свим пољима даљег развоја нашег социјалистичког самоуправног система.  
  У плодну делатност и остварења Народне библиотеке, од њеног оснивања до 
данас, уткани су напори низа генерација. Народна библиотека имаће у будуће далеко боље услове 
да настави и обогати своју делатност. Она ће, уједно, чувати свједочанства о нашем времену о 
нашој социјалистичкој изградњи и хуманистичким стремљењима, о напорима радних људи да 
остваре социјалистичке самоуправне односе.  
  Желим Народној библиотеци Социјалистичке Републике Србије да у својој 
значајној мисији постиже нове успјехе доприносећи тако и зближавању култура народа и 
народности Југославије. 
   
Београд, 5. априла 1973.                Председник Републике 

(Југославије, М.Л.)       Јосип Броз Тито 

98 Јосип Броз Тито, „Разговор с представницима издавача Југославије“, (одржан 15. марта 1973. 
године, текст према извештају Танјуга), Библиотекар, (Београд), бр. 2, (1973), стр. 198 
99 Ibid 
100 Ibid 
101 Према Одлуци Извршног већа СР Србије донетој 1954. године. 
102 Према образложењу одлуке Скупштине Републике Србије о преносу оснивачких права НБС на 
СР Србију, донете 1965. године. 
103 Драгослав Марковић, „Говор поводом свечаног отварања нове зграде Народне библиотеке“, 
Библиотекар, (Београд), бр. 2, (1973), стр. 140 
104 Ibid 
105 Б(ранка) Оташевић, „Значајан допринос културном и научном стваралаштву за које је наше 
самоуправно друштво битно заинтересовано“, Политика, (Београд), 07. април (1973), стр. 1 
106 Указ председника СФРЈ Бр. 214 од 17. децембра 1973. године. 
107 Орденом рада са златним венцем награђени су: дипл. инж. грађ. Михаило Анђелковић, дипл. 
инж. арх Александар Вукићевић Сарап и техн. Душан Белановић. 
108 Орденом рада са сребрним венцем награђени су: дипл. инж. арх. Душан Вељковић, техн. Марко 
Драшковић, грађ. посл. Станимир Вељановски, висококвалификовани електромонтер Данимир 
Вајс, висококвалификовани столар Раденко Ракић, висококвалификовани тесар Сима Јовановић, 
висококвалификовани бетонирац Исмаил Назири. 
109 Видети: „Додељене Октобарске награде и награде „Доситеј Обрадовић“, Политика, (Београд), 
21. октобар (1972), стр. 10 
110 Мате Бајлон наводи: „Међутим, само земљиште за ову зграду треба да је знатно веће. Оно је 
повезано и с положајем земљишта, тј. с тим да ли ће оно бити уз саобраћајницу (што би требало 
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избећи) или повучено од ње. У сваком случају потребно је згради осигурати широк зелени појас 
већ из разлога што зграда као културни споменик треба што више да дође до изражаја. Орјентација 
земљишта треба да омогући повољан смештај општих читаоница према северу.“ Мате Бајлон 
„Анализа орјентационог програма и тезе за коначан програм“ у: Мате Бајлон „Програм и 
конкурс“, Народна библиотека СР Србије – монографија о изградњи, (Београд, Народна 
библиотека Србије, 1981), стр. 25 
111 Такође је истакнуто да како „свака од ових група представља посебну организациону целину, 
везе између њих треба да постоје само у одређеним тачкама“, Ibid 
112 Бајлон је усвојио предлог Удружења библиотекара да се предвиди више читаоница са мање 
читалаца у свакој читаоници. Ibid, стр. 24 
113 Према програму је било задато да се предвиди могућност проширења капацитета магацина за 
још 1.5 милиона књига. Видети: Мате Бајлон, „Спомен-зграда Народне библиотеке у Београду“, 
Библиотекар, (Београд), бр. 2-3, (1958), стр. 105. 
114 Ова локације није била подесна због недовољне величине и неповољног положаја, пошто је 
била заклоњена неизграђеним Храмом Светог Саве и изграђеним објектима на делу локације 
према Катанићевој улици. Видети: Мате Бајлон, „Спомен-зграда Народне библиотеке у Београду“, 
Библиотекар, (Београд), бр. 2-3, (1958), стр. 104 
115 Проблем ове локације је било нерешено питања уклањања железничке станице, односно 
регулације овог дела града, као и велика влажност, односно потенцијална опасност од поплава 
услед велике близине реке Саве. 
116 Разматрана је локација непосредно уз комплекс музеја уз обалу реке Саве, међутим ова 
локација није одговарала савезним органима политичке власти. Видети: Јеремија Митровић, 
„Суреп и Народна библиотека“, Библиотекар, (Београд), бр. 4, (1968), стр. 269 
117 Ове локације нису прихваћене због непосредне близине Универзитетске библиотеке, што би 
представљало велику опасност у случају рата, као и због потребе очувања зелених површина, 
ретких на простору централне зоне града. 
118 Светислав Ђурић, „Обнова и изградња Народне библиотеке СР Србије“, Библиотекар, 
(Београд), бр. 2, (1973), стр. 127 
119 Комисија је формирана на основу решења од 18. јануара 1957. године, које је потписао 
Милорад Панић Суреп, Секретар савета за културу НР Србије.  Решење о образовању Комисије за 
израду Програма изградње зграде Народне библиотеке у Београду, (Архив Народне библиотеке 
Србије, 543/7 I 1953-9) 
120 Чланови комисије су били: Милица Продановић, управник Универзитетске библиотеке; Мате 
Бајлон, професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду, Братислав Стојановић, 
архитекта из Београда, др Душан Милачић, управник Народне Библиотеке, др Слободан 
Јовановић, библиотекар Народне библиотеке и Лука Челебић, референт Савета за културу НРС. 
Наведено у: Мате Бајлон, „Спомен-зграда Народне библиотеке у Београду“, Библиотекар, 
(Београд), бр. 2-3, (1958), стр. 104 
121 Решење Савета за културу НР Србије, бр.1643, 3. јул 1957. године. 
122 Конкурсни жири је образован у следећем саставу: Ђурица Јојкић, председник Народног одбора 
Београда, Милорад Панић Суреп, секретар Савета за културу НР Србије, Данило Фирст, архитект 
из Љубљане, Јахиел Финци, архитект из Сарајева, Димитрије Леко, архитект из Београда, Мате 
Бајлон, архитект из Београда, Драгољуб Јовановић, архитект, помоћник директора Завода за 
урбанизам у Београду, Матко Ројнић, управник Свеучилишне књижнице у Загребу, Др Мирко 
Рупел, управник Народне и универзитетске књижнице у Љубљани, Др Душан Милачић, управник 
Народне библиотеке у Београду, Милица Продановић, управник Универзитетске библиотеке 
„Светозар Марковић“ у Београду. 
123 Према распису конкурса предвиђен је био следећи систем награђивања аутора: једна прва 
награда од 1.000.000 динара (старих), затим једна друга награда од 800.000 динара (старих), две 
треће награде од 600.000 динара (старих), и две четврте од по 400.000 динара (старих). Такође је 
било напоменуто да жири има право да награди и предложи изван овог система откуп неких 
радова, као и да ће Савет за културу НР Србије са аутором првонаграђеног пројекта, према тада 
важећим прописима, закључити посебан уговор. 
124 Пошто је одзив архитеката био веома велики, као и број квалитетних радова, жири је изменио 
број и износ награда расписан конкурсом, доделивши следеће награде: 

Прва награда у износу 900.000 динара (старих) 
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 – рад под шифром 11115, чији су аутори архитекти Иво Куртовић и Слободан 
Михаиловић, из Београда; 
Друга награда у износу 800.000 динара (старих)  
– рад под шифром 10001/Б, чији су аутори архитекти Милена Станковић-Ђорђевић и 
Сибин Ђорђевић, из Новог Сада; 
Две треће награде у износу 550.000 динара (старих): 
- рад под шифром 17171, чији су аутори архитекти Здравко Гмајнер и Емил Ладинек из 
Загреба; 
- рад под шифром 76111, чији су аутори архитект Зоја Думенгџић и инж. Селимир 
Думенгџић, из Загреба; 
Четири четврте награде у износу 250.000 динара (старих): 
- рад под шифром 53124, чији су аутори архитекти Едо Равникар и Маријан Врховец, из 
Љубљане; 
- рад под шифром 33099, чији је аутор архитект Мирослав Кос, из Загреба; 
- рад под шифром 22323, чији су аутори архитекти Бранислав Миленковић и Ђорђе 
Петровић, из Београда; 
- рад под шифром 73512, чији је аутор архитект Богдан Игњатовић, из Београда.  

125 Мате Бајлон, „Програм и конкурс“, Народна библиотека СР Србије – монографија о изградњи, 
(Београд, Народна библиотека Србије, 1981), стр. 23 
126 „Извод предлога седмогодишњег плана развоја библиотека 1964-1970 г.“, Библиотекар, 
(Београд), бр. 1-2, (1964), стр. 19 
127 Мате Бајлон, „Спомен-зграда Народне библиотеке у Београду“, Библиотекар, (Београд), бр. 2-3, 
(1958), стр. 105 
128 Расписом конкурса је од учесника такође тражено да „повезаност између ових група треба да је 
таква да омогућава што брже и краће везе како за читаоце и службенике тако и за кретање књиге и 
да се предвиди одвојен улаз за службенике библиотеке од главног улаза за посетиоце.“ Наведено 
у: Мате Бајлон, „Програм и конкурс“, Народна библиотека СР Србије – монографија о изградњи, 
(Београд, Народна библиотека Србије, 1981), стр. 23 
129 Душан Милачић, „Нова зграда Народне библиотеке у Београду“, Библиотекар, (Београд), бр. 1, 
(1958), стр. 2 
130 Мате Бајлон, „Програм и конкурс“, Народна библиотека СР Србије – монографија о изградњи, 
(Београд, Народна библиотека Србије, 1981), стр. 25 
131 Конкурсни жири је као посебан квалитет решења издвојио положај главне читаонице 
непосредно уз миран простор атријума. 
132 Мате Бајлон, „Спомен-зграда Народне библиотеке у Београду“, Библиотекар, (Београд), бр. 2-3, 
(1958), стр. 108 
133 Композиционо решење односа хоризонтале и вертикале, са ниским корпусом објекта и високом 
кулом, биће примењено током наредног периода на следећим конкурсима: 
1956. године - два првопласирана пројекта на конкурсу за „Идејно архитектонско рјешење зграде 
Народног одбора котара Загреб“: прва А награда аутори: архитекти Казимир Остроговић и Божица 
Остроговић. (прва етапа објекта реализована 1959. године), и прва Б награда аутори: архитекти 
Зденко Колацио и Зденко Сила.  
1960 – првопласирани пројекат на конкурсу за зграду Дома омладине у Београду, (реализован 
1968. године), аутори архитекти Драгољуб Филиповић и Зоран Тасић, као и другопласирани 
пројекат архитекта Иве Куртовића.  
1961. године - четири од пет награђених пројеката на конкурсу за нову зграду „Радио-телевизије 
Београд“ у Београду.  
1961 – пројекат Зграде „Политике“ у Београду, (реализован 1967. године), аутори архитекти 
Угљеша Богуновић и Слободан Јањић. 
1961. године - Првонаграђени пројекат на конкурсу за „Друштвени дом у Сарајеву“, аутор 
архитект Богдан Божовић.  
1961. године – конкурс друга награда, први пласман на конкурсу за зграду „ЦК СКХ у Загребу“, 
аутор Иван Витић.  
1963 – четири од пет награђених пројеката на конкурсу за „Дом Радио-телевизије“ у Загребу.  
1967 – реализован пројекат Зграде југословенског грађевинског центра у Београду, аутор архитект 
Славко Леви.  
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134 Овакав просторно функционални концепт је 1989. године награђен првом наградом на конкурсу 
за објекат Националне библиотеке Француске „François Mitterrand“ у Паризу, и реализован у 
периоду 1992-1996, аутора француског архитекта Доминика Пероа (Dominique Perrault). 
135 Током истраживања спроведеног у Народној библиотеци Србије, откривен је незаведен и 
службеницима библиотеке непознат оригинални конкурсни елаборат из 1958. године. Елаборат се 
сада, заведен, налази у магацинима књига НБС у делу за пројекте и мапе.  
136 „Uslovi konkursa za zgradu Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije“, Tehnika, 
(Beograd), br. 11-12, (1946), str. 339. 
137 „Zgrada društvenih organizacija u Novom Beogradu (Centralni komitet SKJ)“, Arhitektura urbanizam, 
(Beograd), br. 44, (1967), str. 18 
138 Dijana Milašinović Marić, Vodič kroz modernu arhitekturu Beograda, (Beograd: Društvo arhitekata, 
2002), str. 57. 
139 „Prvi srpski ustanak je bio ustanak Srba u Beogradskom pašaluku i okolnih šest nahija protiv Turaka u 
periodu od 14. februarа 1804 - 7. oktobra 1813. godine. Otpočeo je kao lokalna pobuna protiv dahija, a 
prerastao je u prvu fazu Srpske Revolucije. Ustanici predvođeni Karađorđem su uspeli da u značajnom 
vremenskom intervalu oslobode pašaluk. Ovaj ustanak je prethodio Drugom srpskom ustanku 1815, koji 
je na kraju doveo do stvaranja moderne Srbije.“ Видети: wikipedia.org/sr-el/Први_српски_устанак 
140 Говорећи о одлуци да се Библиотека подигне у спомен првом српском устанку, Јеремија 
Митровић, истиче: „Осећајући историјски значај одлуке од 1954. године, приликом прославе 150 
година од почетка првог српског устанка, да се у спомен на овај велики ослободилачки покрет код 
Срба подигне нова зграда Народне библиотеке у Београду.“, наведено у: Јеремија Митровић, 
„Суреп и Народна библиотека“, Библиотекар, (Београд), бр. 4, (1968), стр. 269 
141 Neven Šegvić, „Stvaralačke komponente arhitekture FNRJ“, Arhitektura, (Zagreb), br. 5-6, (1950), 34 
142 Локација на Светосавском платоу је била први пут разматрана приликом избора конкурсне 
локације за нову зграду Народне библиотеке, међутим, била је одбачена без сачуваног јасног 
објашњења у писаним документима. 
143 Никола Саичић, „Урбанистичке, архитектонске, ликовне и функционалне одлике објекта“, 
Народна библиотека СР Србије – монографија о изградњи, (Београд, Народна библиотека Србије, 
1981), стр. 75  
144 Зоран Жунковић, „Уређење околине“, Народна библиотека СР Србије – монографија о 
изградњи, (Београд, Народна библиотека Србије, 1981), стр. 89 
145 У то време постојеће зидине храма подигнуте су у периоду 1935-1941. године, према пројекту 
архитеката Богдана Несторовића и Александра Дерока. 
146 Зоран Жунковић, „Уређење околине“, Народна библиотека СР Србије – монографија о 
изградњи, (Београд, Народна библиотека Србије, 1981), стр. 89 
147 Ivo Kurtović, „Obrazloženje projekta i tehnički opis“, Tehnička dokumentacija glavnog projekta, 
(Beograd, 1966), str. 3 
148 Ibid 
149 Ibid 
150 Ibid 
151 Никола Саичић, „Урбанистичке, архитектонске, ликовне и функционалне одлике објекта“, 
Народна библиотека СР Србије – монографија о изградњи, (Београд, Народна библиотека Србије, 
1981), стр. 75 
152 Из конкурсних услова, наведено у: Зоран Жунковић, „Уређење околине“, Народна библиотека 
СР Србије – монографија о изградњи, (Београд, Народна библиотека Србије, 1981), стр. 89 
153 Дефинитивно успостављање параметара за оформљење целине биће реализовано тек, 1969. 
године, организацијом конкурса којим су уобличени урбанистички, просторни и програмски 
циљеви ширег окружења Светосавског платоа. Ужи анонимни конкурс за Идејно-архитектонско-
урбанистичко решење светосавског платоа расписала је Дирекција за изградњу и реконструкцију 
града 1. августа 1969. године. 
154 Из конкурсних услова. Наведено у: Мате Бајлон „Анализа орјентационог програма и тезе за 
коначан програм“ у: Мате Бајлон „Програм и конкурс“,Народна библиотека СР Србије – 
монографија о изградњи, (Београд, Народна библиотека Србије, 1981), стр. 25 
155 Рок израде Идејног пројекта предвиђен уговором од 2. новембра 1960. године, између Савета за 
културу НР Србије и Института за архитектуру и урбанизам при Архитектонском факултету у 
Београду, је био 1. фебруар 1961. године. Међутим, због недостатка потребне документације, 
односно одобрења локације, урбанистичких услова, геодетског снимка терена и података о 
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носивости терена, дошло је до застоја у изради пројекта, тако да је допунским уговором од 21. 
јануара 1961. године измењен рок предаје елабората и продужен до 15. априла 1962. године. У 
међувремену се 1 јула 1961. године Институт одвојио од Архитектонског факултета и остао под 
називом Институт за архитектуру и урбанизам Србије.  
156 Видети: Устав Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, 1963. године 
157 Видети: Архив Републичког извршног већа, записник, стенографске белешке и одлука са 
седнице одржане 20. јуна 1964. године. 
158 Архива Народне библиотеке Србије: АНБ, 283, 1847/1963 
159 Закон о преузимању права и дужности оснивача према Народној библиотеци Социјалистичке 
Републике Србије, Архива Скупштине Србије, 1964 
160 Решење о постављању М. П. Сурепа за управника Народне библиотеке је усвојено 27. јула 1965. 
године. АНБ, 315, 011 бр. 229/1965 
161 Савет за културу СР Србије основан је 1956. године Законом о савезним органима управе и за 
првог секретара Савета постављен је Милорад Панић Суреп (јул 1956. године). Савет за културу 
Србије је, посматрано према данашњој структури органа управе, било Министарство за културу, а 
Панић републички министар културе. 
162 За израду техничке документације ИАУС је склопио посебан уговор са својим сарадницима 
архитектима Ивом Куртовићем и Слободаном Михаиловићем, који су били одговорни за 
архитектонски део, док су за остале фазе ангажовани следећи копројектанти: за статичко-
конструктивни део архитект Ђорђе Злоковић, за хидроинсталације архитект Живорад 
Драгојловић, за електроинсталације инжењер Иван Материни, и за термоинсталације инжењер 
Младен Поповић. 
163 Вукоман Шалипуровић, „Кратак преглед развоја и смештаја народне библиотеке од 1832. до 
1973. године“, Народна библиотека СР Србије – монографија о изградњи, (Београд, Народна 
библиотека Србије, 1981), стр. 17 
164 За извођача целокупног процеса организације и извођења радова на објекту изабрано је 
Грађевинско предузеће „7 Јули“, из Београда. 
165 Ivo Kurtović, „Obrazloženje projekta i tehnički opis“, Tehnička dokumentacija glavnog projekta, 
(Beograd, 1966), str. 4  
166 Ibid, str. 5 
167 Никола Саичић, „Урбанистичке, архитектонске, ликовне и функционалне одлике објекта“, 
Народна библиотека СР Србије – монографија о изградњи, (Београд, Народна библиотека Србије, 
1981), стр. 81 
168 Ibid, str. 77 
169 Ibid 
170 Пројектом су предвиђене следеће читаонице укупног капацитета 475 места на површини од 
2500 м2:  
1. Главна читаоница са 315 места, односно 280 места на нивоу првог спрата и 31 место на нивоу 
галерије; 2. Читаоница периодике и штампе 68 места; 3. Одељење за научне радове 53 места; 4. 
Читаоница посебних фондова 20 места; 5. Одељење за музику 5 места; 6. Одељење за рукописе и 
старе књиге 10 места; 7. читаоница за библиографију 4 места.  
171 Prof. Nikola Saičić, „Narodna biblioteka SR Srbije“, Izgradnja, (Beograd), br. 12, (1976), str. 54 
172 За осветљење Главне читаонице постављена су 64 рефлектора инсталисане снаге по 1000 W. 
173 Достављање библиотечког материјала до одговарајућег места у читаоницама, врши се 
применом потпуне механизације, аутоматизованих покретних трака које су постављене испод 
плафона магацина, и сабирним тракама, које достављају материјал у центар за пријем и доставу у 
оквиру техничке зоне читаонице. Применом савремених уређаја, пнеумопоште, специјалних 
лифтова са касетама и тракастих транспортера, постигнута је ефикасност од три минута од 
тренутка кад је реверсом затражена књига до њеног допремања на радни сто у читаоници. 
Одговарајуће инсталације су спроведене кроз међуспратну конструкцију, која је пројектована као 
саставни део монтажне конструкције респозиторија. 
174 Никола Саичић, „Урбанистичке, архитектонске, ликовне и функционалне одлике објекта“, 
Народна библиотека СР Србије – монографија о изградњи, (Београд, Народна библиотека Србије, 
1981), стр. 77 
175 Скулптура постављена у атријуму је ауторски рад уметнице Лидија Мишић. 
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176 Иво Куртовић, наведено у: Богдан Стојков, „Идејни, главни и детаљни пројекат“, Народна 
библиотека СР Србије – монографија о изградњи, (Београд, Народна библиотека Србије, 1981), 
стр. 29 
177 Валентина Брдар, „Живот и дело архитекте Иве Куртовића (1910-1972)“, Магистарски рад, 
(Универзитет у Београду Филозофски факултет, 2008) 
178 Иво Куртовић, наведено у: Богдан Стојков, „Идејни, главни и детаљни пројекат“, Народна 
библиотека СР Србије – монографија о изградњи, (Београд, Народна библиотека Србије, 1981), 
стр. 31 
179 Ibid 
180 Ibid, str. 33 
181 Ibid, str. 31 
182 Из конкурсних услова. За проширење програма је у Условима речено: „Долазе у обзир кафе-
ресторан, књижара, антикварница, букинисти, мања изложбена галерија, продаја цвећа и сл.“ 
Наведено у: Зоран Жунковић, „Уређење околине“, Народна библиотека СР Србије – монографија 
о изградњи, (Београд, Народна библиотека Србије, 1981), стр. 91.   
183 Видети: Bernard Tschumi, Arhitektura i disjunkcija, (1996), (Zagreb: AGM, 2004) 
184 Uroš Martinović, „Suvremenici Bogojević – Kurtović“, Čovjek i prostor, (Zagreb), br. 267, (1975), 25 
185 Никола Саичић, „Урбанистичке, архитектонске, ликовне и функционалне одлике објекта“, 
Народна библиотека СР Србије – монографија о изградњи, (Београд, НБС, 1981), стр. 77 
186 Из Извештаја о изградњи и опреми Народне библиотеке СР Србије Број 9/72, од 22. марта 1973. 
године. Наведено у: Александар Вукићевић-Сарап, „Грађење, опремање и спољно уређење“, 
Народна библиотека СР Србије – монографија о изградњи, (Београд, НБС, 1981), стр. 63 
187 Prof. Nikola Saičić, „Narodna biblioteka SR Srbije“, Izgradnja, (Beograd), br. 12, (1976), str. 53 
188 Ibid, str. 57 
189 Uroš Martinović, „Suvremenici Bogojević – Kurtović“, Čovjek i prostor, (Zagreb), br. 267, (1975), 25 
190 Ivan Štraus, Arhitektura Jugoslavije 1945-1990, (Sarajevo: Svjetlost, 1990), str. 102 
191 Bernard Tschumi, Arhitektura i disjunkcija, (1996), (Zagreb: AGM, 2004), str. 14 
192 Ranko Radović, „Arhitektura arhitekata ili arhitektura jedne arhitekture“, Čovjek i prostor, (Zagreb), 
br. 310, (1979), str. 19 
193 Robert Venturi, Denis Scott Brown, Learning from Las Vegas, navedeno u: Fedor Kritovac, „Learning 
from Las Vegas – bilješke uz istoimeno djelo R. Venturia, Demise Scott Brown i Steven Izenour M.I.T. 
Press, 1973“, Čovjek i prostor, (Zagreb), br. 257, (1974), str. 18 
194 Mary McLeod, ¨Architecture and Politics in the Reagan Era: From Postmodernism to 
Deconstructivism¨, in: Michael К. Hays, ed. Architecture Theory since 1968. (Cambridge, Mass.: The 
MIT Press, 1998), p. 682 
195 Ibid, str. 685  
196 Мишко Шуваковић, Постмодерна: (73 појма), (Београд, Народна књига/Алфа, Библиотека 
Појмовник, 1995), стр. 119 
197 Ibid 
198 Ibid 
199 Видети: Мишко Шуваковић, Постмодерна: (73 појма), (Београд, Народна књига/Алфа, 
Библиотека Појмовник, 1995), стр. 83 
200 Ibid 
201 Videti: Mihailo Lujak, „Spatialization of Social Process vs Singular Object of Architecture“, Spatium, 
(Belgrade), No. 23, (October, 2010), str. 38-45 
202 Видети: Мишко Шуваковић, Постмодерна: (73 појма), (Београд, Народна књига/Алфа, 
Библиотека Појмовник, 1995), стр. 84 
203 Paul Ricoeur, „Universal Civilization and National Cultures“, (1961), u: Kenet Frempton, Moderna 
arhitektura kritička istorija, (1980), (Beograd, Orion Art, 2004), str. 314 
204 Ibid 
205 Kenet Frempton, Moderna arhitektura kritička istorija, (1980), (Beograd, Orion Art, 2004), str. 314 
206 Видети: Мишко Шуваковић, Постмодерна: (73 појма), (Београд, Народна књига/Алфа, 
Библиотека Појмовник, 1995), str. 119 
207 Ibid, str. 107 
208 Видети: Bernard Tschumi, Arhitektura i disjunkcija. (1996). (Prevod Silva Kalčić. Zagreb: AGM, 
2004), str. 12-15 
209 Bernard Tschumi, Arhitektura i disjunkcija. (1996). (Prevod Silva Kalčić. Zagreb: AGM, 2004), str. 14 

 
 

312



                                                                                                                                               
210 У истраживању урбанистичке поставке Новог Београда и архитектонских објеката 
реализованих на Новом Београду у периоду до 1962. године, Благојевић наводи следеће: „..иако се 
сматра да је модернизам у послератној архитектури, не само био опште прихваћен, већ и наметнут 
од стране државне културне политике.“ Видети: Љиљана М. Благојевић, „Стратегије модернизма у 
планирању и пројектовању урбане структуре и архитектуре Новог Београда: период концептуалне 
фазе од 1922. до 1962. године“, стр. 112 
211 Videti: Erik Hobsbaum, Doba extrema – Istorija Kratkog Dvadesetog Veka 1914-1991, (1994), 
(Beograd, Dereta, 2002),str. 173-219  
212 Kenet Frempton, Moderna arhitektura kritička istorija, (1980), (Beograd, Orion Art, 2004), str. 314 
213 Ibid, str. 315 
214 Mary McLeod, ¨Architecture and Politics in the Reagan Era: From Postmodernism to 
Deconstructivism¨, in: Michael К. Hays, ed. Architecture Theory since 1968. (Cambridge, Mass.: The 
MIT Press, 1998), p. 685 
215 Аутори пројекта архитекти Марко Деклева, Матјаж Гарцароли (Garzarolli), Војтех Равникар и 
Егон Ватовец. 
216 Зденко Колацио у тексту „Борбина награда за 1979. годину“ износи чуђење и ограђује се од 
оваквог образложења жирија, наводећи следеће: „Својим решењем продаваонице и поштанског 
уреда, архитекти... упозоравају на „излаз из разнородних странпутица модерне архитектуре“ (?!). 
Тако су барем оцијенили колеге који су жирирали словеначке радове.“ u: Zdenko Kolacio, „Borbina 
nagrada za 1979. godinu“, Arhitektura, (Zagreb), br. 172-173, (1980), str. 71   
217 Разговори су одржани 12. јанура 1979. године, у просторијама Савеза архитеката Хрватске. 
Разговоре је водио др. Жарко Домијан, а започео кратким уводним излагањем Радован Делале 
(Radovan Delalle). Учесници разговора су били: Стане Берник, мр. Владимир-Брацо Мушич и 
Алеш Водопивец из Љубљане, Саша Леви из Сарајева, Јеша Денегри и Ранко Радовић из Београда, 
мр Владимир Беденко, др Жељко Чорак, др Радован Иванчевић, Андрија Мутњаковић, др Милан 
Прелог, Вјенцеслав Рихтер (Vjenceslav Richter), Давор Салопек, и Невен Шегвић, из Загреба, и 
чланови уредништва часописа Arhitektura. Разговори су публиковани тек годину дана касније под 
измењеним насловом „Постмодерна архитектура“, 1980. године у часопису Arhitekturа, (Загреб), 
број 172-173, стр 19-71, у броју у којем је објављена вест о смрти председника СФРЈ Ј. Б. Тита. 
218 Видети: „Postmoderna arhitektura“, Arhitektura, (Zagreb), br. 172-173, (1980), str. 19-71 
219 Andrija Mutnjaković, „Škola u Kumrovcu“, Arhitektura, (Zagreb), br. 1, (1958), str. 5 
220 Ранко Радовић у: Милош Јефтић, Слојевити путеви Ранка Радовића, (Београд: Графикон, 
1995), стр. 95 
221 Robert Stern цитирано у: Mary McLeod, ¨Architecture and Politics in the Reagan Era: From 
Postmodernism to Deconstructivism¨, in: Michael К. Hays, ed. Architecture Theory since 1968. 
(Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1998), p. 696 
222 О антагонизму према постмодернизму, као и о честој и не-контекстуалној (зло)употреби крова 
вернакуларне архитектуре на савременим објектима, током осме и девете деценије прошлог века, 
насталу као резултат усаглашених-компромисних интереса политика културе, Иван Штраус, 
илуструјући друштвени и културолошки контекст у оквиру југословенског културног простора, 
наводи следеће: „И поред очигледног некритичког манипулирања овим кровним покривачима, од 
војвођанских и славонских равница до Ријеке дубровачке, на периферијама наших градова једнако 
као и у центрима или постојећим градским структурама, образложење је исто – градитељски 
регионализам, аутохтони обликовни израз и слична вербална покрића. Градећи стамбене објекте, 
хотеле, и административне зграде...поред те лажне регионалности, архитекти обезбјеђују себи 
брзу и лаку зараду, дуг мир, а избјегавају ризик којем су редовито изложени стварни креатори који 
желе ићи напред. Истина, тек ту и тамо примјеном оваквих кровних покривача примјетан је 
обликовни помак и становита надградња овог архитектонског поступка.“ Ivan Štraus, Arhitektura 
Jugoslavije 1945-1990, (Sarajevo: Svjetlost, 1990), str. 158. 
223 Фреске су рађене од 1971. до 1974. према ликовном концепту и картонима Крсте Хегедушића и 
идејном сценарију Душана Пленче. На реализацији фресака радили су Хегедушићеви сарадници 
академски сликари Бранка Хегедушић, Миленко Босанац, Милутин Гајић, Ратко Јањић Јобо, 
Златко Кесер и Федор Личина, док је мајстор зидар био Хамид Мадешко, а помоћник Ахмо Крек. 
224 Историјски подаци о битци: битка вођена под немачким називом Operacija Schwarz (Црно), док 
је у послератној Југославији названа Пета непријатељска офанзива. Циљ офанзиве је био да се 
униште партизански одреди у Херцеговини и Црној Гори и зароби вођа партизана Јосип Броз 
Тито. Офанзива је трајала од 15. маја до 15. јуна 1943. године. У сукобу је учествовало 117.000 

 
 

313



                                                                                                                                               
„непријатељских“ (војника Сила осовине) војника, 150 авиона и 19.700 војника Југословенске 
Народноослободилачке војске. У битци је погинуо 6.391 партизан, док су подаци о губицима Сила 
осовине непознати. И поред великих губитака, скоро трећина војника који су били у борби, 
неуспех офанзиве је означио прекретницу у даљем току ратних дејстава. У послератној 
Југославији Битка на Сутјесци је постала важан део културе јер је „показала спремност на 
жртвовање и способност издржавања великих патњи и чврстину морала партизана.“ 
225 OMN (Oliver Minić), „Informativni centar Tjentište“, Arhitektura urbanizam, (Beograd), br. 38, 
(1966), 11 
226 Разиграна пластика споменика која симболизује продор на Сутјесци, висине је 15.0m, и дужине 
30.0 m. 
227 Видети: Baudrillard, Jean i Nouvel, Jean. The Singular Objects of Architecture, (2000). (Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 2002) 
228 Ranko Radović, Vrt ili kavez – Eseji i studije iz arhitekture i grada, (Novi Sad, Prometej, 1995), str. 73 
229 Јеша Денегри, „Проблеми и позиције у сликарству Миодрага Б. Протића“, у: Поетика и 
симболи Миодрага Б. Протића, (каталог изложбе 17.12.2005-15.2.2006, Београд, МСУ, 2006), 10. 
230 Ranko Radović, „Spomen-kuća bitke na Sutjesci“, Arhitektura, (Zagreb), br. 158-159, (1976), str. 68 
231 Радовић објашњавајући просторну концепцију објекта наводи: „...krov koji ’raste’ iz tla, pretvoriti 
krovne ravni u ’fasadu’ i tako svu arhitekturalnu energiju uzeti iz tla, baciti duž kosih, nagnutih, krovova 
svetu i u svet, u ljude i u vremena.“ у: Ranko Radović, „Spomen-kuća bitke na Sutjesci“, Arhitektura, 
(Zagreb), br. 158-159, (1976), str. 68 
232 Ранко Радовић у: Милош Јефтић, Слојевити путеви Ранка Радовића, (Београд: Графикон, 
1995), стр. 94-95 
233 Robert Venturi, De l'ambiguite en Architecture, (Dunod, Paris, 1971), цитирано у: Ranko Radović, 
Vrt ili kavez – Eseji i studije iz arhitekture i grada, (Novi Sad, Prometej, 1995), str. 73 
234 Ranko Radović, Vrt ili kavez – Eseji i studije iz arhitekture i grada, (Novi Sad, Prometej, 1995), str. 73 
235 Васил Кандински, цитирано у: Јеша Денегри „Проблеми и позиције у сликарству Миодрага Б. 
Протића“ у: Поетика и симболи Миодрага Б. Протића, (каталог изложбе 17.12.2005-15.2.2006, 
Београд, МСУ, 2006), стр 11 
236 „Objekat ‘Panorame Bitke na Sutjesci’- Tjentište”, Zbornik radova, Instituta za arhitekturu i 
urbanizam Srbije, (Beograd), br. 5, (1970), str. 256 
237 OMN (Oliver Minić), „Informativni centar Tjentište“, Arhitektura urbanizam, (Beograd), br. 38, 
(1966), 13 
238 Ibid 
239 Ranko Radović „Spomen-kuća bitke na Sutjesci“, Arhitektura, (Zagreb), br. 158-159, (1976), str. 67 
240 Ibid 
241 Ibid, str. 68 
242 Ibid 
243 OMN (Oliver Minić), „Informativni centar Tjentište“, Arhitektura urbanizam, (Beograd), br. 38, 
(1966), 13 
244 „Objekat ‘Panorame Bitke na Sutjesci’- Tjentište”, Zbornik radova, Instituta za arhitekturu i 
urbanizam Srbije, (Beograd), br. 5, (1970), str. 256 
245 Ibid 
246 Љиљана М Благојевић, Стратегије модернизма у планирању и пројектовању урбане структуре 
и архитектуре Новог Београда: период концептуалне фазе од 1922. до 1962. године. (Докторска 
дисертација. Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, Београд 2004), стр. 114 
247 Вјенцеслав Рихтер, из техничког описа цитирано у: „Natječaj za idejno rješenje zgrade Muzeja 
revolucije naroda Jugoslavije“, Arhitektura, (Zagreb), br. 5-6, (1961), str. 19-20 
248 Ibid 
249 Радовић, у контексту компромиса политике културе, симболичку истину Спомен дома на 
Тјентишту, не поставља у опозицији са модернистичким концептом конструктивне истине, већ као 
њену допуну или надградњу. Он истиче да видљивост необрађеног бетона представља вишу 
симболичку истину од конструктивне истине објекта, односно како наводи: „Естетика истине не 
само кроз видну конструкцију него и кроз очигледно тело једне куће, силе у њој, функције које 
прима кроз неконвенционално откривање нових релација...“ у: OMN (Oliver Minić), „Informativni 
centar Tjentište“, Arhitektura Urbanizam, (Beograd), br. 38, (1966), str. 11 
250 Радовић: „Унутра пак необрађени бетон, онако како буду одливене кровне структуре треба да 
створи нови и неочекивани утисак: достојанствени и покренути простор који би модерну 

 
 

314



                                                                                                                                               
експозицију и информације о величанственој бици примио као свој интегрални део. Уверен сам да 
се хероика и састанак са сублимним етичким вредностима једне јединствене и слободарске епохе 
не може одржати у помпезној соби топлих и декоративних украса...Напротив, то је необрађени и 
достојанствени ентеријер од бетона, камена, дрвета и стакла.“ OMN (Oliver Minić), „Informativni 
centar Tjentište“, Arhitektura Urbanizam, (Beograd), br. 38, (1966), str. 11 
251 „Objekat ‘Panorame Bitke na Sutjesci’- Tjentište”, Zbornik radova, Instituta za arhitekturu i 
urbanizam Srbije, (Beograd), br. 5, (1970), str. 256 
252 Aldo van Ajk, „The Interior of Time“, u: C. Jencks, G. Baird, Meaning in Architecture, (London, 
1970, pp. 170-171). Citirano u: Ranko Radović, Vrt ili kavez – Eseji i studije iz arhitekture i grada, (Novi 
Sad, Prometej, 1995), str. 142  
253 Ranko Radović, Vrt ili kavez – Eseji i studije iz arhitekture i grada, (Novi Sad, Prometej, 1995), 128 
254 Ibid 
255 Paul Ricoeur, „Universal Civilization and National Cultures“, (1961), u: Kenet Frempton, Moderna 
arhitektura kritička istorija, (Beograd, Orion Art, 2004), str. 314 
256 Ibid 
257 Снежана Тошева, „Бранислав Којић (1899-1987)“, у: Ђорђе Злоковић ур. Бранислав Којић – 
сећање на архитекту: поводом стогодишњице рођења, каталог изложбе, (Београд: Српска 
академија наука у уметности, 2001), str. 11 
258 Ibid 
259 Boris Groys. Citirano u: Steiner, Dietmar. „Razgovor-Intervju“, ORIS- časopis za arhitekturu i 
kulturu, (Zagreb), br. 7, (2000),  str. 12 
260 Charles Jencks, „Arhitecture Today“ (1991), преузето из: Радивоје Динуловић „О континуитету 
идеја и облика у архитектури Ранка Радовића“, Архитектура Урбанизам, (Београд), бр. 16-17, 
(2005), стр. 19 
261 Ivan Štraus, Arhitektura Jugoslavije 1945-1990, (Sarajevo, Svjetlost, 1990), str. 157 
262 Радовић у наставку додаје „...,мислим да је донела Спомен-кући са Сутјеске тако значајно место 
више изван ‘граница домовине’ него у ‘домовини’ самој, како је то вероватно и природно.“ Ранко 
Радовић, у: Милош Јефтић, Слојевити путеви Ранка Радовића, Београд, Графиком, 1995, стр. 94-
95. Објекат Спомен куће битке на Сутјесци је још у фази пројекта, пре реализације на захтев 
париске редакције објављен у тада једном од најзначајнијих стручних часописа, француском 
часопису L'Architecture d'Aujourd'hui (Br. 129), затим је публикован у часопису Савеза архитеката 
Чехословачке, Československi architekt, (br. 11-12, 1970), такође пре завршетка реализације, као и 
Чарлс Џенкс који је о објекту писао у тексту „Architecture Today“,  публикованом 1991. године. 
263 Bernard Tschumi, Arhitektura i disjunkcija. (1996). (Prevod Silva Kalčić. Zagreb: AGM, 2004), str. 11 
 
ГЛАВА VI Процес регионализације просторних концепата – објекти Спомен домова 
 
264 Nikola Dobrović, Savremena arhitektura 1 – Postanak i poreklo, (Beograd: Građevinska knjiga, 
1965), str. 9 
265 Antoaneta Pasinović, „Regionalizam spomen-arhitekture ili spomeničnost arhitekture u regiji“, 
Arhitektura, (Zagreb), br. 158, (1976), str. 56 
266 Ibid 
267 Davor Salopek, Darko Venturini, „Аrhitektura, urbanizam na izložbi „Slovenska likovna umjetnost 
1945-1978““, Arhitektura, (Zagreb), br. 168-169, (1979), str. 69; videti: Davor Salopek, Darko Venturini, 
„Inventarizacija poznatih vrijednosti ili izložba u izložbi“, Čovjek i prostor, (Zagreb), br. 4, (1979), str. 
10-11 
268 Ibid 
269 Ibid 
270 Ibid 
271 Ibid 
272 Ibid 
273 Видети: Stane Bernik, Marko Mušič / Kolašin – razstava arhitekture, (Ljubljana, Društvo 
oblikovalcev Slovenije, 1977), nepaginirano 
274 Marko Mušič, navedeno u: Stane Bernik, Marko Mušič / Kolašin – razstava arhitekture, (Ljubljana, 
Društvo oblikovalcev Slovenije, 1977), nepaginirano  
275 Stane Bernik, Marko Mušič / Kolašin – razstava arhitekture. nepaginirano 
276 Ibid 

 
 

315



                                                                                                                                               
277 Марко Мушич, „У границама рационалних конструкција и стваралачке логике“, Дуг Револуцији, 
(Никшић), билтен бр. 2, (1976), стр. 19 
278 Ibid, str. 19-20 
279 Stane Bernik, Marko Mušič / Kolašin – razstava arhitekture. nepaginirano 
280 Из конкурсног објашњења (1970), (Превод: Маја Немет). Наведено у: Stane Bernik, Marko Mušič 
/ Kolašin – razstava arhitekture, (Ljubljana, Društvo oblikovalcev Slovenije, 1977), nepaginirano 
281 Ibid 
282 Ито самосталне градивне фрагменте веће просторне целине означава термином „single space“. 
Videti: Toyo Ito, „Casting off „Week Architecture““, Sou Fujimoto, Primitive Future, (Tokуo, Japan, 
2008), str. 10  
283 Видети: Toyo Ito, „Casting off „Week Architecture““, наведено у: Sou Fujimoto, Primitive Future, 
(Tokуo, Japan, 2008), str. 9 
284 Sou Fujimoto, Primitive Future, (Tokуo, Japan, 2008) 
285 Sou Fujimoto цитирано у: Toyo Ito, „Casting off „Week Architecture““, у: Sou Fujimoto, Primitive 
Future, (Tokуo, Japan, 2008), str. 9 
286 Ibid, str. 10 
287 Toyo Ito, „Casting off „Week Architecture““, наведено у: Sou Fujimoto, Primitive Future, (Tokуo, 
Japan, 2008), str. 11 
288 Fujimori navodi: „I belive that there is a primordial form from which things are derived.“ Terunobu 
Fujimori, „Artificial Architecture, Natural Architecture: Dialogue Summary“, наведено у: Sou Fujimoto, 
Primitive Future, (Tokуo, Japan, 2008), str. 139 
289 Marko Mušič, „Spomen-dom Kolašin“, Arhitektura, (Zagreb), br. 158-159, (1976), str. 97 
290 Из конкурсног објашњења (1970), (Превод: Маја Немет). Наведено у: Stane Bernik, Marko Mušič 
/ Kolašin – razstava arhitekture, (Ljubljana, Društvo oblikovalcev Slovenije, 1977), nepaginirano 
291 Ranko Radović, „Arhitektura arhitekata ili arhitektura jedne arhitekture“, Čovjek i prostor, (Zagreb), 
br. 310, (1979), str. 19 
292 Ibid 
293 Uroš Martinović, Fragmenti jednog viđenja arhitekture, (Beograd, 1983), str. 27 
294 СР Хрватска 1971. године и СР Србија 1972. године. Након промене Хрватског и Српског 
руководства, Тито је прихватио федерализацију савезне државе, услед чега је свака република 
добила своју самосталност и дозволио сецесију република чланица, што је коначно потврђено 
новим Уставом СФРЈ усвојеним 1974. године 
295 Долазак Председника Југославије на свечано отварање Спомен дома у Кумровцу, описује 
Берислав Шербетић, један oд аутора: „Na svečanom otvaranju bilo je mnogo, mnogo gostiju, uzvanika 
iz cijele Jugoslavije. Pred Domom druga su Tita dočekali najviši funkcionari, a on ih je dočekao 
duhovitom primjedbom kako je ovo Dom omladine, a da mu se po njihovom izgledu ni jedan ne čini 
omladincem. U tom tonu, neposredno, jednostavno prisno i prijateljski susreo se sa nama autorima. 
Čestitao nam je tako iskreno da smo osjetili da to nije samo kurtoazija već da mu se objekat stvarno sviđa. 
Govorio je o kvaliteti tog prostora iz kojeg se može vidjeti  i ’kroz cijeli Dom.’” Intervju sa Berislavom 
Šerbetićem „Veličina jednostavnosti“, u: „U povodu smrti druga Tita“, Čovjek i prostor, (Zagreb), br. 3-
4, (324-325), (1980),  str. 5. (str. 3-9) 
296 Intervju sa Berislavom Šerbetićem „Veličina jednostavnosti“, u: „U povodu smrti druga Tita“, Čovjek i 
prostor, (Zagreb), br. 3-4, (324-325), (1980),  str. 5 
297 Ibid 
298 Antoaneta Pasinović, „Regionalizam spomen-arhitekture ili spomeničnost arhitekture u regiji“, 
Arhitektura, (Zagreb), br. 158, (1976), str. 59 
299 Antoaneta Pasinović, „Dvosjeklost regionalizacije prostornog izraza – uz Spomen dom boraca i 
omladine u Kumrovcu“, Arhitektura, (Zagreb), br. 144, (1973), str 33 
300 Zdenko Kolacio, „Osvrt na natječaj za Idejno rješenje omladinskog doma „7 sekretara SKOJA““, 
Čovjek i prostor, (Zagreb), br. 163, (1966), str. 1  
301 Andrija Mutnjaković, „Škola u Kumrovcu“, Arhitektura, (Zagreb), br. 1, (1958), str. 5 
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308 Ibid 
309 Ibid 
310 Antoaneta Pasinović, „Regionalizam spomen-arhitekture ili spomeničnost arhitekture u regiji“, str. 62 
311 Ibid 
312 Четири једнаковредна Откупа у износу од 12.500 динара: 

- ауторски тим архитеката Марко Зелић, Иван Жижић и Мате Милић, (T XVI: 
сл. 16.8) 

- аутор архитект Грег Кошак, (T XVI: сл. 16.10) 
- аутор архитект Жарко Винцек, (T XVI: сл. 16.11) 
- ауторски тим архитеката Томислав Креч, Едо Хојски, Миљенко Станић. 

313 Berislav Šerbetić, „Spomen dom boraca narodnooslobodilačkog rata i omladine Jugoslavije u 
Kumrovcu“, Arhitektura, (Zagreb), br. 158-159, (1976), str. 87 
314 Ibid 
315 Ibid, str. 88 
316 Antoaneta Pasinović, „Dvosjeklost regionalizacije prostornog izraza – uz Spomen dom boraca i 
omladine u Kumrovcu“, Arhitektura, (Zagreb), br. 144, (1973), str. 35 
317 Pasinović dodaje: „Ako bismo pokušali izreći mjeru njihove eksperimentalnosti, ona se prostore u 
sretnom odmjeravanju provjerenih arhitektonskih metoda i njihovoga discipliniranog i pažljivog 
osuvremenjenja.“ Antoaneta Pasinović „Dvosjeklost regionalizacije prostornog izraza – uz Spomen dom 
boraca i omladine u Kumrovcu“, str. 35. 
318 Концепцијски модел малог града савремене интерпретације традиционалног обликовања у 
варијантним решењима биће примењен током осме деценије прошлог века, на многим конкурсима 
не само за меморијалне објекте, од којих наводимо само значајније: Спомен дом „Митар 
Трифуновић Учо“ у Босанском Шамцу, (1973) аутор архитект Марко Мушич; Опера у Софији 
(Бугарска, 1973) међународни конкурс, Прва награда ауторски тим архитект Иван Штраус и 
архитект Халид Мухасиловић (T XVI: сл. 16.25); Спомен дом 6. личке пролетерске дивизије на 
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Тополи (1976) архитеката Милош Бобић и Станко Гаковић (T XVI: сл. 16.27 – 16.28); Омладинско 
насеље „Шумарице“ у Крагујевцу (1976) архитект Драгољуб Бакић (T XVI: сл. 16.29); Дом 
револуције у Никшићу (1976) аутор архитект Марко Мушич; Робна куће у Јајцу, (1976, Савезна 
награда „Борбе“) групе аутора архитеката Радивоја Јадрића, Џемалудина Карића, Неџада Курта. 
319 „Godišnje nagrade“, Čovijek i prostor, (Zagreb), br. 273, (1975), str. 17 
320 Berislav Šerbetić, „Spomen dom boraca narodnooslobodilačkog rata i omladine Jugoslavije u 
Kumrovcu“, Arhitektura, (Zagreb), br. 158-159, (1976), str. 88 
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322 Antoaneta Pasinović, „Regionalizam spomen-arhitekture ili spomeničnost arhitekture u regiji“, str. 63 
323 Ibid 
324 Ibid 
325 Berislav Šerbetić, „Spomen dom boraca narodnooslobodilačkog rata i omladine Jugoslavije u 
Kumrovcu“, Arhitektura, (Zagreb), br. 158-159, (1976), str. 88 
326 Marijan Susovski, „Prijedlog galerije grada Zagreba za jedan kulturni centar u Zagrebu“, Arhitektura, 
(Zagreb), br. 158-159, (1976), str. 154 
327 Ivan Filipčić, Berislav Šerbetić, „Spomen dom boraca NOR-a i omladine Jugoslavije u Kumrovcu“, 
Čovjek i prostor, (Zagreb), br. 264, (1975), str. 7 
328 „Aktuelnosti - Spomen dom u Kumrovcu“, Arhitektura urbanizam, (Beograd), br. 74-77, (1975), str. 4 
329 Marijan Susovski, „Prijedlog galerije grada Zagreba za jedan kulturni centar u Zagrebu“, Arhitektura, 
(Zagreb), br. 158-159, (1976), str. 154 
330 Antoaneta Pasinović, „Dvosjeklost regionalizacije prostornog izraza – uz Spomen dom boraca i 
omladine u Kumrovcu“, Arhitektura, (Zagreb), br. 144, (1973), str 33 
331 Шербетић објашњава да се форма објекта„....ritmički diže u obliku spuža, s time da je ovaj 
spomenički dio, kao što vidite iz trga, najviši element, i to ima neke apstraktne simbolike.“, Berislav 
Šerbetić „Spomen dom boraca narodnooslobodilačkog rata i omladine Jugoslavije u Kumrovcu“, 
Arhitektura, (Zagreb), br. 158-159, (1976), str. 88 
332 У конкурсном решењу ове просторије су предвиђене за садржај фонотеке, фотодокументације и 
филмотеке, али је у току израде главног пројекта 1972. године дошло до промене програма тако да 
су ове просторије предвиђене као радне учионице за семинаре политичке школе. 
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333 У оквиру комерцијалног и забавно-рекреативног дела објекта налазе се следећи садржаји: у 
нивоу трга улазни хол са рецепцијом и аперитив баром, затим ТВ салон на нивоу изнад улазног 
хола, док су испод трга лоцирани, ресторан, самопослуга, и затворени базен димензија 7m x 14m, 
са клизним прозорским отворима, тако да је током летњих месеци предвиђен за коришћење и од 
стране спољних гостију. Економски део објекта је такође једним својим делом лоциран испод 
централног трга. 
334 Централни комитет Савеза комуниста Југославије, расписао је 1. децембра 1979. године општи 
југословенски конкурс за израду идејног решења Политичке школе СКЈ „Јосип Броз Тито“ у 
Кумровцу, са роком предаје радова 15. марта 1980. године. Конкурс је завршен 11. априла 1980. 
године када је оцењивачки суд, једногласно закључио да се доделе следеће награде и откупи:  

Прва награда у износу 200.000 дин: 
 - Ауторски тим архитект Данило Цвјетковић, архитект Миомир Лужајић, из Марибора;  

Две равноправне друге награде у износу 140.000 дин: 
 - Архитект Милан Војновић, из Сарајева 
 - Ауторски тим архитект Петар Арсић, архитект Небојша Поповић, из Београда 

Четврта награда, у износу 80.000 дин: 
 - Ауторски тим архитект Славко Брезоски, архитект Невена Брезоска, из Скопља 

Пет Откупа у износу 40.000 дин: 
 - Ауторски тим, архитект Стеван Мићић, архитект Игор Марић, архитект Будимир 
Новаковић, из Београда. 
 - Архитект Ахмед Џувић, из Сарајева 
 - Ауторски тим, архитект Василије Милуновић, архитект Бранислав Митровић, архитект 
Горан Мартиновић, из Београда 
 - Аутор Aquarius design studio, из Новог Места 
 - Архитект Феђа Кошир, из Љубљане 

„Iz izvještaja Ocjenjivačkog suda o rezultatima Jugoslavenskog anonimnog natječaja za izradu Idejnog 
rješenja Političke Škole SKJ „Josip Broz Tito“ u Kumrovcu“, Čovijek i prostor, (Zagreb), br. 10 (331), 
(1980), str. 7 
335 „Godišnje nagrade“, Čovijek i prostor, (Zagreb), br. 273, (1975), str. 17 
336 Berislav Šerbetić, „Spomen dom boraca narodnooslobodilačkog rata i omladine Jugoslavije u 
Kumrovcu“, Arhitektura, (Zagreb), br. 158-159, (1976), str. 88 
337 „...nijedna forma koja je vani nije iznutra drugačija. Da bismo to postigli, išli smo na to da smo sve 
uglove što su se javljali kod kosih krovova iskorištavali do zadnjeg ugla, i to na taj način što smo podizali 
sadržaje na galerije, i tako smo zaista uspjeli iskoristiti sve ove elemente, oblike i funkcije kuće.“ Berislav 
Šerbetić, „Spomen dom boraca narodnooslobodilačkog rata i omladine Jugoslavije u Kumrovcu“, 
Arhitektura, (Zagreb), br. 158-159, (1976), str. 83 
338 Antoaneta Pasinović, „Regionalizam spomen-arhitekture ili spomeničnost arhitekture u regiji“, str. 57 
339 Ibid 
340 Видети: Zdenko Kolacio, „Osvrt na natječaj za Idejno rješenje omladinskog doma „7 sekretara 
SKOJA““, Čovjek i prostor, (Zagreb), br. 163, (1966), str 1 
341 Dejan Ećimović, „Amрlituda avanture“, Arhitektura, (Zagreb), br. 204-207, (1988), str. 38 
342 Grga Abramović, (Predsednik Skupštine opštine Bosanski Šamac), „Prvi neimari Bosanskog Šamca“, 
(1976), navedeno u: http://kladnjak.tripod.com/monografija  
343 Пројектантски тим  чинили су следећи сарадници: архитекти, Мајда Цајнко, Андреј Храуски, 
Младен Трепо, Соња Колар-Новак, Бреда Торкар, Јанез Главан, Томаж Бресквар, Томаж Вовк, 
Владо Ковачић и Андреј Нолда; Конструкција: Јоже Цорен, грађевински инжењер, у сарадњи са 
Индустријским бироом из Љубљане; Конструкција челичних кровова дворана: проф. др. Милош 
Маринчек, грађевински инжењер.; Инсталације: Индустријски биро Љубљана. 
344 Израда урбанистичке документације Регулационог плана градског подручја „Дуга“ поверена је 
Урбанистичком институту СР Хрватске из Загреба; аутори плана су Архитект Иван Чижмек и 
архитект Динко Милас.  
345 Marko Mušič, „Spomen dom „Mitar Trifunović Učo“ Bosanski Šamac“, Arhitektura, (Zagreb), br. 
158-159, (1976), str. 107 
346 Ibid 
347 Ibid, str. 108 
348 Ibid 
349 Ibid 
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350 Ibid 
351 Ibid 
352 Dinko Milas, „Spomen dom „Mitar Trifunović Učo“ u Bosanskom Šamcu“, Arhitektura, (Zagreb), br. 
158-159, (1976), str. 116 
353 Видети: Aleksandar Ignjatović, Jugoslovenstvo u arhitekturi 1904-1941, (Beograd, Građevinska 
knjiga, 2007), str. 43-231 
354 Устав Социјалистичке Федеративне Републике Југославије усвојен је 21. фебруара 1974. 
године, са циљем како је у уводу Устава наведено: „у тежњи да се учврсте и даље развију 
постигнуте револуционарне тековине, да се учврсти право и одговорност социјалистичких 
република и социјалистичких аутономних покрајина за сопствени развој и развој југословенске 
заједнице као целине, да се обезбеди даљи развитак социјалистичких самоуправних демократских 
односа на путу ослобођења рада и изградње комунистичког друштва“. Устав Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије, (1974), стр. 1 
355 „За Дом револуције“, Дуг револуцији, (Никшић), билтен бр. 1, (1976), стр. 6 
356 Свечана седница Скупштине општине Никшић, одржана је, 18. септембра 1974. године, 
поводом тридесетогодишњице ослобођења Никшића и Прве оснивачке конференције 
Народноослободилачког фронта Црне Горе и Боке и избора Првог Среског одбора 
Народноослободилачког фронта Среза Никшићког. На седници је формиран Одбор за подизање 
Спомен-обиљежја Борцима палим за слободу и социјалистичку револуцију, који ће водити све 
послове око реализације објекта. За председника Одбора, који је имао 40 чланова, постављен је 
Вељко Зековић, народни херој и члан Савета Федерације. 
357 Видети: „Уводни текст о изградњи Дома револуције у Никшићу (Пролегомена)“, Дуг 
револуцији, (Никшић), билтен бр. 1, (1976), стр. 21 
358 Комисија је формирана на првој седници Одбора одржаној 15. маја 1975. године. За 
председника Комисије постављен је Вељко Милатовић, народни херој и председник 
Предсједништва СР Црне Горе, док су за чланове изабрани: Љубо Војводић, секретар (Никшић), 
Обрад Бојовић (Београд), Вељко Булајић (Загреб), Слободан Вукајловић (Никшић), Бранко 
Драшковић (Београд), Мило Килибарда (Београд), Вјера Ковачевић (Београд),  Феђа Кошир 
(Љубљана), др Бранко Павићевић (Титоград, данас Подгорица), др Радуле Секулић (Никшић), Војо 
Станић (Београд),  Милија Станишић (Београд) и Вељко Шакотић (Никшић). 
359 Комисија је поред изабране локације на Тргу Лењина, разматрала још две потенцијалне 
локације за изградњу Дома, локацију на Тргу Светог Саве и локацију на месту гараже Рудника 
боксита.  
360 Председник Оцењивачког суда је био Вељко Зековић, а чланови: архитекти Иван Антић, 
Станко Мандић, Урош Мартиновић, Вукота Вукотић, Слободан Вукајловић, Владислав Пламенац, 
Антоније Жарковић и представници Савеза архитеката Југославије Миодраг Ружић (Београд) и 
Богољуб Курпјел (Сарајево), пуковник Обрад Бојовић, Крсто Булајић директор Савезног завода за 
културну и научно-техничку сарадњу са иностранством, правник Велисав Буксановић председник 
Скупштине општине Никшић, публициста Бранко Драшковић, социолог Лазар Ђођић секретар ОК 
СК Црне Горе, Милинко Ђуровић генерал пуковник и народни херој, Мило Килибарда генерал 
пуковник и народни херој, Вјера Ковачевић делегат Скупштине СФРЈ, Мирко Кујачић академски 
сликар, народни херој Вељко Милатовић председник Предсједништва СРЦГ, др Бранко Павичевић 
председник Црногорске академије наука и умјетности, др Радуле Секулић професор педагошке 
академије у Никшићу, Аника Сковран кустос Народног музеја у Београду, Гојко М. Килибарда 
професор, директор Просвјетно-педагошког завода.  
361 Оцењивачки суд је доделио награде следећим ауторима:  

- Прва награда (150.000 дин) – аутор архитект Марко Мушич, са сарадницима 
Соња Колар-Новак, Томаж Бресквар, Житко Лозић, из Љубљане. 

- Друга награда (100.000 дин) – аутор архитект Душан Ракојевић, из Сарајева. 
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Бурзан, главни и одговорни уредник листа „Борба“ и архитект Јеврем Милановић. За председника 
жирија изабран је архитект Мирко Овадија.  
430 У првом кругу гласања елиминисани су представник СР Словеније и САП Војводине, док 
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433 У образложењу жирија за објекат Робне куће у Јајцу наведено је следеће: „...да је реализована у 
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споредба со безличната „интернационална“ архитектура на соседната „Судска палата.“ Наведено 
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категорије којима је моделиран простор и семантичко - семиолошки аспект објекта.)”, (Скопље, 
Архитектонски факултет Скопље, 1979),  (Превод Наташа Панчић), стр. 15  
467 Мијалчо Токарев, „МАНУ Македонска академија на науки и уметности – дело на Борис 
Чипан“, Списание за култура на просторот, (Скопље), бр. 2, (1985), стр. 77 
468 Neven Šegvić, „Projekat stambenog objekta na Moskovskoj ulici u Zagrebu“, Urbanizam i 
arhitektura, (Zagreb), IV, br. 1-2, (1950), str. 36-41 
469 N(even) Š(egvić), „Arhitektonsko naslijeđe naroda Jugoslavije“, Arhitektura, (Zagreb), br. 13-17, 
(1948), 6. 
470 Neven Šegvić, „Stvaralаčke komponente arhitekture FNRJ“, Urbanizam i arhitektura, (Zagreb), br. 5-
6, (1950), str. 28 
471 Ibid, str. 8 
472 Ibid, str. 22 
473 Ibid, str. 29 
474 Андреј Ухитил наглашава да су основни „Шегвићеви ракурси сагледавања архитектонске 
дисциплине: архитектура у контексту друштвенога тренутка, архитектура у контексту умјетности 
и архитектура у просторном контексту.“ Navedeno u: Andrej Uchytil, „Teorijski opus arhitekta 
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идеолошки проблем.“ Neven Šegvić, „Prilog razumjevanju razvitka moderne arhitekture“, posebni 
otisak iz Kola Matice hrvatske, (Zagreb, 1946), str. 3-19. Preuzeto iz: Dr Nikola Polak „Crteži riječima“, 
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Neven Šegvić, „O Muzeju Narodne revolucije u Rijeci“, Dometi, (Rijeka), br. 10, (1975), str. 4 – 22 
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периоду 2005-2008 године, са просечном оценом током студија 9,75. Усмерење: студије 
научног карактера, основна област истраживања: Архитектура, ужа област истраживања: 
Студије архитектуре. У периоду 1997-1999. године ангажован је на Архитектонском 
факултету у Београду у својству демонстратора на Катедри за пројектовање. Након повратка 
из Бања Луке, где је био ангажован на Архитектонском факултету у својству асистента и у 
Урбанистичком заводу Републике Српске у својству планера и пројектанта, кандидат 
наставља свој педагошки рад на Архитектонском факултету у Београду прво у својству 
сарадника у настави на Катедри за пројектовање у периоду 2001-2005, а од 2005. до 2012 у 
својству асистента на Департману за архитектуру.  

Кандидат се, поред педагошког и научног рада, интезивно бави и стручним радом у 
области архитектонског и урбанистичког пројектовања у својству одговорног пројектанта. 
Током професионалне каријере ангажован је у архитектонском бироу „Пројект АД Бања 
Лука“ (директор мр Мирослав Вујатовић, д.и.с.), и у архитектонском бироу „Митри“ из 
Београда (Небојша Мињевић, д.и.а), да би у периоду 2008-2010. г. остварио успешну сарадњу 
у својству сарадника-партнера на више пројеката са архитектом проф. Борисом Подреком и 
архитектонским студиом Atelier Wien- Boris Podrecca из Беча. Самостално или у оквиру више 
различитих тимова добитник је 12 првих награда, три друге, једне треће награде и три откупа, 
учешћем на 24 јавна урбанистичка и архитектонска конкурса.  

Реализовао је већи број објеката различитих намена у Србији, Републици Српској и 
Хрватској, од којих су свакако најзначајнији Главни градски трг „Крајина“ у Бања Луци 
(2000-2003 - I награда на јавном конкурсу), Изложбени салон аутомобила Mercedes – Benz у 
Бања Луци (2000-2002), Спомен обележје палим борцима у Шипову (2005 - I награда на јавном 
конкурсу) и Спортска дворана „КК Игокеа“ Лакташи - Бања Лука (2007-2010). Четири 
пројекта (Центар за културу у Бијељини (2007) и Трг Крајине (2002), Иновациони центар 
(2009) и Стамбено-пословни објекат у Бања Луци) су 2010. године, од стране теоретичара 
архитектуре Ханса Ибелингса уврштена у селекцију од 110 пројеката, затим излагана и 
публикована у књизи: Hans Ibelings, ed. Restart 1995-2010: Architecture in Bosnia and 
Herzegovina.  

Добитник је више стручних признања од којих су најзначајнија Признање Владе 
Републике Српске (2000), Заслужни Грађанин Лакташи-Бања Лука (2012), Салона 
архитектуре у Београду (1998 и 2001), Салона Урбанизма у Нишу (1997, 2004 и 2007), 
Дирекције за архитектуру и урбанизам Панчева, док је радиоица на EASA-Meeting 2001 
(European Architecture Students’ Assembly), коју је водио у својству ментора, званично 
проглашена за најбољу радионицу на Конгресу Националних Представника EASA-е одржаном у 
Берлину 2001. године. 

Стручни и научни радови кандидата објављивани су у стручној периодици, излагани и 
представљани на домаћим и међународним конференцијама и изложбама у Лисабону (EXPO 
98), Москви, Напуљу, Венецији (XI Бијенале архитектуре 2008), Београду, Котору, Нишу, 
Бања Луци, и друго. Члан је Савеза Архитеката Србије и Друштва архитеката Београда (од 
1997), Друштва Архитеката и Грађевинских инжењера и техничара Републике Српске (од 
2000) и Инжењерске коморе Србије (од 2007).  
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