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Вечерашње предавање је, уосталом као и сва сличних оквира, покушај 

компримовања времена на начин и у размерама које су на граници доброг укуса. С једне 

стране гледано - не мора се покушати уцеловити један век у четрдесет пет или нешто више 

минута. Могло је ово предавање, корак циклуса о Модерној као српском националном 

идентитету у ХХ веку, и да има за тему период тридесетих година или пак неку 

партикуларну причу у оквиру укупне српске архитектуре. То би била замена једног 

проблема другим. Овако се долази до, математичко-инжењерски гледано, ситуације у којој 

свака јединица времена вечерашњег излагања, уколико оно буде трајало баш 67 минута, 

представља око милион таквих јединица Повести. Та сразмера која је, наравно, тешка 

несразмера ипак омогућује нешто важно - утврдити врхове, острва, сидришта, наслове или 

пак раскршћа у ономе што се зове модерна архитектура у Србији. Да употребимо речи 

једног француског Екс-пилота међу књижевницима, сасвим византијске по поруци: 

Сазнати не значи ни разложити ни разјаснити. То значи приступити слици. Ово зато није 

ни кратак преглед модерне у Србији, ово је само прелет у предвечерје.  

Изразита спорност вечерашње теме је, у било којој и било чијој интерпретацији, 

атрибут српска или лоцирање у Србији. По делатностима градитеља, по броју и адреси 

иоле битних здања и по много чему још наша тема се сели скоро у потпуности само у 

Београд али ми то, ни вечерас ни иначе, нећемо тако дефетистички крстити. Наводим речи 

академика Бранислава Којића, вечерас врло нам битног, којима у својој књизи описује 

стање друштвених услова развитка архитектонске струке између два светска рата: 

Архитектонска ситуација у унутрашњости земље била је веома заостала. Стање је било 

приближно равно оном из средине 19. века. Правих архитеката није било. Архитектонске 

послове обављали су грађевински инжењери, а њих је било само по 2-3 у окружним 

центрима. Пројекти за државне и значајне општинске зграде рађени су у Министарству 

грађевина за целу тадашњу ужу Србију. Први архитект који је обављао архитектонску 

пројектантску праксу у унутрашњости Србије био је Илија Ђорђевић, архитект општине у 

Зајечару, дипломирани инжењер техничког факултета у Гану (Белгија). Говоримо, елем, о 

Србији говорећи о Београду. Раздвојити српску архитектуру, или архитектуру у Србији 

Београда, од југословенске - није баш једноставно. Касније ћемо видети да није, кроз неке 

епизоде, никако могуће. 

Двадесети век није цео у модерној у архитектури али баш зато треба констатовати 

да је почетком века, у зрењу југословенске идеје, настао циклус попут Видовданског храма 
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и да је уметност и архитектура с њом бивала употребљива у том смислу и у том смеру. 

Архитектура се целим двадесетим веком на овим просторима борила да буде врло 

идентифицирајућа, да буде национално или регионално читљива, у појединим деценијама 

са овим односно са оним поводима или циљевима. У нетранспаренцији традиције Балкана 

то је био често, и у архитектури, пут од кала, глиба и блата ка барем калдрми. Коју, смешни 

сами себи, и даље водимо као турцизам без обзира на јасне грчке речи калос дромос. 

Видећемо како је национални налог архитектуре прерастао у социјални налог, свугде у 

свету један од основних порива модерности а можда нигде баш као у архитектури. 

Говорити само о модерности у архитектури немогуће је ако макар у фрагментима 

не препознамо позадину на којој она настаје. Касније током века за нама у свеукупности 

догађања Модерна јесте била постала убедљиво владајући ток али никада потпуно без 

противствљености са старим - испоставиће се и трансповесним - схватањима архитектуре 

или макар неких њених елемената, пре свега у домену визуелног језика, значења, 

узначености, до симбола. Тако морамо приметити да је Академизам доминирајући у 

време зачињања модерности у Србији, уз њега стално обигравајући рукавци онога што се 

понекад без мере конотира српсковизантијским ако не стилом а оно макар претензијама. У 

домену једноставније архитектуре, номинално градске стамбене, до средине треће 

деценије века бивало је много тога што до категорија стила или функције није ни било 

добацило већ се, са нашег вечерашњег становишта, пре могло говорити о техничко-

хигијенским недостацима на којима је настао у Европи модерни урбанизам са свим својим 

санацијским и препознатљиво општехуманим интенцијама. И резултатима. 

Почетак модерне архитектуре у Србији није могуће лоцирати догађајем, јасно, 

или некiм пројектом,  грађевином која је просветлила мишљења грађења које су увек, да 

будем јасан, и ствари начина живљења. Пошто је претварање воде у вино ипак само 

метафора и ми овде нећемо тражити тренутак већ само ужу временску зону 

себепредругојачења, да употребим помало на нашем језику грбав али прецизан појам 

позајмљен овде из немачке филозофије. По Београду су крајем треће деценије делали 

неки градитељи врхунског модернистичког кова и неовдашњег рејтинга попут Хуга Ерлиха 

који је провео две године у престоници Југославије, оставивши нам изврстан објекат банке 

у улици Краља Петра, или пак Николе Добровића, о коме ће касније поименце бити више 

речено, који је избомбардовао уснулу европску периферију својим пројектом Теразијске 

терасе на самом крају треће деценије. 

Ипак, општеприхваћен је став да је почетак модерне архитектуре у Србији везан за 

појаву Групе архитеката модерног правца. Четворица београдских архитеката, поименце 

Бранислав Којић, Душан Бабић, Јан Дубови и Милан Злоковић основали су, скраћено и 

надаље зван, ГАМП 12. новембра 1928. године. Пионир историографије српске архитектуре 

Зоран Маневић о њима, у каталогу велике изложбе Српска архитектура 1900-1970 

одржане 1972. године у МСУ на Ушћу, забележиће две ствари нама овде врло битне: да је 

то била једина позната архитектонска асоцијација у читавој историји новије српске 

архитектуре која је смогла снаге да јавно изнесе своје теоријске ставове, свој идејни 

програм јасно се дистанцирајући од националног романтизма, као и да су врло убрзо 

изазвали реакције у јавности, у штампи, где су огорчено названи модернистима што је у 
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српској средини био синоним узалудног трчања за новитетима иностране архитектонске 

моде. Шта је уопште модерна архитектура била као да није било предмет оспоравања у 

оном времену приближавања Шестојануарске диктатуре краља Александра и опасности да 

се буде оптужен за било коју врсту левичарења при помисли на корените, револуционарне 

измене. У методу сентенце мишљење значи прекорачивање. 

Код наших модерниста то мишљење архитектуре на првом месту је подразумевало 

ослобађање од орнамента, тачније речено од орнаменталног на фасадама. Нешто старији, 

зрелији и радикалнији европски модернизам је истовремено подразумевао и савремене 

технике градње и слободније, функционалније организовање простора унутар грађевина, 

оличено можда најбоље у немачкој фабрици Фагус још из унатраг нама далеке 1911. 

године. Дозволићу себи овде дигресију да ни шперовски репертоар класицизма јавних 

здања у периоду 1933-45. није успео поништити овакав рационализам индустријске 

архитектуре у Рајху. 

Сећања Бранислава Којића, једног од оснивача ГАМП-а, везују иницијални мотив 

четворице за модернистичко опредељење Дубовија у поводу његовог пројекта и градње 

комплекса Опсерваторије на Звездари која је, како се Којић много касније присећа, 

вероватно и први споменик чистог модернизма у нас. У полазу формативног периода 

београдске, српске модерне два су податка битна за разумевање узгона новог мишљења 

архитектуре - сва четворица били су млади дипломирани инжењери архитектуре, старости 

између 26 и 33 године, образовани на разним странама, у Бечу, Паризу, Прагу и Београду. 

Те свежине и различитости, уз сво наше данашње поштовање и симпатије за пионире 

којима се ускоро придружило још петнаестак других познатих београдских архитеката, 

нису успеле да остану и без повода да данас гледамо и критички на њих а поготово на 

културолошке сенке саме средине у којој су изникли а коју ми данас представљамо. На 

пример - немамо, до данас, ни једну фотографију архитекте Душана Бабића, битног лика 

српске архитектуре, не знамо како је изгледао као што се не зна ни његова лична и 

професионална судбина од средине четврте деценије до смрти, оквирно процењене на 

1948. годину. 

У таквим маказама сусрета европске културе, којој архитектура несумњиво 

припада, и честе балканске неаутентичности хтења оснивача групе и њихови домети 

остали су, у теоријској сфери, некако недоречени. Уз уобичајене декларативне написе, 

нема трагова неким изразитим аутопоетичким истраживањима. Пре би се рекло да је било 

у питању преузимање модела, па и то често, из данашњег угла гледано, по нејасним 

трасама. Чланови ГАМП-а јесу прибегавали јавном деловању кроз предавања и 

популаризацију света својих новопримљених идеја, на Коларчевом универзитету између 

осталог, али тако да данас делује несхватљиво да у целом периоду између два светска рата 

у Београду није било нити једног предавања посвећеног пилонима европског градитељства 

као што су Л Корбизје, Мис ван дер Рое или Адолф Лос. Као што у Београду истог времена 

није излазио ниједан архитектонски часопис, као што тада београдски архитекти-

модернисти нису имали никавог личног контакта са водећим европским колегама. Уколико 

Модерна подразумева Иноватио оног што је некад било Имитатио, онда би се могло рећи 

да је овдашња Модерна у извесној мери била имитирање таквог иновирања. 
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У друштвено-културном и професионалном миљеу где је немогуће истовремено 

мерити проевропску досегнутост и локални провинцијски помак очекивано је да се појаве 

међумодалитети и привидно парадоксални обрти. Оснивач ГАМП-а Којић се, у периоду о 

коме говоримо, са фолклористичких становишта отиснуо у модернистичке воде да би се 

доста касније, након 1945. године, вратио истраживању традиционалне народне 

архитектуре. У таквом заношењу, истини за вољу, био је у нашој средини веома успешан 

и припадајуће цењен у сва три периода. Као што је проевропски модернистички продор 

успут ту и тамо запињао, протресао се и мутирао, између осталог порађајући, додуше 

привремено, опозитност онога што се зове модерна архитектура и онога што се 

компромисно зове модерни стил. 

Логично је очекивати да се другачија архитектура, нова најпре у понечему а 

временом и у потпуности, прво појави на мањим објектима чији су наручиоци односно 

власници из нашег данашњег угла одважни и финансијски потентни припадници 

богатијег слоја становништва. Архитектонски тип грађевине који је најмасовније и 

најлакше понео промене била је свакако индивидуална стамбена кућа, најчешће 

слободностојећа вила. Она је једна врста правог архитектонског експеримента, мада тај 

појам треба прихватити са задршком. Виле су на известан начин изразиле и плутање 

Модерне између елитног и масовног које карактерише целокупну модерну архитектуру 

што у учесталости примене што у моћи ишчитавања, разумевања на линији од апстрактног, 

превише апстрактног на једноме односно недовољно узначеног, на другом крају лествице. 

Број и разноликост београдских вила превелики је да би овде био приказан ма у 

ком степену такстаивности. Уместо појединачних приказа опредељујем се да се дају општи 

атрибути уз детаљније залажење у посебности једне од њих. За наступање Модерне, 

крајем двадесетих година и почетком тридесетих, карактеристична је појава једног броја 

објеката, рађених од стране и напознатијих архитеката, које своју протомодерност очитују 

у лаконском скидању, изостављању декоративних и стилских елемената са фасада без и 

једне друге, напредније модернистичке особине. Друга правилност која се запажа и код 

тих али и код нешто каснијих кућа је да имају често стандардан унутрашњи  распоред 

простора и просторија који ничим не одише у правцу такозваног слободног плана где су 

појединачни простори међусобно прожимајући, како би архитекти рекли ограђени а 

укључени, и ограђени и укључени. Тај феномен текућег простора посебно је важан у 

домену оријентисаности ка спољном, околном простору - што је за виле једна од основних 

позитивних атрибуција. Трећа специфичност београдске Модерне у жанру вила и 

индивидуалних кућа, а та два појма управо се и разликују у домену, у степену 

самосталности у окружујућем простору, је овдашња локална ненапредност конструкционих 

система који су, иначе, повесно најранија и подразумевајућа база свеколике Модерне. У 

првом реду, у Европи, кроз појаву армиранобетонских и челичних скелетних конструкција 

које омогућују веће распоне и слободне просторе између стубова. 

Бирање само једне виле за вечерашње приказивање неумесан је посао, на граници 

вашарског извикивања допадања. Ипак, најмање је погрешно посветити се здању 

архитекте Милана Злоковића подигнутом за господина Драгољуба Штерића 1932. године 

на углу тада нових улица код Румунске, данашње Ужичке. Архитекта Љиљана Благојевић, 
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најминуциознији међу новијим истраживачима ове теме код нас, закључује да просторна 

концепција виле Штерић обједињује две обично искључујуће идеје, отварање куће према 

природи и строгу монументалност кубичне композиције. Центар гравитације куће је 

дислоциран - није више у кући већ ван ње - на укрштању визура. Благојевићка закључује 

да ипак у вили Штерић није остварен модернистички слободни простор, у питању је 

затворена форма која није успела у такозваној разградњи кутије какву је заговарао и 

спроводио Френк Лојд Рајт. Вила Штерић, с друге стране, поседује ванредну фенестрацију, 

систем отвора, модулисан и, у недостатку нашег термина тако да кажем, беспрекорно 

углазбљен. Улица у којој је вила Штерић данас носи име Генерала Штурма. Кућа је, да 

будемо сасвим актуелни, ових дана под купачким јуришима београдских нових богаташа 

чији је лидер фамилије, у некој прилици, рекао вашем вечерашњем предавачу да мисли 

како је најбоље, ето, када је, примерице, црква у српско-руско-грчком стилу! Уколико 

Злоковићево дело доспе у руке таквог мњења које мисли да је мишљење - гледаћемо, на 

жалост, претварање вина у воду. 

Из овог одељка нећемо изаћи да макар не споменемо вилу Олге Мос архитекте 

Светомира Лазића и вилу трговца Душана Лазића архитекте Драгише Брашована. Њиховим 

успехом, као и бројних других годину-две раније или касније, модерна кућа у Београду 

постала је пожељна појава у толикој мери да је у јесен 1937. године дневни лист Време у 

деветом и десетом месецу скоро свакодневно нападно оглашавао своју велику наградну 

игру, окончану 11. октобра, главном премијом, као рекламним слоганом стално 

понављаном, Модерном Кућом, у улици Митрополита Стратимировића, прозваном Вила 

Време. Добитница је била извесна, очито затечена, домаћица из нижих друштвених 

слојева Београда. 

Одскочићемо од усрећене домаћице сада навише ка сорбонском доктору 

филозофије архитекти Милутину Борисављевићу и уназад ка години 1929. која ће се 

вечерас још два пута испоставити као врло битна. У свом чувеном тексту Шта је то 

архитект? Борисављевић, светски реномиран естетичар, оснивач катедре на Филозофском 

факултету у Београду а само овде познат и као архитекта практичар, поставља једну од теза 

које су пратиле почетке Модерне - тезу о новом и једноставном као последици неукости и 

анархије. Истини за вољу, Борисављевићев цитат почиње недвосмисленим презиром а 

завршава се с његове стране сигурно не жељено двосмислено, чак помало афирмативно за 

архитектуру тада у надирању:  

Модернисти који немају за подлогу школу, који не познају прошлост архитектуре 

или је познају само површно, постају модернисти баш из те неписмености и њихова 

модерна дела личе на рђаве, недуховите вицеве архитектонске. Таквих вицева Београд 

има у изобиљу. То су људи који сматрају да од њих почиње архитектура, затим људи који 

сувише у себе верују и тада кад на то немају никаквог права. Јер ваља знати да радити у 

индивидуалном стилу - значи себе огласити генијалним. Само геније ствара и има права на 

стварање. Кад један просечан човек узме на себе ту мисију онда је то трагикомично. Ја сам, 

дакле, за поштовање традиције и сматрам да само онај има право да ствара у новом и 

личном стилу који је у стању да створи нешто боље или бар толико исто добро у том новом 

стилу као што би то (наравно са мање ризика) створио у једном већ кристализованом и 
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опробаном стилу. Најзад, нека дело буде лепо - сасвим је свеједно у коме је то стилу. 

Међутим, афиширати једно дело модерним, новим не значи имати право назвати га и 

лепим. То је бар јасно. Нови стил је стил који се тражи, који се ствара, који превире. Онда, 

кад је већ једном створен, кад је из масе покушаја и званих и незваних дефинитивно 

створен његов језик - онда он престаје да буде нов већ постаје израђен, готов стил, после 

чега настају нова тражења итд. То је историјски процес свију стилова. Сви су они имали свој 

почетак, своје цветно доба и свој завршетак. У сваком случају, у школама треба избацити 

стил који се тражи јер би то значило предавати нешто неизвесно, већ се држати класике, 

оног што су векови освештали као лепо. 

Овај и овакав Борисављевићев став дошао је четири године након париске изложбе 

декоративних уметности на коме су се угнездили чувени Л Корбизјеов Павиљон Новог Духа 

и очаравајуће суманути совјетски павиљон Константина Мељникова. Најпомирљивије 

речено - није се имало куд назад! У Београду је, у години Борисављевићевог текста, 

постојао архитект који је задовољавао сва потребна знања по критеријумима браниоца 

класике а расположен да се од ње у великој мери растане. Драгиша Брашован имао је 

четрдесет две године, био зрео градитељ, прагматичан и ефикасан, са дотад реализованим 

опусом вредним сваке пажње. Опрезан у време оснивања ГАМП-а, Брашован је одлучио да 

напусти дотадашњу праксу. Направио је југословенски павиљон на Светској изложби у 

Барселони 1929. у ако не потпуно модерном а оно свакако у изразито модернизованом 

стилу. Кућа обложена сиво-белим дрветом на изложби потпуно је успела, по неким 

сведочењима у последњем тренутку пласирала се ипак иза најбољег павиљона, 

легендарног остварења Мис ван дер Роеа. Оно што је било изразито важно за ствар 

Модерне у Србији - иако је павиљон, јасно, био југословенски - је да је Модерна њиме 

изашла изван релације појединачног приватног инвеститора вила и почела да осваја сферу 

јавне архитектуре. Борисављевићеву лекцију из класичног, непокретног, Брашован је 

делом потврдио речима којима се жалио свом сестрићу: Сада ваља заборавити све што се 

знало и почети од самог почетка. Године 1931. за Сајам у Милану Брашован је направио 

поново југословенски павиљон, врхунско дело у сопственом опусу, потпуно 

интернационализованог вокабулара, више не једнако битно за српску архитектуру као 

утицај, две године након каталонског, али знано за ауторов лични највиши рејтинг. Тиме се 

испоставило да су не довољно аутентичне поетике оснивача ГАМП-а препустиле примат 

вештини и окретности једног архитекте чији су таленат и умење очито могли да 

супериорно функционишу у било ком маниру. 

Последње вечерашње враћање у годину 1929. тиче се једне потпуно засебне 

личности Модерне на овим просторима. Једини архитект из времена формирања и 

етаблирања новог начина мишљења градње који није имао никакве обрте у каријери, 

никаква кокетирања, сондирања, приклањања, који је без падова односно без 

загубљивања у сопственом животу и каријери је архитект Никола Добровић. Србин из 

Печуја у Мађарској, млађи брат сликара Петра Добровића, српско-немачких родитеља, 

дипломирао је у Прагу 1923. године. Овде застајемо, због архитекте али и због српске 

модерне архитектуре у годинама након Октобарске револуције. Добровић је након 

дипломирања дошао у Београд, жељан да ради, да учествује у подизању нове земље, нове 
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државе. Ту је наишао, иако млад и неафирмисан, на  зид незаинтересованости који је, по 

сведочењима, био утегнут доласком искусних руских архитеката-емиграната, академичара 

који су на Двору и у Патријаршији били третирани онако како их је и краљ Александар 

позвао и примио. Ауторство и изглед великог броја јавних и елитних здања између два 

светска рата у Београду беспоговорно то илуструје. 

Епизоду са руским архитектима вечерас не напомињем Добровића ради колико, у 

погодном поводу, као веома битан фактор за Модерну, њен продор или непродор када је 

одређена група, тип грађевина у питању. Добровић се одмах вратио у Праг, радећи што у 

бироима својих професора што сам. Из Прага је, како то Ранко Радовић осликава, 

одапињао своје конкурсне стреле ка овим и ка далматинским просторима, имајући врло 

великог успеха, често и на нечему што се зове међународни конкурс. Крајем 1929. године 

одвио се такав натечај за елитну београдску локацију, од Бога тополошки дату - Теразијску 

терасу, чудесну падину у самом центру града, надоле ка савској обалној заравни. Конкурс 

је завршен почетком 1930. године. На њему је Добровић  победио нацртима који су 

убедљиво најславнији, најпотентнији и, логично, најтрајнији пројекат српске архитектуре 

20. века. У којој је мери међународни конкурс био интернационалан, како је Добровић од 

прашких, сразмерно речено, пројектчића скочио на размере уређења Теразијске терасе, 

какав је тачно био распис утакмице, колико је победник претходно детаљно познавао 

ситуацију на самој локацији - све то није важно. 

Потпуно симетрична и радикално модерна композиција, са у прочељу две 

маркирајуће деветоетажне куле и у дубину ноторно модернистичком хоризонталном 

протежношћу као да су треснуле по глави дремљиви архитектонски Београд. Пројекат је 

београдска општина након неког времена озваничила за реализацију али у добро знаном 

српском цикличном хоћу-нећу маниру све се одлагало до даљег. Уз друге успутне успехе 

архитекте који осим по очевој националности, а целог живота је говорио српски са јаким 

мађарским акцентом, тих година заправо и није био наш архитект - Добровић је пројектом 

за Теразијску Терасу наговестио неколико аспеката архитектуре, дакако у модерном 

идиому, који београдски архитекти тог времена нису могли ни одшкринути. Два издвајамо 

ове вечери: интелектуализам архитекте чиме ни најмање није умањена његова занатска 

вештина нити надомештан евентуално недостатан таленат, као и бављење урбанизмом 

широких просторних захвата са техничком потком која се подразумева. 

Република Чехословачка, у којој Добровић живи и ради до године 1934. када се 

пресељава у Дубровник, била је заједно уз Краљевину Југославију у Малој Антанти, са 

посебним везама две државе. У склопу те сарадње Добровић гради 1933. године у Прагу 

Александров колеx, студентски дом за наше студенте, прво своје велико дело које, биће ми 

опроштено, ипак делује као утешна етида спрам сукцесивно измичуће реализације 

Теразијске Терасе. Потом следи - скрећем пажњу да укупну хронологију на жалост не 

можемо потпуно поштовати током овог предавања - 1936. градња хотела Гранд на острву 

Лопуду код Дубровника, апсолутно модерно здање којим се архитект малог раста а 

непојамне енергије још једном у животу замерио, сада далматинским, локалним 

душебрижницима и проповедницима немењања традиције, прецизније речено - 

традиције немењања. У другој половини тридесетих, седме на осму, Добровић се једним 
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конкурсним пројектом поново враћа Београду, у паузи зидања вила по Дубровнику и 

околини. То је пројекат за палату Привилегованог извозног акционарског друштва, 

познатог под скраћеницом Призад, данас здање Тањуга на Обилићевом венцу. Ако плави 

камен заменимо црвеним и распевамо теме видљиве на перспективном приказу - лако 

ћемо закључити да је Призад онижи старији брат онога што су, двадесетак година касније, 

град Београд и земља Србија, први и једини пут увезли од Николе Добровића. Под именом 

Генералштаб.  

Група архитеката модерног правца, уколико бисмо је сучелили са Добровићем кроз 

Теразијску Терасу, а временски је то једноставно, већ тада би се показала, годину дана од 

свог оснивања крајем 1928, као не одвећ предводничка спрам резултата. Ипак, симпатична 

завереничка конотација и Добровићева одсутност - или стварно неприпадање београдском 

архитектонском свету - остављају је на сцени. Група се договорно, једногласно, 

расформирала на састанку 12. фебруара 1934. године на коме су била присутна сва четири 

оснивача и још неколико чланова, уз изостанак једног броја архитеката. Тај последњи 

састанак одржан је, за српске модернисте трапаво иронично, у посебној соби кафане 

Сабља димискија у Ратарској улици. Већ је било време да свако води сопствени пут 

архитекте на сцени на којој Модерна није више морала да стрпљиво делује из потаје. Било 

је време ипак проширене пермисивности када Индивидуалитет и Персоналитет водећих 

архитеката и разноликих убеђења нису преко мере истискивали једни друге. Руси су 

изградили и наново градили своје, један чудесни Момир Коруновић у својој касној 

сецесији са елементима најчешће моравске средњовековне српске архитектуре градио је 

дела која су тада и касније била доживљавана као натегнуто крштени српсковизантијски 

стил. Модернисти су са вила и периферије прешли на крупније и објекте у самом центру 

Београда. 

Како овај преглед, прелет, нема времена за широки захват а календар за прецизно 

утврђивање првотности идеја и постварења је иза нас, обратићемо пажњу, по личном 

уверењу и избору предавача, на само неколико здања из тада већ широке продукције 

модерног Београда. Бранислав Којић је у Призренској улици, на неколико десетина корака 

од Добровићевог гениус лоци Теразијске Терасе која се претворила у место духа 

неоствареног Београда, у склопу истог јако нагнутог терена, направио 1933. године 

стамбено-пословну зграду за доктора Ђурића односно, како је познатија - зграду Swissair-а. 

Компактан кубус исперфориран је многогде, етажно стратификован да се аналитички дају 

констатовати засебни режњеви али стопљени у целину која, због стрмих прилаза и без 

једне једине ма и најмање заравни у непосредној околини, много више делује скупно но 

што то физички јесте. Драматична залученост из уске бочне улице, као и у претходној 

опасци, не може се ни наслутити када се гледају тлоцрти спратова. Могло би се рећи да 

кућа има барокну накострешеност, у најпохвалнијем смислу речено. У њеној дроби, у свом 

космичком миру, живео је и написао своја најбоља дела извесни Иво Андрић. 

Видели смо да су виле Београда биле много више модерне фасадно но просторно. 

Зато би се могло рећи да је из неког потпуно неочекиваног правца стигла кућа у Кнеза 

Милоша 69 архитеката Мише Манојловића и Исака Азријела. Тачније, стигао је њен 

пројекат - иако кућа постоји! Ова заиста невероватна ситуација да имамо пројекат 



 9 

стамбене зграде где је један спрат један стан, у једном нивоу дакле, од 470 квадратних 

метара површине, а да је сви знамо као зграду Општине Савски венац може се објаснити 

чињеницом да је грађевина почета 1940. године а, изгледа, завршена у току рата, 1943. По 

свему судећи, никада није ни имала стамбену функцију. Зидао ју је лесковачки 

индустријалац Јован Јовановић а биће да је одмах крајем рата преправљена у 

административно здање. Пренамена се очитује у, за јавно здање, крајње нечитко 

постављеном степеништу. Ликсузност стана је тема за себе, много је важније да нотирамо 

елементе скелетне конструкције и проточност простора и просторија у делу према улици 

где гледа краћа фасада. Није јасно зашто оваква архитектура, за коју не знамо да ли је 

постојећа или је непостојећа, није много више присутна у литератури. Показује колико 

чињеничког и тумачењског још увек може да се у Београду изнедри и након шест деценија. 

Сличан случај је са зградом вишеструке намене у којој је биоскоп Одеон, архитекте Рате 

Богојевића, рађене према конкурсном предатном победничком пројекту, али досад 

недовољно презентованој јавности. Здања Модерне са великим становима и, тако да 

кажемо, коначно већ једном оствареним код нас текућим просторима, намештеним 

намештајем и оним ненамештеним, понекад и ненаместивим, одвлаче пажњу од једног од 

основних налога Модерне уопште као цивилизацијске тековине а то је онај социјални 

ангажман, масовно оличен у доктрини о Егзистенцминимуму у коме, да би што више људи 

било опскрбљено становима пристојног стандарда, квадратуре и опремљености, текући 

простори и застрашујуће квадратуре бивају одагнати. То нас чека у истим четрдесетим 

годинама ХХ века, али с оне стране рата. 

Пред рат, 1940. године, завршена су два дела модерне архитекуре која су у Србији 

остала темељ градитељске баштине све до краја века, све до данас. То су Брашованова 

Државна штампарија, касније БИГЗ, и Злоковићева универзитетска Дечја клиника. Уз све 

остале реализације обојице архитеката које овде, на жалост, не можемо коментарисати, 

Штампарија и Клиника су остале врхови њихових опуса и врх нашег националног опуса, 

плафон Модерне. Случајно, пројекти и једног и другог здања започети су 1933. године а 

завршетак градње опет као да је симетричан, 1940. Штампарија представља сусрет 

Брашовановог исконског талента са подразумевајућом функционалношћу једног 

индустријског објекта. Клиника је Злоковићево цизелирање очите надахнутости кућама 

италијанског Рационализма. Штампарија је буре, Клиника је кошница. 

Брашован је Штампарију добио да пројектује као победник на конкурсу, али на 

другој локацији. Обзиром на програм и волумен одређен је Мостар. Функционално зграда 

је, након ауторових темељних студијских боравака у Немачкој ради изучавања технологије 

која се усељава, успела да неизмењена до данас задржи изворну функцију и обим. Био је 

то, конструкционо, први бетонски скелет у Београду. За разлику од свих досад помињаних 

кућа српске Модерне, Штампарија је веома важан урбани репер који својим волуменом и 

белином дистрибуира по београдским правцима токове под собом. У томе важну улогу 

игра добра расподељеност хоризонталних и вертикалних протежности фасадних 

елемената, постранце са доминантном степенишном вертикалом која није случајно на 

даљој страни куће у односу на град. У приземљу колонада стубова, у другом тону, брани 

ову тешку зграду од евентуалног визуелно тромог забијања у тло. Рашчлањени волумен 
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све је рашчлањенији што је етаж виши, свака његова грана има своју фенестрацију. 

Прозорске траке, са парапетима у истој равни, прерасле су у континуалну површ која 

умотава унутршањост. Број ликовних елемената је уистину мали али је укупни утисак 

далеко од једноставног. 

Насупрот Штампарији, Клиника је утопљена у парк, попречно постављена на две 

улице. Дугачка је тачно 100 метара. Њен хоризонтализам, са релативно малом дубином, 

као да је изашао из модернистичког приручника. Оно што је у њеном односу функције и 

облика, а за модернисте је то заветна обавеза да нема лажних партија, апсолутно 

фасцинантно је да је у једном пар еxелленце дугуљастом телашцу Злоковић мали 

амфитеатар поставио попречно и он се од споља може приметити само по благом повоју 

зида при завршетку куће. Тај вал код многојег архитекте био би каприц, покушај израза без 

повода, хир. Кућа за децу као да је трудна. Архитекта, један од оснивача ГАМП-а, 

структурисао је своју грађевину минимално различитим дубинама трактова, 

функционалних подцелина укупног склопа, све укупно надградивши и наградивши 

фенестрацијом према којој је и вила Штерић рана фаза Мајстора. Две вокације зида, према 

ДИФ-у са мање отвора а према парку, јавнијој експозицији, са много више и структурисана 

тако да просто не знамо да ли су прозори развучени између трачица зида или су можда 

зидови развучени између прозора. Болници неопходне дугачке терасе помирују различите 

дубине по спратовима. У нишама главних прозора и оберлихта су камени рамови који, 

када им приђете, делују подебело а са улице оптички су више линије него плоче. Ако је сам 

Брашован направио још кућа које се приближавају БИГЗ-у по успешности - Злоковић није. 

Али се зато Злоковићу приближила само једна кућа... војне намене. Клиника је завршена 

пред светски рат. Убијена је много касније.  

Сада ћемо, у завршници ове приче о Модерни, заћи у период након 1945. године, 

па и све до данас. Нећемо ни из далека једнако густо претраживати повесно време као за 

почетке модерног покрета у Србији. Бацићемо поглед на само неколико временских 

станица које најбитније реинтерпретирају, настављају догађаје од пре Другог светског рата. 

Неколико елемената профилисало је архитектуру деценија које су следиле. Најпре, како 

код нас тако и у Европи, она је била у знаку обнове и изградње порушенога. Прве 

послератне године социјалистичке Југославије биле су и у знаку масовности новог 

социјалистичког уређења, или макар прогласа о њему. Васпостављеним властима чинило 

се крајње логичним да уједине мржњу према традицији и идентификацију са новим, 

модерним схватањима. Тако је било на курсу схватање да се старе институције система, 

куће и адресе с њима заједно, гасе а да ће нове направити ново друштво.  

Они региони, градови који се у рату и револуцији нису били довољно исказали - 

Ваљево, на пример - нису били даривани новим колико они који се истицали јесу. Касније 

ће се испоставити да су, у много чему, били поштеђени и неких олако учињених а тешких 

промашаја које је изокола наговестио Борисављевић у цитату који смо већ чули. Модерна 

је постала једини дозвољени поглед на свет архитектуре, препоједностављен и најчешће 

неистраживачки употребљаван. Онај недостатак аутопоетичких истраживања који није 

ГАМП-у допустио да до краја буде оно што је требало да буде сада не више да није био 
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недостатак него мало ко и да је помишљао да било шта истражује. Из првих послератних 

година нема шта да се помене у архитектури. Осим одлуке да Београд коначно пређе Саву. 

Након многих личних трагедија 1948. године и опште велике користи од 

Информбироа архитекти су на саветовању у Дубровнику 1950. године поспешили 

напуштање од архитектуре совјетског рококоа и некаквих немуштих кобинација наводно 

класицистичких са наводно социјалистичким атрибуцијама. Од тога нам је остао Дом 

синдиката и уређење такозваног манифестационог трга пред њим. Али је, без обзира на 

промену власти, оног зналачког модернизма још јако пуно остало по унутрашњим 

xеповима, по забитим ћошковима и таванима. Корбизијански веома вешти архитекта 

Милорад Мацура стамбеном кућом-блоком у Улици 7. јула спасао је тај период да данас 

не буде историјски празњикав. У томе није битно што је тај објекат у много чему сличан 

раскошном становању у згради Општине Савски венац. Можда су они који су истеривали 

станаре из зграде и у њихове станове уселили Општину Савски венац сада становали у 

Мацуриној кући. 

Архитектима је важно да имају патрона, вољног и моћног да гради. Не треба имати 

заблуду да у годинама после 1945. то није функционисало. Крајем педесетих и почетком 

шездесетих један ванредни таленат архитектуре успео је да се на време сусретне са 

вољнима да граде његове пројекте. Био је то Алексеј Бркић, главна авангардна личност тог 

времена. Бркићев опус који предводе зграда Хемпра на Теразијама и куле на Каленић 

пијаци, по мом мишљењу а и не само мом, најособенији је и најкомпактнији  

архитектонски опус у другој половини века који спаја Модерну између два рата и домете 

друге половине века. То је архитектура једноставности, апстракције али изразите топлине, 

боја које на овим просторима никад нису биле јача страна архитектуре. 

Свакако главно појединачно дело Модерне архитектуре после 1945. године је 

комплекс Генералштаба и Министарства одбране Николе Добровића. Добровић се врло 

рано укључио у друштвена збивања, крајем рата, и од свих водећих модерниста, који су 

махом након рата или утонули у сиви живот или пак радили на нижем нивоу од 

предратног, направио је други део своје каријере на нивоу једнаком или вишем од првог. 

Факултетски професор, оснивач  предмета Савремена архитектура на београдском 

Архитектонском факулетту, победио је на конкурсу за зграде на раскрсници Кнеза Милоша 

и Немањине 1954. године. Ансамбл је познат под скраћеним именом Добровићев 

Генералштаб. Његово позиционирање у српској архитури 20. века је да је на самом врху 

нашег градитељства, сам или са Злоковићевом Клиником у односу на коју има 

неупоредиво значајније урбанистичке елементе. Добровићева архитектура на 

Генералштабу великим делом припада годинама пред рат али и садржи пуно скривених, 

фино интерпретираних класичних жица, попут камене облоге или симетричности 

композиције. Генералштаб је тријумф Модерне која је, у овом случају, успела да се усели у 

традиционална градска језгра и чак да надмаши околну архитектуру, да јој се надреди. 

Финоћом а не силином. 

Друго Добровићево београдско остварење је урбанистички план из 1950. године за 

оснивање Новог Београда на левој обали Саве на коме је рађено неколико година пре 

озваничења. Добровићева преимпулсивност још једном је произвела растанке са 
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сарадницима тако да његовог имена на плану званично нема. Иако се добро зна да је 

велика већина идеја по којима данас живи четврт милиона људи у највећој општини на 

Балкану добровићевског порекла. На Новом Београду можда нема појединачних 

архитектонских бисера, осим Музеја Савремене уметности, али је жанровска успешност 

овог новог насеља призната и од свих европских посетилаца и критичара. Урбанизам 

Модерне вечерас нисмо, у временском буxету, имали где да уденемо - иначе је 

договорено да се у оквиру овог циклуса о Модерни направи посебно излагање о Новом 

Београду. Такав атак на традицију, толико промењен профил становања и живљења 

вероватно у мало ком другом смислу слави Модерну као на левој обали Саве... И у време 

борбе модерниста током четврте деценије века простор на левој обали Саве није да није 

био предмет пажње. Старо сајмиште направљено је касних тридесетих а Политика током 

више месеци 1937. године бележи заинтересованост данских фирми да, како се 

експлицитно каже, наспу и уреде Нови Београд за , како се наводи, најлепши кварт 

престонице. 

Улога страних градитеља и архитеката у Србији је још о дполовине 19. века 

присутна, кроз тада тако зване инxинире. Модерна архитектура Београда највише је 

изгубила што једно присуство страних инxинира и архитеката није спровела до краја. 

Почетком 1970-их десио се велики међународни конкурс за зграду Опере на левој обали 

Саве. На локацији старог Сајмишта које је требало да буде потпуно уклоњено, порушено. 

Прву награду на конкурсу добили су дански архитекти Ханс Дал и Торбен Линдхартсен. 

Други аутор има превише компликовано презиме па је у Београду то запамћено као 

Далова Опера, после Теразијске Терасе годинама већ најславнији нереализовани 

пројекат за Београд. Опера је модернистичка стаклена коцка, подигнута на платформу, са у 

себе увученом овалном структуром главне сале, техничким просторијама и помоћним 

салама. Требало је да са обале светли и буде апсолутни репер обема странама. Време је, 

као и на Теразијама, појело импулс а део идеје, садржаја и крхотине ауре пренете су на 

Сава-центар. 

Прескачући многе године, а у ствари остављајући могућност да се овде поново 

видимо најесен, сумирам на крају да је штета као ружна реч, осим изостанка једне опере 

и чега све не на овим просторима, кључна реч краја века у српској архитектури а и за 

историјску Модерну поготово. Док архитекти данашњег Београда живе убеђени да су 

баштиници оних  архитеката и кућа о којима је овде било речи - те исте куће немаром, 

непоштењем, незнањем али и агресијом ишчиљују. За мене се век у архитектури није 

завршио крајем 2000. године како календар каже. Завршио се први пут 1992. када је 

извршена дозлабога примитивна надоградња Злоковићеве Клинике. Поново се завршио 

када је 1999. од Добровићевог Генералштаба направљена развалина која се управо ових 

дана продаје као стара канта. Између те две године архитектура Модерне није била 

предмет пажње служби заштите. Ако се настави са оваквим ниподаштавајућим третманом 

наши неомодернисти  моћи ће једнога дана слободно да тврде да су аутентични. Јер 

трагова о претходницима можда неће бити. 
 


