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АМБИЈЕНТИ И ПРОСТОРНЕ ВРЕДНОСТИ БЕОГРАДА 

Шта је Београд? Одакле почиње, где је 

његова клица и зачетак? Шта га чини спе

цифИЧНИМ? Потребно је УТВРДИТИ речи и 
говор простора да би се заједничким јези

КОМ споразумели, и то не једна већ више 

генерација. Главне његове географске ко

ординате су - да се налази на најдужа] 

ОСОБИНИ старог света у смеру север-југ, ОД 

Скандинавије ДО југа Африке, и на најду

жај ОСОБИНИ смера исток-запад ОД Кореј е 

ДО Шпаиије, одакле произлазе његова о

громна преимуhства у сфери путева и раз

новрсног саобраћаја који се све више раз

вија. Лежи на највећем воденом чвору 

Европе. 

Када се проучавају и УТВРђују његове 

просторне вредности, не мисли се само на 

садашњу фазу већ на две крајности - по

четак и на крајњу фазу његовог уобличе

ња. У противном, зауставили би се на јед

ном компромису, између хтети и моћи или 

у замишљеном или оствареном. 

Град као организам лежи на три кри

шке - дела, које су реке поделиле. Две су 

равне а трећа је слеме произашло из брд

ског залеђа. Све три припадају граду и на 

све три биће град, јер ниједан град није 

застао пред реком, а поготово градови бу

дућности. То је већ први урбанистички по

стулат. 

Аналогије су бројне. Данас није тако ве

лика разлика у цени између савременог 

пута и савременог моста као што је нека

да била. 

Где је центар или тежиште тог амбиј ен

та у оквиру ширег пејзажа? Одговор се на

меће сам по себи - на ушћу Саве у Дунав, 

испод Калемегдана. Ту се сустичу савски 
амфитеатар, полуострвско слеме и дунав

ски басен. Ту је тежиште и позорница ве

ковне геолошке драме која се одигравала 

између два главна актера која су га обли

ковала, између нападача реке и браниоца 

стене (Калемегдана), коју ће касније при

хватити људи, преузимајући исте улоге. 

Значи, то је живи историјски центар сва

коврсног збивања. Све даље од те жиже и 

около постаје мирније и монотоније. У тај 

центар ће неки последњи урбаниста забо

сти шестар и уоквирити настали град. Раз

вој је већ почео, као сказаљка на сату: 

стари Београд, Нови Београд и Дунав-град. 

Ту се сучељавају његове главне карактери
ристике, с највећим интензитетом и најин

тересантнијим контрастима: тврђава, ушhе 

и острво. Ето великог мотива и сигурне ин

спирације . Да би интензитет био већи, при

рода је поставила тврђаву на ПОЈIУОСТРВО 

које иде све до трансверзале Улице кне.за 

Милоша - Таковске, до Ташмајдана. Уз
Дигнуто слеме је пластични израз и поста

мент који омогућује обострани увид на ре

ку, час на Дунав, час на Саву. То је једна 

целина и први амбијент града. Шта он на

меће у урбанистичком и архитектонском 

поступку? 

Судбина градова је да се бране, а отисак 

тога је тврђава. Београд је био на линији 

судара власти или судара друштвених уре

ђења на историјском војном путу, тако да 

се данас из те тврђаве може сагледати ње

гова историја и покрети надирања скоро у 

сваком веку. Тврђава - Калемегдан, нај

ближа жижи амбијента, захтева програм-
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БРАНКО МАКСИМОБИЋ 

Поzлед са Кале.м.еzда1tа - сусрет cTapoz и 1tOOOZ 'н.а обала..м.а река. 

Vue panoramique prise аu Рате ае Katemegdan- Confrontation аu тоаетnе et ае l'ancien SUT les 
rives аu fLeuve ае ~a Save. 

СКО И функционално оживотворење да би 

се извукла из учмалости, препуштености 

до отуђености, да се органски слије са гра

дом, јер и она с њим мора да ЖИВИ, пове

зивањем доњег и горњег нивоа, пластичном 

карактеризацијом, ликовним наглашавэ

њем, без повреде аутентичности. О тврljави 

се чуло доста контраверзних мисли - твр

ђава вреди, не вреди, по једнима парк, по 

другима зидине, па је настао помало стид

љив компромис у којем има истине и логи

ке, када се посматра само ужи амбијент, 

али мало ликовне храбрости коју захтева 

најшири амбијент где се додирују или :из

виру два главна ликовна мотива града. Они 

Београду, сем грба, треба да дају печат ње

гове личности - град раскршhа, путева, 

пучина некадашњег мора сада равница и 

вековна пркосна хрид, некада нај култур

није полуострво света, истовремено капија 

за оног кога жели, а бастион кога не воли. 

Доњи део града пун је могуhности те

матских, садржајних и ликовних, не мора

мо мучити инспирацију - довољно је уо

чити аналогије. Микроурбанистичка обра

да је у питању: терасе, степенице, разглед

ни платои, уоквиравање и наглашавање а 

изнад свега санирање, значи приземна, ни-
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ска обрада. Акрополис је не само једна 

културно-историјска заоставштина веn је

дан урбанистичко-архитектонски систем, 

06разац са сукцесивним просторним одно

сима (Пропилеји, споменик као вертикала 

и храм као хоризонтала). Уз зидине су ра

дили одеоне и позоришта. Одавно примери 

постоје. Осетљиве су две бочне тачке где се 

на рекама спај ају тврђава и град, на Сави 

и Дунаву. Боље би било и за тврђаву и за 

спортски центар, да се он мало више из

двојио низвоДно. Горњи ниво се веn дефи

нисао, али сусрет са старом вароши и пе

шачком улицом пресечен је живом саобра

hајницом у нивоу . Ово захтева раздвајање 

и подвлачење саобраhаја у доњи ниво, што 

би одговарало и трамвај ском саобраhају, 

чији је данашњи нагиб на граници дозво

љеног. Настали засеци или усек одговара

ли би карактеру тврђаве. Ако од тврђаве 

даље посматрамо силуету гребена, прелазе

ћи већ два нивоа, долази се до једног да

љег ликовно г захтева за наглашавањем, тј. 

композиција би радо прихватила вертикал

ну доминанту, која би доминирала над пла

тоом тврђаве, разумљиво не у њој већ у 

ивичном градском ткиву. Сутра то може 

бити мотив једном агресивнијем архитек-



тонском духу . За данас, одатле полази јед

носпратна стара варош на слемену, осећај

но и суптилно рестаурирана , криј уhи од са

временог метежа ову оазу ,скровитог МИрI;I.. 

Кад се једног дана овај грађевински фонд 

иживи вероватно ће надвладати ликовни 

закон наглашавања слемена . Споменик 

"Весник победе", иако силуетно витак, до

бро постаВЈЪен доказује да су потребни не 

само елементи просторне регулације већ је 

неопходна организација простора. 

Али, остаје један амбијентални закон о 

којем већ данас морамо да водимо рачуна, 

а то је да се поштује контакт пешака с ј ед

ном и другом обалом, да је стално оријен

тисан јер за то услови постоје ; да није по

ТОПЈЪен и угушен међу зидинама. То је да

нас безнадежни вапај становника у језгри

ма градова мегалополиса . Природно је што 

су развијене слемене лонгитудинале -
Кнез-Михаилова и Васина; међУТИМ, овде 

АМВИЈЕНТИ И ПРОСТОРНЕ ВРЕДНОСТИ БЕОГРАДА 

је реч о попречним отварањима на Саву и 

Дунав, преко тераса, скверова и тргова. То 
недостаје. Добро је што су остали одшкри

нути сви тргови слемена од Студентског 

трга до Славије. Са сваког се понешто види 
од Саве и Дунава . Реализацијом то треба 

повеhати кроз отворе, колонаде , пасаже и 
сл . Теразиј ска тераса је већ класичан при

мер таквог тражења; међутим , ова карак

теристика се односи и на остали део полу

острвског слемена. Изузев Славиј е, остала 

три трга су на слемену и за њих важе 

слична ликовна правила у композицији. 

Напуштајуhи ову ОСОВИНУ И идуhи сле

меном , долази се до сложеног низа тргова 

и паркова - Трг Маркса и Енгелса, Скуп

штина, Пионирски парк и Ташмајдан. То је 

најотворениј а слободна површина старог 

дела града, где се налази низ друштвених 

културних обј еката започетих почетком 

века, затим сукцесивно изграђивани х пре-

1 

ПО'l.1ед на ушће Саве и нов'н БеО'lрад. 

Vue du Nouveau B etgr ade avec ['етЬоuсћuте de La Save dans [е D anube. 
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БРАНКО ЛЕТРИЧИЋ 

тежно до другог светског рата, а у целину 

затворени у првој деценији по ослобођењу 

од 1945-1955. године. Кроз педесет година 
различите историје града изражена је пре

лазним облицима оквирне архитектуре. 
Ове најзначајније површине старог града 

нису производ априори једног урбанистич

ког става нити је то могла бити целовита 

композиција вев. је то низ случајности које 
су настале у тим историјским преломима. 

То потврђује и незгодна позиција Поштан

ске штедионице и зграда до ње. Недостатак 

је и у нивелацији, пошто подужна поента 

Трг Маркса и Енгелса пада у најнижу тач

ку ове површине и што је иста испресецана 

најживљим саобраћајницама града - Бу

левар револуције, улицама Моше Пијаде, 

Кнеза Милоша, Кидричевом, Старине Но

вака у неповољне фрагменте . Међутим, 

има ту у простору нечег што је добро: ори

јентисаност пешака, просторно ст, добра 

осветљеност, постојеће зеленило. Ту су 

шансе у даљој будуhности које произлазе 
из даљих просторних могућности. Кад за

стари постојећи фонд, моhи ће се рекон

струкцијом на уличном фронту према пар

ку на том слемену, подиliи низ високих 

објеката као контрапункт широј површи

ни парка, што овде одговара, а не као што 

се то чини на низбрдици или ували . Ови 

високи објекти имаће далеке визуре на 
приобалне зоне Дунава и Саве. Испод ово
га слемена неминовно ће се појавити ТУ

нели који ће саобраhајно повезивати при
обалне зоне Саве и Дунава и на тај начин 

преузети овај саобраhај кроз данашње 

трансверзале, па ће тако и ове површине 

добити мирније услове за једну оптималну 

реконструкцију. 

Цео Булевар револуције, као продужено 

слеме, пружа могуhности за будуhе нагла

шавање с највишим објектима, што омогу

ћује пространство и ширина булевара. Са 

овим ће се створити нова контура слемена 

града, било да се посматра са Дунава или 

Саве. То наглашавање слемена неће се вр

шити блоковском изградњом, целом дужи

ном фронта, неким дугачким објектима већ 

ритмованим низом индивидуалисаних обје

ката да би се избегао утисак преграде. Сле

ме се завршава и прелази на плато (доми

нантан) Црвени крст, значи - ту се овај 

магистралан низ завршава И ту се мо:њ:е 

зауставити и композициј а поентирати на 
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том доминантном платоу и повезати са Бу

леваром револуције, који би примио једну 

композициону нишу или комбиновани трг. 

С тим би се и прекинула монотониј а дугог 

тока уличне композиције. Овај плато не

сумњиво доминира над околним простором 

и потпуно је умесно његово наглашавање 

моliнијим, вишим објектима који би се по 

обронку каскадама спуштали и срасли са 
доњим нивоом. Није се тамо случајно на
шао торањ цркве св. Антуна. 

Поново се слеме враћа Булевару, али не 

задуго. Са супротне стране дочекује га нај
виши елемент рељефа Београда - 3везда

ра, са својом друкчијом општеградском 

функцијом, а то је парк-шум а, а тиме преу

зима и мења ликовну функцију. Сама на

мена парк-шуме, као и функција Астро

номске опсерваторије, унеколико ограни

чавају и условљавају наглашавање слеме

на високим објектима и налаже примену 

друге ликовне компоненте, тј. хоризонтал

ног подвлачења да би се пластично изра

зио постамент брда. 

Идуhи од Калемегдана слеменом види 

се да је то једна амбијентална целина с по

јединачним међузависностима, с појединим 

преломима и променама које могу само о

живети ову целов:итост. 

Испод ових слеменских, високих дело

ва, налази се око нишког ауто-пута једна 

огромна унутрашња долина - мокролу

шка, која чини јединствену затворену пеј

зажну целину. Својом атмосфером и кли

мом овај амбијент је нешто саСВИl\'1 супрот

но осталим панорамама града. Амбијент, 

ослобођен претпостављеног железничког 

чвора, ОМОГУћује добру савремену урбани

стичку регулацију, уз услов да се у гене

ралној пластици поштују извесни уочени 

ликовни постулати; јер, ту се све међусоб
но сагледава као у једној великој пејзаж

ној арени. 

Високи објекти било да су то куле или 

зидине, не могу се ма где постављати, од 

случаја до случаја, дарујуhи их као неку 

посластицу сујети грађана. Тако се кваре а 

затим нестају панораме, претапајуhи се 

кроз шуму иsраслих случајности непожељ

них облика у аморфност и безличност. z.т

колико се посматрају градови-узори , као 

примери урбанистичке сређености и ква

литетне архитектуре, увек ће се приметити 



да се уздигнути монументи налазе на уз

дигнутијем делу терена као постаменту, би
ло да је то једва приметна хумка или било 

каква виша раван (Беч , Париз и сл.). Бео

град је град разноврсних панорама, ам:бије
ната и то величанствених; ако је тако, он

да се мора чувати са свим унутрашњим за

конитостима које намеће макрообликовање. 

Несумњиво да принципи постоје, као и 

бројне теоретске претпоставке, које се мо
гу сагледати, значи - постулати који ће 

олакшати процену и композицију, а тим ве 

и лутања бити мања. 

Вертикална доминанта-кула, мора има

ти "припадајуву" површину - односно 

што више то шире ; или што даље то више. 

Наглашавање и поентирање одувек су би

ли неминовни елементи композиције. Под
влачење исто тако. Са колико одговорно

сти и напора се компонује један објекат, 

то онда са још већом обавезом треба при
ступити ликовној организацији простора. 

То су међусобне условности и зависности, 

пошто и најбоље архитектонско дело може 

бити деградирано у рђаво организованом 

амбијенту. 

Вратимо се поново на почетак - ушliу, 

на развође и острво. Значи на један, за 

континенталне градове редак и јединствен 

природни ансамбл, и то још под ТВРђавом 

и непосредним центром града, где је све 

уочљиво као на позорници. То данас не
такнута острво је извор будуhих креатив

них инспирација. Забављени другим зада

цима, наменили смо му скромну намену и 

програм, тек толико да би се у једном ге

нералном урбанистичком плану само виде

ло да постоји. У ствари , његове могуliнос'l'И 

у будуhем језгру града биhе сасвим друк

чије. Ту се може остварити рекреација, ту

ризам и угоститељство у највишем нивоу, 

а у пластичном смислу један редак ансамбл 

или амбијент воде, вегетације, вртне умет

ности и архитектуре која на томе месту 

може много да каже а да о томе данас и не 

мислимо. 

Десна обала Дунава од Земуна до ушћа, 

чије бокове ликовно држе Калемегдан и 

земунска кула Гардош, било преко рукава 

или језера , лепотом конкаве и врло повољ

не дужине која се и сагледава, представља 

монументалан приобални амбијент. С обзи
ром на велики простор који окружује, на

рочито гледајући са острва и реке, осева 
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се да на овој конкави треба да опстану вер

тикалне доминанте кој е ће вршити овде 

просторну регулацију, међусобно довољно 

дистанциране да би кроз њих у визуре би

ла укључена унутрашњост обале. Како је 

то и најкраћа веза Београда и Земуна, са 

интензивном живошhу, самим тим услов

љава интензивно коришвење у смислу на

мене јер улази у најужи центар. Ту се сме

њују и прожимају два мотива. Један, ства

рање широкопотезних паркова уз воду и 

постављање једног разређеног низа висо

ких објеката као вертикалних компонена

та које прате контуру обале. Приземни са

држај треба да одговара потребама нају

жег центра града. Овај амбијент је једна 

потпуно индивидуалисана целина која се 

јединствено перципира, а самим тим и ком

понује као један захват. Ова панорама је 

део ширег амбиј ента кружног облика око 
Ратног острва који обухвата и леву обалу 
Дунава . 

Нови Београд је пружао, а и сада, мож

да, нешто мање, велике могуliности за 0 -

стварење широких ленотровских потеза у 

вртном уметничком уоБЛWiењу приобалних 

простора и парковских површина кроз на

глашене визуре и игру наизменичних гео

метријских и слободних облика, оживља

вајући амбијент пјацетама и бројним иза

браним поентама као завршним перспек

тивним елементима било ортогоналних или 

дијагоналних потеза усмерених на Кале

мегдан, Стари град или Земун. Засада је 

још увек више монотоније него инвенције. 

Од ушћа, Савом се улази у једну "воде
ну авенију" која у пријатном луку дели 

стари од новог града. Лепоту јој подижу 

два бочна елемента која се спуштају до 

воде - Калемегдан и Баново брдо. 

Десна конкавна обала старог града о

слобођена железничког чвора, која у обли

ку полумесеца спушта град на реку чине

hи у амбијенту један огроман амфитеатар 

испред слемена, представља будуliу нај

квалитенију површину. На њу ће се спу

стити пословно језгро и опште градски цен

тар будуhег великог Београда. У плас,тич

ном смислу уз реку ве настати крулни ар

ХИ'1'ектонски објекти с назначеном верти

калом. Иако куле својим ликовним к'арак
тером не пристају теренима у паду, одно

сно ниским, овде се, међутим, испољава но

ва условност и димензија: ширина реке и 
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широке приобалне површине омогућују по

стављање лучног низа са добрим ритмом 

који би пратио на повољној дубини конту

ру те обале. ИзмеђУ обале и њих, као и из

међУ љих и позади не, биhе довољно сло

бодних површина за партерне паркове, 

атрактивне саДРЈКаје са пластично-декора

тивним елементима уређења. 

Док је дунавски лук предодређен већој 

размери, монументалном третману, савски 

амфитеатар носи карактер питорескности 

(сликовитости), са детаљнијим елемеНТИl\lа 

у разради. Ту објекти и могу приhи обали, 

јер се у конкави међусобно сагледавају. 

Међутим, тај постулат не важи за су

протну конвексну обалу Саве, где се, ради 

растерећења, високи објекти повлаче У ду

бину, остављајуhи знатну површину и

спред себе за парковске површине и плиhи 

приземни пратећи саДРЈКај . Пошто је ова 

обала оптерећена уздигнутим прилазним 

рампама мостова и везама за приобални 

пут, овај тип зелених површина решава се 

друкчије како у ликовној обради, тако и у 

примени вегетације. Зна'iИ гушћа и виша 

вегетациј а с већим: покривањем површине. 

Остаје услов да се осигурају бројни визур

ни продори управно на обалу реке, на сав

ски амфитеатар и слеме града. 

За дефинисање града неопходна је ње
гова физичка хомогеност да би био један 

организам са структуром: опсег, језгро, 

центар и фиксиране намене. Градови обич

но имају једну основну карактеристику 

амбијента која им даје тон, боју, климу, 

атмосферу па и штимунг. Ова удружена 
својства граду дају личност или, поетски 

речено, душу. То се осеnа код неких наших 

градова: Дубровник, Котор, Трогир. Она се 

не постиже одједанпут. За то су потребна 

два услова: време и континуитет, где је 

континуитет можда важнији од дужине 

времена стварања . Београд ј е имао време 

али без историјског континуитета. Интере

сантно је да су му ових последњих триде

сет година најдужи континуитет мирног 

стварања. Да ли смо за то време утврдили 

његову карактеристику и личност? - Не . 

Да ли смо могли - можда. Да ли је по
требно? - Да , чак неопходно. Без тога се 

не може урбанистички решавати у целини 

нити у својим деловима. Неухватљив је по

што се тек ствара. Среnа је што он има два 

мотива: 
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МОТИВ 1 - своју детаљну уређајну о

снову Београд треба да заснива на концеп

цији кој а за МОТИВ узима непосредно воде

ни чвор, пошто ниј едан град не бежи од 
река већ их чврсто грли (пример Амстер

дама, Будимпеште и др.). 

Мотив II - своје просторне акценте и 

најлепше амбијенте може да заснује на ду
гачком слемену дужином старог дела града. 

о Tp'108UMa 'Као .м.ањu.At ун.утраuи-ьu.м. 

а..чбuје'Н.тu.м.а 

На експонираним местима градова трго

:АИ су били значајни унутрашњи амбијенти 
са архитектонским споменицима тога гра

да у ликовном смислу, а у функционалном, 

по намени, то су били значајни објекти, не

кад цркве, градске куће, парламенти, му

зеји а данас један широки репертоар са

времених намена. Карактеристика тргова 

је целовитост и јединство времена, стила, 

облика, материјала, боје па и висине. То је 
карактеристика ренесансних и барокних 
амбијената или тргова где је баш то про
сторно јединство, јединство материјала и 

обраде, наглашена композициона осовина, 

живописно богате фасаде - успео однос 

пластике и сенке са обиљем монументал

них скулптура на најдоминантнијим поло
жајима. Тргови тога времена користили су 

све могуће облике основа - елипсе, полу

круга и звезде . 

Тргова је у Београду мало. Два су пра
вилна, Студентски трг и Трг Републике, је

дан је издужени - Теразије, један по КОН

тури недефинисан - Трг Димитрија Туцо
вива (Славија) , али су у основи сви саобра
hајни. Нису уједначени по времену из град

ње, стилском опредељењу и материјалу, 

што је недостатак у амбијенталној хомоге

ности. Међутим , шири амбијент дао им је 
рекомпензацију, пошто су на слемену, и

мају доминантне позиције, ведрину, пре

гледност и увид на околину. 

у функционалном СМИСЛУ Трг Димитри

ја Туцовиhа (Славија) је најбитнији за 

град, јер је у геометријском центру, одно

сно тежишту, где се укрштају саобраfiајни 

проблеми који и данас одуговлаче решење. 

3вездасти распоред улица које се у њега 

сливају, намећу КРУЖНИ ток саобраhаја КО-
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ји постоји али је испод потребног преЧliИ

ка. у буДуhности оставе као саобраhајни 

трг вероватно са кружним подеоником ја

сно ширим. Да би се то постигло, вероватно 

ће се захватити део парка код Мањежа. 

Витоперност површине слаби ефекат, али 

МУ даје шансе да реши саобраliај у два ни

воа. Преко половине трга смештено је у ни

зини испод слемена што ће у ликовном 

смислу отежавати смештај високих обј ека

та према већ поменутим амбиј енталним !10-

стулатима. Ту може доhи једино у обзир 

ексцентрична вертикала на оним местима 

која су удаљена од слемена. Теразије са 

две унакрсне осовине - подужна, Албани

ја , плато Светог Саве и попречна између 

хотела "Москве" и "Балкана", као осовине 
-- дају главну вредност тргу а сам амби
јент је транзит ан, издужен и са живахним 

архитектонским оквиром, али неуједначе

вим. Трг има врло повољно осветљење и 

оријентацију. Изванредна је шанса у по

пречној осовини која се степенасто може 

спустити на Саву и кој а има дубоке пре

гледе на панораму савских приобалних по
вршина . Веза горњег града и приобалне 

зоне може се ОДЈIИЧНО обрадити каскадним 
системом где су важна два завршна мотива 

-- горња тераса на слемену и приобални 
партер с низом прелазних мотива у наме

ни и архитектонској обради. 

Терасасто каскадне ПОВРlllине трга могу 

бити интересантне у оживљавању просто

ра и намени; то је случај са два остала трга 

- Студентским тргом и Тргом Републике. 
Оба имају визуелни контакт са Дунавом, 

данас неорганизован, али са знатним МО

ГУћностима за даљу архитектонску обраду 

11 ОКQнчавање, тј. њихов завршетак. Архи

тектонски оквир Студентског трга је не

што целовитији, иако су објекти од мањег 

значаја , док је оквир Трга Републике у це

лини неуједначен, мада су то све значајни 
објекти . Донекле је недостатак и у освет

љењу, пошто су ти архитектонски оквири 

у сенци и отворени северу. Веhина тргова 

у свету окренута је југу, тражеhи идеално 

осветљење јер без сунца нема пластике, а 

ни архитектуре. 

На Тргу Маркса и Енгелса два затечена 

крупна објекта с каменом, као монумен

талним материјалом, условила су заврше

так на исти начин да би се постигло једин

ство и целовитост, иако осовина Булевара 



револуције можда захтева вишу и јачу до

минанту. 

Има тргова с прелазним облицима где 

се сусрећу романтика , готика и ренесанса 

или прелазак у барок. Редак је пример Ве

неције где се скоро сви преламају, који су 

је стално запљускивали и чине јој главну 

карактеристику. Ликовно-теоретски гледа

но - с којим ОД ових стилова може иh.и са-
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ма, те долази до тешког уклапања савре

мене архитектуре, нарочито у амбијенти

ма који су веn. формирани. 

Сквер Цветни трг ту скоро примио је 

једну значајну зграду - "Београђанку". 

За ову вертикалну доминанту не постоји 

веn'и хоризонтални постамент, она је у КО

сини У сувише уском амбијенту хетероге-

Мост и веза старoz Беоzрада на САе.ке'liУ и но (; о?, у равници. 

Le Pon~ de Zemun et son raccord avec ~a p~aine du Nouveau Betgrade ei la coНine de ~'ancien. 

времена архитектура? Можда пре с роман

ским и готским , као слободнијим, а симе

тричнијим него строгим ритмички дисци

плинованим ренесансним и барокним:, који 

се и до данас кроз касне необарокне зао

ставштине појављују и у нашим градови-

ном ПО висини, времену изградње, ликовној 

обради, примењеним материјалима. У 

функционалном погледу, по својОј ВИСИНИ 

и намени , нема одговарајУЋУ "припадају

ћУ" површину. Остаје психолошки утисак 

случ ајности и привремености . 
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Неопходно је пратити развој е савреме

них градова као целовите организме с ме

ђусобним односима структура, а мање је 

корисно уочавати поједине њихове фраг

менте: метро, станице, робне КУће, супер
маркете. Град је целина са својим специ

фичним особеностима где је сваки проблем 

оригиналан и решава се оригиналним ре

шењем и оригиналним средствима. Ови не

достаци у урбанистичкој структури, као и 

у ликовном изразу, почињу да се приме

ћују ("Београђанка", петље, саобраhај и 
др.). Београду још увек недостају клаСИ'-i

ни или савремени урбанистичко-архитек

тонски декоративни елементи: фонтане, 

пјацете, споменици, пластика и парковски 

украсни детаљи, неопходни за декорацију 

:и функцију амбијента. То би композицију 

простора хуманизовало и довело до димен

зија човека. Ако је терен у паду терасиран, 

претпоставимо као будуhа Теразијска те

раса, каквих ће се тек ту наhи мотива као 

што су тремови, атрији, колонаде, комуни

кације, базени и игра воде. Ту МОТИВИ сами 

навиру, чак се намештају за ликовну орга

низацију. Ту ће се инспирације брзо пре

творити у креацију. То је сасвим други на

чин деловања за разлику од новобеоград
ских могуhности, где у равном терену тре

ба тражити друге циљеве и поенте у про

дорима и визурама окренутим одређеним 
амбијенталним циљевима . Све су падине 

Београда повољне, изузев нешто хладније 

северне, на Дорhолу. За урбанистичку о

браду са пуно интересантних мотива, јер 

још постоји низ мањих амбијената који 
траже просторну организацију и компоно

вање - светосавски плато, Пионир, Топчи

дер еко брдо и СВИ мостовски прилази, с ко

јих се сагледавају не само неповољни кал

кани старог дела града, већ се појављују, 

на жалост, неповољне панораме калкана и 

на новобеоградским блоковима, евидентан 

је случај са "Газеле" на блокове 22 и 23, о 
чему би ур5анистичка служба требало да 

води рачуна. У старом делу града то је у

словио наги6 терена и уситњена парцела

ција, као и изградња у различитом BpeI'.'le

ну; међутим, у Новом Београду тога нема, 

пошто се ансамбли третирају као целина и 

у пројектовању и у реализацији. Београд 

има доста улица у центру изломљених и 

неправилних потеза, а како су на неравном 

терену отежано је њихово обликовање; то 
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се одражава на силуети и контури града, 

нарочито на слеменској позицији и на уоч

љивим рељефним тачкама. То даје у пси

холошком смислу, У посматрању, почетну 

живахност и карактеристику. 

Валоризацију амбијента у Београду ни

смо вршили, НИТИ смо ушли у методику ва

лоризације да би се утврдили параметри и 

категорија. Можемо условити: 

Макроа.мбuје1iТ, а.мбuје1iТ, .мuкроа.lttбuје1 i Г 

Утицај природних "Чинилаца и створе

них услова: по њима би Београд требало да 

има минималну загађеност, спирањем са 

елем ена на блиске водене површине и до

бра цирку лациј а ваздуха, а уз то у граду 

нема много индустријских постројења. У 

погледу осунчавања има одличне услове 

али неискоришhене, јер се уске улице не 

реконструишу, нити се врши реконструк

ција затворених густих блокова са изград

њом до 750/0. 

Кроз највеhи део своје историје градови 

су мислили на своју одбрану и тако су би

ли планирани још пре 3.500 година. Бирали 
су положај е као Микена, Тиринс и бројни 

акрополиси на нашем полуострву _ Како је 

Хорзабад био величанствено правилан још 

у VII веку пре Н.е., на Тигру у Асирији. 

Ортогонална мрежа улица датира још из 

бронзаног доба у подручју Медитерана , а 

слободно постављена је у пределима севе

ра . Римски тргови - фОРУМИ, били су кон

центрација објеката друштвеног карактера, 

структуре и монументалних треl\.юва. До 

Х VJ века тргови су мали и претежно за
творени; појавом Трга Св. Петра постају 

велики, отворени, с правим и зракасто ра

диј алним потезима на магистралне правце 

улица "Чија се концепција после преноси на 

Версај, Париз, Вашингтон. Атина је доби

ла још 1934. године одличан урбанистички 
план. Већ тада се водило рачуна о амби

јенту са Акрополисом као мотивом, који се 

до данас одржао с правилном уличном мре

жом и добрим трговима. У лични системи су 

широки, а хармонична је висина изградње. 

Иако лежи на истом упореднику са Сици

лијом и Тунисом, нема уске улице, што 

значи да је град отворен, сунчан и венти

лисан. 



Од најстаријих времена у Кини је при
мењивана правилна и ортогонална улична 

мрежа - Пекинг, Тјенцин и др. Беч је на

правио велику и успелу реконструкцију од 

средњовековиог града у савремени. Париз 

је нарочито богат трговима и то барокним: 

Конкорд, Вандом, Трг Републике, Етоал и 

други. Трг св. Марка у Венецији је слико

вит, просторно живописан и пластичан. 

Звоник служи као регулатор композиције. 

Стари и чувени градови имају свој карак-

АМБИЈЕНТИ И ПРОСТОРНЕ ВРЕДНОСТИ БЕОГРАДА 

тер: Венеција због урбанистичке и архи

тектонске живости, Фиренца због ликовне 

чистоте, Рим због монументалности, а На

пуљ због атмосфере и климе. 

На обалама обично су главни пословни 
делови; то је случај Детроита, Лондона и 

осталих великих градова. 

Шта се уочав'а и шта је битно за један 

трг: осећање простора трга, уочавање кон

туре објеката, уочавање пластике и делова 

зграде и однос површина с висином оквира. 

LA CONFIGURATION DE BELGRADE 

Branko Petricic 

Belgrade est situe sur lе plus gl·and noeud 
fIuvial d'Europe. La vШе сотте agglomeration 
оссире trois zones que les deux fleuves, lе Da
пиЬе et son confluent lа Save, опt delimitees. 
Le terrain de deux zones est plat tandis que 
celui de lа troisieme est montuex s'аvащ;апt 
сотте ип сар entre les deux f1euves, point 
ultime des monts dont il fait partie. Cette confi
guration de lа capitale est exceptionnellement 
interessante. Le centre de gravit~ de toute cette 
region se trouve etre l'embouchure де lа Save 
dans lе Danube sous lе ргоmопtоiп: de Каlе
megdan. La est lе point de rencontre du terrain 
montueux, faisant partie de lа Serbie propre
ment dite, avec son promontoire de Kalemegdan 
et les pentes еп amphitheatre donnant sur lа 
Save, et du Bassin danubien de lа Volvodine. 
Tout сеlа est lе resultat des trai1sformations 
geologiques et les contrastes les рlщ; evidents se 
trouvent sur се point ои l'on peut admirer lе 
conf1uent de deux grands fleuves domine par lа 
Forteresse де Belgrade sur lе promontoire et еп 
face ипе grande ile entre les deux cours d'eau. 
C'est ип excellent motif d'inspil"atlon. Le рго
montoire, assez long et еп агНе, ay<..t.1t vue sur 
les deux f1euves, peut servir de piectestal роиг 
lа construction de lа vШе. Toute l'hi~toire de lа 
УiПе peut Нге contemplee de lа FOl-tегеssе de 
Belgrade et elle doit etre Је point de dcpart роиг 
lе deveJoppement future de lа capitale. Aujourd' 
hui сеНе forteresse et Је parc de Kalemegdan 
sont separes de lа ville, пе s'accordent plus, пе 
sont plus les parties d'un ensemble r~armonieux. 
La partie basse de lа forteresse, .il!st~ аи соп
iluent des deux f1euves, offre de glЋнdеs possi
ьшtеs d'amenagement еп constructions, oeuvres 
d'art et diverses attl-actions. Les pe01tes memes 
devraient etre ornees de terrasses, de belvederes 
relies par des esca1iers. La ville haute, lа vieille 
ville sur l'arete du promontoire est ахее раг ипе 
voie reservee аих pietons aboutissant аих places 
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d'ou se developpe ип reseau de сiп:иlаtiоп tres 
intense qui, entre autre, doit conduirc а lа ville 
basse аих bords des fleuves. L'ellsemble des 
anciens immeubles de реи de hauteur auront 
vecu leur vie et seront реи а реи rel11placer раг 
des batiments modernes de grande hauteur sui
vant lа mode actuelle. Il faut toutefois que les 
maisons аuх bords des fleuves, sш:tоиt de lа 
Save, restent basses роиг пе pas masquer lа vue. 
Се sera surtout important quand оп aura enJeve 
les voies ferrees аих bords des f1euves qui ет
pechaient lа vШе de s'etendre, de descendre 
jusqu'a ses rives. Еп continuant а suivre l'arete 
du promontoire de Belgrade оп апivе а ип 
grand сотрlехе de places et de pac::s, lа рlасе 
Marx etEngels, 1е Parlement, lе Рагс des рјоп
niers, le рагс de Tasmajdan qui est le plus 
grand espace НЬге du vieux Belgrade. Dans 
cette partie de lа ville, allant de lа P lace de lа 
Republique аи Рагс de Tasmajdan, он trouve ип 
grand потЬге de blHiments publks construits 
pendant lа premiere тоШе de nolle siecle et 
dont l'entourage, rues et places, а ete defini
tivement regle apres lа - guerre, de 11:145 а 1955. 
Cet ensemble nous оНге l'histoire complete du 
developpement de l'architecture durant ип 
demi-siecle. Tout cet ensemble а et~ dispose et 
construit d'une тапјеге fortuite sans plan d'ur
banisme. Son defaut lе plus importar.t est dans 
lа denivellation du terrain рагсе que Је niveau 
de lа plaque tourante qu'est lа Рlасс Магх et 
Engels, est lе plus bas et que cet cspace est 
entrecroise par les voies а circulation lа plus 
intense, lе Boulevard de lа Revolution, les rues 
Mosa Pijade, Ргјпсе Milos, Kidric etc. 11 у а 
quand тете ипе chose qui soit ЬОПl1е, c'est lа 
possibllite pour les pietons de circuler librement 
sur ип grand espace, Ыеп eclaire et рlејп de 
verdures. Le Boulevard de lа Revolution suit 
l'arete du promontoire et devrait etl'e а, l 'avenir 
souligne раг lа construction des irнcllcubles de 
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grande hauteur, се qui est possible саг le boule
vaгd est assez large, qui se feront rcmarquer de 
lа Save et du Danube ayant eux-memes ипе 
Ьеllе vue sur les fleuves, Toutefois il пе faut pas 
souligner cette агНе раг des ьаtiП'l.епts trop 
10ngs et uniformes mais les construire еп lеиг 
donnant ип cachet individuel еп Unf;! serie Ыеп 
rythmee аћп d'eviter ипе impressicn de Ьаггј
еге, А lа ПП du 10ng Boulevard de la Revolu
tion, et поп 10јп de lui, s'lйеvе lа plus grande 
hauteur de Belgrade proprement dit, lе раге ди 
mont Zvezdara (Observatoire astronomique), 
ayant ипе autre fonction dans l'urbaJlisme de lа 
уШе, Сотте рагс sur ипе hauteur il change lе 
ргоСН de lа capitale et est devenu le point final 
de l'агёtе ди pl'omontoire dominant ауес son 
observatoire sur lе sommet lа serie presque ho
rizontale de grands immeubles du boulevard qui 
lui sert de piedestal. La vallee de Mokri Lug 
{огте ип paysage а part раг sa configuration et 
БОП climat, еНе est еп quelque sorte Је contraire 
des autres l'egions de lа capitale е! йе ses еп
virons immediats. Toute constructioll еп hauteur 
dans cette уаllее harmonieuse Бега deplacee, оп 
пе peut pas eriger des tours n'importe ои. Les 
immeubles de grande hauteur sur ur.. terrain еп 
pente et surtout dans les regions basscs, forme
raient ип ensemble incoherent sans cachet рег
sonnel, L'accentuation doit Бе fail'e sur les 
terrains eleves qui serviront de p1edestal а la 
Бегје des tours. Les paysages des environs de 
Belgrade sont magnifiques, il faut les respecter 
et les conserver, C'est avec Ьеаисоир de respon
sаьшtе et d'efforts que l'оп ргераге les рlапs 
d'un batiment, mais il еп faut Ыеп plus роиг 
planifier, organiser, composer ип еПБстЫе Ьаг
mопјеих. La rive droite du Danube aHant de 
Zemun а l'embouchure de lа Save, раг sa ligne 
concave forme ипе zone riveraine ш.опumепtаlе 
ои les constructions de grande hatJteur, Ыеп 
disposees, поп serrees et а ипе сегtаiпе distance 
de lа rive sur се terrain plat poul'l'aient etre 
d'un effet parfait, Cette zone, quand еНе Бега 
definitivement construite, offrira ип рапогата 
splendide а lа grande Не Ratno Ostrvo (ile de 
Guerre) sur l'autre rivage. Cette ile, Ыеп situee, 
роигга devenir ип centre de recreations, de 
sport, de tourisme, etc, dispose dans ип grand 
роигга devenir ип centre de recreations, де 
tions роигга donner НЬге cours а sa fantaisie. 
La Save arrive а son етЬоисћиге dans lе Danu
Ье раг ипе соигЬе agreable formant нпе avel1ue 
d'eau separant le vieux Belgrade (1и nouveau. 

Les bouts de cette соигЬе sont renIorces раг 
deux bastions, еп aval lе Kalemegdan avec lа 
forteresse et еп amont lа сошпе de Banovo Вг
do. Le promontoire, sur lequel est construit le 
vieux Belgrade, forme sur la rive droite de lа 
Save ип tres vaste amphitheatre, Apres l'en
levement des voies ferrees Iongeant lе Пеиvе, lа 
ville роипа s'etendre librement sur le:; bords du 
f1еиуе. Toute cette рю'tiе de lа vШс offre les 
meilleurs conditions роиг devenir la zone сот
merciale du Grand Belgrade de l'avenir . Tandis 
que lа соигЬе du Danube est monumentale сеНе 
де lа Save avec son amphitheatre ~з t pittores
que. Cette fois-ci les maisons рош'гаiепt etre 
construites аи bord mёmе de lа Save ои еllеs 
seront parfaitement а. leur place dans lа соигЬе 
concave du fleuve. Sur lа rive gauclH~ de lа Sa
ve, аи contraire, les ЫШmепts doive!1t etre ге
partis еп retrait du rivage, maintenan,. convexe, 
пе laissan t а lа гјуе тёте que des constructions 
de faible hauteur. Се qui caracterise ипе vi11e, 
се qui еп доппе l'atmosphere, le climat се 50nt 
еп general lе гб1е qu'el1e а јоие et qu'elle јоие 
toujours е! l'heritage historique. Le }'Ые de Bel
grade depuis ип siecle et demi est dcs plus im
portants et mете exaltants, c'est lа capitale 
d 'un pays еп pleine expension, 11 esi parti d'une 
bourgade balkanique et il est еп ti'ain de de
уепјг ипе grande capitale еигорееппе. L'heritage 
historique est fort mince, sauf lа gl'ande forte
resse presque гјеп n'est reste, се qui n'est point 
etonnant vu que lа vШе а ete tant de fois de
truite san5 avoir еи lе temps et l а. роssibшtе 
d'etre Ыеп reconstruite 5аи! ces dernieres ап
nees, Donc, Belgrade пе peut pas епсоге etre 
defini, c'est ипе vШе еп рlејпе сгеаНоп. Les 
places, esplanades, voies triomphales, pel'specLives 
ornees de principaux monuments d'architecture 
50nt d'une importance capitale рОШ' ипе vШе. 
Le соеиг, lа beaute, }'atmosphere d'!":пе cite de
pendent d 'el1es. Malheureusement Belgrade а 
реи de places et elles пе 50nt que деЕ carrefours 
semes аи hasard dans lа vШе. L'extension de lа 
vШе permettra de сотЫег се mаl1qш: . Mais c'est 
surtout lа place де Terazije, actuellel'lient plut6t 
ипе гие large, qui а lа chance dапs lе vieux 
Belgrade de devenir uпе magnifiquc esplanade 
еп gradins descendant jusqu'a lа Save ouvI·ant 
ипе splendide perspective sur lа пс:..uvеllе уШе 
de l'autre сбtе du fleuve. La vi11e С5! uп tout, 
mais chaque ргоЫете demande ипс solution 
particиliere. 


