
Ta ma ra Bja žić Kla rin, Za no vi ljep ši Za greb.  
Ar hi tek ton ski i ur ba ni stič ki na tje ča ji me đu rat nog Za gre ba 1918.–1941,  

In sti tut za po vi jest umjet no sti, Za greb 2020.

Ар хи тек тон ски кон кур си при ре ђи ва ни у ме ђу-
рат ном раз до бљу из град ње Ју го сла ви је (1918–1941), још 
увек ни су све о бу хват но исто ри о граф ски осве тље ни, 
иа ко о њи ма све до чи мно штво ма те ри јал них и по сред-
них из во ра. По ред ори ги нал них до ку ме на та о њи хо вој 
ор га ни за ци ји, то ку и ис хо ду (слу жбе не об ја ве и пропо-
зи ци је, под не та тех нич ка до ку мен та ци ја, из ве шта ји, 
ка та ло зи на гра ђе них ра до ва), до ступ не су и јав не ре-
ак ци је ко је су на кон њих усле ди ле, за бе ле же не у струч-
ној пе ри о ди ци и днев ној штам пи. Ду го вре ме на ус пут но 
су по ми ња ни у мо но гра фи ја ма ис так ну тих ар хи те ка-
та, нај че шће без освр та на њи хов уну тра шњи кон текст. 
Ме ђу тим, због ути ца ја на раз вој гра ди тељ ске стру ке ин-
те ре со ва ње за кон кур се ни је је ња ва ло, по го то во ме ђу 
ар хи тек ти ма ко ји су на њи ма уче ство ва ли. Та ко је кра-
јем се дам де се тих го ди на про шлог ве ка, ком би ну ју ћи ме-
мо ар ски и исто ри о граф ски при ступ, ар хи тек та Бра ни-
слав Ко јић при лич но објек тив но опи сао за ко но дав ни 
оквир и струч ни ам би јент бе о град ских ме ђу рат них кон-
кур са, из но се ћи и ли сту од 60 нај зна чај ни јих на др жав-

ном ни воу. Исто ва жи и за до ку мен та ци о ни при лог ар хи тек те Ма те Бај ло на, све ден на при каз 
15 ода бра них пре сто нич ких кон кур са из раз до бља 1930–1939. го ди не, иа ко их је то ком међу-
ра ћа ор га ни зо ва но сто ти нак. У хр ват ској исто ри о гра фи ји се пр ви оглед о јед ном ме ђу рат ном 
за гре бач ком кон кур су по ја вио 1984. го ди не.

На кон рас па да СФРЈ, са по ве ћа њем дис тан це од раз до бља 1918–1941, а по го то во од лич-
но сти ко је су га ства ра лач ки пред во ди ле и чи ји ути цај ни је опао ни у со ци ја ли стич ком пе ри-
о ду, за по че та су те ме љи ти ја ис тра жи ва ња та да шњих кон кур са. По ја ви ле су се мо но граф ске 
сту ди је у ко ји ма су зна ме ни те гра ђе ви не, осим као ау тор ска де ла, пот пу ни је раз ма тра не 
кроз кон курс ну пред и сто ри ју свог из во ђе ња. Ис тра жи ва ња су нај пре би ла фо ку си ра на на 
гра до ве ко ји су пред ња чи ли по бро ју рас пи са них кон кур са, на сто је ћи да ре ше на го ми ла не 
ар хи тек тон ско-ур ба ни стич ке про бле ме, по чев од Спли та.

Про у ча ва ња ме ђу рат них кон кур са су у по след ње две де це ни је уз на пре до ва ла у свим 
бив шим ју го сло вен ским ре пу бли ка ма, а по го то во у Хр ват ској, кул ми ни ра ју ћи ис црп ном 
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мо но гра фи јом ар хи тек тки ње др Та ма ре Бја жић Кла рин Za no vi lјepši Za greb. Ar hi tek ton ski i 
ur ba ni stič ki na tje ča ji me đu rat nog Za gre ba 1918.–1941, об ја вље не 2020. го ди не. Књи гу је из дао 
Ин сти тут за по ви јест умјет но сти из За гре ба у ко ме ау тор ка ра ди као ви ша на уч на са рад ни ца. 
Део пред ста вље ног ис тра жи ва ња спро ве ден је на про јек ту „ART NET”, фи нан си ра ног сред-
стви ма Хр ват ске за кла де за зна ност. 

Мо но гра фи ја је пу бли ко ва на на 380 стра на тек ста у ме ком по ве зу. Рас прав но из ла га ње 
је пот кре пље но ве ћим бро јем цр но-бе лих и ко лор илу стра ци ја (тех нич ки цр те жи, ски це, 
ур ба ни стич ки пла но ви, фо то гра фи је, ма пе, ди ја гра ми, гра фи ко ни, из во ди из штам пе, пе рио-
ди ке и кон курс них пу бли ка ци ја). Оде ље но је на ви ше те мат ских це ли на са по себ ним пот по-
гла вљи ма. На кон „Uvo da”, сле де „Po pis i pro stor na di stri bu ci ja lo ka ci ja na tje ča ja”, „In sti tu ci o nalni 
okvir na tje ča ja”, „Na tje ča ji po je di nač no” и „Na tje čaj ni pro jek ti”. Иза њих сле де „Skra će ni ce”, „Litera-
tu ra”, „Ar hiv ski iz vo ri i do ku men ta ci ja”, „Ka ta log ar hi tek ton skih i ur ba ni stič kih na tje ča ja 1918.–1941”, 
„Iz vo ri ilu stra ci ja” и „In deks”.

То ком ду го го ди шњег ис тра жи ва ња, ау тор ка је раз ма тра ла све ре ле вант не ин сти ту цио-
нал не и при ват не збир ке тех нич ке до ку мен та ци је, објек те на те ре ну, хе ме ро теч ку, фо то теч ку 
и би бли о теч ку гра ђу. Ви ше стру ко је упот пу ни ла са зна ња о за гре бач ким ме ђу рат ним кон кур-
си ма, при ка зу ју ћи 25 нај зна чај ни јих (од 60 еви ден ти ра них), ис пра вив ши по гре шне атри бу-
ци је, не пре ци зна да то ва ња и ло ци ра ња гра ђе ви на, уо че на у прет ход ним сту ди ја ма. Си стема-
ти зо ва ла је и ли сту из во ра и ли те ра ту ре за сва ки по је ди нач ни кон курс, дра го це ну за бу дућа 
ис тра жи ва ња. 

Ин спи ри са на Ту ше ко вом мо но гра фи јом о сплит ским ме ђу рат ним кон кур си ма из 1994. 
го ди не (пре ма соп стве ном све до че њу), ау тор ка се фо ку си ра ла на три те мељ не про блем ско-
-ис тра жи вач ке це ли не. У пр вој раз ма тра дру штве не и за ко но дав не пред у сло ве при ре ђе них 
кон кур са, при че му њи хов број, вр сту, про грам и свр ху са гле да ва у кон тек сту за гре бач ке ло-
кал не по ли ти ке, ин ве сти тор ске кли ме и ста ња у ар хи тек ту ри и ур ба ни зму. Па жњу усме ра ва 
на пра вил нич ки оквир оп ште кон курс не ре гу ла ти ве, пра те ћи ње не про ме не од 1880. до 1939. 
го ди не. Уну тар дру ге це ли не ак це нат ста вља на че сте зло у по тре бе јав них про це ду ра, оли-
че не у ма ни пу ла тив ном „на ме шта њу” кон курс них ис хо да од стра не „пре мре же них” про та-
го ни ста (ин ве сти то ра, чла но ва жи ри ја и уче сни ка), што је иза зи ва ло оправ да не кри ти ке. 
По след ња про блем ско-ис тра жи вач ка це ли на (нај и сцрп ни ја и са нај ви ше пот по гла вља), усред-
сре ђе на је на не по сред ну про дук ци ју – ар хи тек тон ске и ур ба ни стич ке кон курс не на цр те 
по сма тра не кроз при зму ко ри шће них про јек тант ских ме то да, ти по ло ги ја и мо де ла. По ну ђена 
ре ше ња су раз ма тра на у све тлу усва ја ња но вих прак си, пре све га ин те р на ци о нал них на че ла 
„но вог гра ђе ња”, о ко ји ма је ау тор ка и ра ни је пи са ла. Пред ста вље ни про јек ти исто вре ме но 
да ју це ло вит пре глед раз во ја ар хи тек ту ре и ур ба ни стич ког пла ни ра ња За гре ба из ме ђу два 
свет ска ра та, док се илу стра тив ни ма те ри јал иш чи та ва на ви ше ни воа. За вр шни ка та ло шки 
сег мент до дат но обо га ћу је рас прав ну ела бо ра ци ју, по ка зу ју ћи да су кон курс не утак ми це мо-
би ли са ле да ле ко ве ћи број про јек та на та од ра ни је прет по ста вља ног.

Уз обим ну до ку мен та ци о ну ба зу, при пре ми мо но гра фи је су знат но по мо гли ин фор ма-
тив ни и кри тич ко-по ле мич ки освр ти об ја вљи ва ни у ме ђу рат ној пе ри о ди ци и штам пи, у ко јој 
су та да шњи кон кур си пре и спи ти ва ни са про грам ског, за ко но дав ног и ква ли та тив ног стано-
ви шта. Већ та да је ука зи ва но на про це ду рал не не ло гич но сти ко је су ума њи ва ле ре гу лар ност 
глав ни не утак ми ца, отва ра ју ћи мо гућ ност за зло у по тре бе, при че му су из но ше ни и пред ло зи 
за њи хо во пре ва зи ла же ње.
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Об је ди ња ва ју ћи ар хи тек тон ске са ур ба ни стич ким кон кур си ма, ау тор ка је по ка за ла да 
их не би тре ба ло по сма тра ти одво је но, јер под јед на ко све до че о дру штве ним и струч ним ини-
ци ја ти ва ма ко је су во ди ле тран сфор ма ци ји ме ђу рат ног За гре ба (та да дру гог гра да по бро ју 
ста нов ни ка у Ју го сла ви ји), али ко ја због мно гих огра ни че ња ни је до след но спро ве де на. Уз 
при мар но исто ри о граф ску, њен дис курс има и кри тич ку про јек тив ну ди мен зи ју, јер ука зу-
је на мно ге про бле ме ко ји пра те тај услов но нај де мо кра тич ни ји и нај рав но прав ни ји об лик 
струч ног над ме та ња, ак ту ел не и да нас.

Сли ка о уче шћу бе о град ских ар хи те ка та на за гре бач ким кон кур си ма је овом при ли ком 
про ши ре на, али не и ком пле ти ра на (што ни је ни био ау тор кин основ ни циљ). Од ра ни је је 
по зна то да су у ме ђу рат ном За гре бу из ве ли са мо јед ну ин тер по ла ци ју (згра да Јо си фа Хра-
бов ског на Ви но град ској це сти 25 из 1932. год., арх. Ан дреј Ва си ље вич Пап ков, еми грант из 
Ру си је), јер у ја кој кон ку рен ци ји хр ват ских и ино стра них ар хи те ка та ни су има ли шан се за 
број ни је ре а ли за ци је, што се по твр ди ло и на ано ним ним кон кур си ма где су са мо јед ном до-
би ли дру гу на гра ду. Ме ђу тим, ва жно је на по ме ну ти да у књи зи ни је ни по тен ци ра на на цио-
нал на кла си фи ка ци ја кон курс них уче сни ка, већ је ак це нат ста вљен на број и пла сман пону-
ђе них про је ка та, чи ме је ство ре на до ку мен та ци о на осно ва за сло је ви ти је ре ка пи ту ла ци је. По-
што ни је при ло же на ли ста свих при ја вље них так ми ча ра на по је ди нач ним кон кур си ма, сем 
у слу ча је ви ма где је ода зив био ма њи и где су на ве де ни ау то ри без пла сма на, мо же се за кљу-
чи ти да све о бу хват но иден ти фи ко ва ње уче сни ка из Бе о гра да, Но вог Са да и Ни ша (чи ја се 
име на по тен ци јал но кри ју иза под не тих ши фа ра), тек пред сто ји.

Од бе о град ских про јек та на та у књи зи је из дво јен еми грант из Ру си је Ни ко лај Ва си ље-
вич Ва си љев (у књи зи име но ван као Алек сеј), ко ји је осво јио дру гу (та да нај ви шу) на гра ду на 
оп штем ју го сло вен ском кон кур су за Град ску ште ди о ни цу (1922–1923). Ње гов при ка за ни не-
из ве де ни про је кат, пре дат под ши фром „На та ша”, са др жи из глед улич ног про че ља, тло цр те 
при зе мља, пр вог и дру гог спра та. Од ра до ва но во сад ских ау то ра, пу бли ко ван је на црт Ла-
за ра Дун ђер ског за па ла ту Бер зе (1920–1921), док су оста ли ар хи тек ти из Ср би је по ме ну ти у 
ка та ло гу при ре ђе них на те ча ја. На ве де но је да су под ло ге на кон кур су за За клад ни блок (1929) 
пре у зе ли Бра ни слав Ко јић, Јан Ду бо ви и Бран ко Мак си мо вић, док је не и ме но ва ни ар хи тек-
та Ди ми три је вић са Ал фре дом Ли би гом остао без пла сма на. На кон кур су за Ге не рал ну осно-
ву за из град њу, про ши ре ње и ре гу ла ци ју За гре ба (1930–1931) без пла сма на су оста ли инж. 
Алек сан дар Ацо вић, ар хи тек ти Бра ни слав Ма рин ко вић, Ми ха и ло Ра до ва но вић и Љу би сав 
Пе тро вић. 

Пре ове мо но гра фи је зна ло се са мо за уче шће Ми ла на Зло ко ви ћа на кон кур су за за гре-
бач ки СУ ЗОР (1924) и Бра ни сла ва Ко ји ћа за Умјет нич ки дом (1930), где су обо ји ца оста ла без 
на гра де. Ме ђу тим, но во от кри ве ни при ме ри по ка зу ју да је уче шће ар хи те ка та из Ср би је на 
за гре бач ким кон кур си ма би ло ма сов ни је, због че га би га тре ба ло по дроб ни је ис тражи ти, 
по го то во што је на мно гим утак ми ца ма под не то ви ше де се ти на, па и сто ти на при ја ва, од 
ко јих ве ћи на ни је ау тор ски атри бу и ра на. С дру ге стра не, по твр ди ло се да у за гре бач ким оце-
њи вач ким су до ви ма ни је би ло бе о град ских ар хи те ка та (за раз ли ку од Спли та), док су исто-
вре ме но у пре сто нич ким жи ри ји ма струч ња ци из Хр ват ске ак тив но пар ти ци пи ра ли, а так-
ми ча ри из За гре ба че сто осва ја ли нај ви ше на гра де.

Ин струк тив на и пре глед на, мо но гра фи ја Та ма ре Бја жић Кла рин исто ри о гра фи ма из 
Ср би је, али и из дру гих др жа ва у ре ги о ну и Евро пе, би ће не за о би ла зна при про у ча ва њу опу-
са ар хи те ка та ко ји су на за гре бач ким кон кур си ма уче ство ва ли као так ми ча ри или чла но ви 
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жи ри ја (не ки и на ви ше њих), због че га ће се на њу че сто по зи ва ти. И по дру гим па ра ме три-
ма, као што су на чин кла си фи ко ва ња и кон тек сту а ли зо ва ња са ку пље них чи ње ни ца, ви ше-
стру ко је под сти цај на ис тра жи ва чи ма ју го сло вен ске ме ђу рат не ар хи тек ту ре, по го то во оним 
ко ји пла ни ра ју да по кре ну слич не по ду хва те у сво јим сре ди на ма. За ду го ће би ти узор на и у 
пре зен та ци о но-до ку мен та ци о ном по гле ду, због че га до би ја за слу же не по хва ле. 

Алек сан дар Ђ. Ка ди је вић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет

aka di jev@f.bg.ac.rs
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