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Сажетак: Трг пар ти за на је отво рен 1961. го ди не пре ма про јек
ту ар хи тек те Стан ка Ман ди ћа. Про је кат је сло је ви то об ли ко ван 
због че га је ду бо ко ин те гри сан у жи вот гра да. Сто га је по треб но 
ана ли зи ра ти осно ве ко је су по ста вље не пре не го што је по ву че на 
пр ва ли ни ја ко ја тра га за фор мом. Овај рад ана ли зи ра фи ло зоф
ске, етич ке, естет ске и со ци о ло шке осно ве ко је је ау тор де фи ни
сао пре при сту па ња про це су про јек то ва ња. Рад ана ли зи ра сле де ће 
еле мен те ко ји су из дво је ни из пи са них из во ра ар хи тек те: на ви ке 
ста нов ни штва и ре кон струк ци ја гра да, не до след ност и не по што
ва ње усво је них ур ба ни стич ких ре ше ња, ур ба но ис ку ство ста нов
ни штва и са вре ме на ре ше ња, укла ња ње ори јен тал них тра го ва и 
европ ски сно ви ста нов ни штва, ге не ра то ри про ме на у про сто ру, 
ар хи тек ту ра је сли ка дру штва, кул тур но на сле ђе се по шту је и 
чу ва, укљу че ње вер на ку лар не тра ди ци је у је зик Мо дер не, ло кал ни 
ма те ри ја ли, ло кал но при род но на сле ђе, но ви тех нич ки при ступ 
про јек то ва њу, то по гра фи ја те ре на као ком по зи ци о но си дри ште, 
из бе га ва ње ап со лу ти стич ке ат мос фе ре тр га, при стој на ме ра 
мемо ри јал ног сло ја, па жљи во кре и ра ње ви зу ра и ат мос фе ре.

Кључне речи: Трг пар ти за на у Ужи цу, ар хи тек ту ра Мо дер
не, Стан ко Ман дић, ар хи тек ту ра Ју го сла ви је, те о риј ске осно ве 
архитек ту ре Ју го сла ви је

ДУШКОКУЗОВИЋ
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Увод

Трг пар ти за науУжицу,саграђенод1958.до1961.године,
јеимаовеликиутицајнареконструкцијуиразвој градова
централногБалканауправозахваљујућимногобројнимсло
јевимакојимајепомноидетаљноинтегрисанусавремено
друштво.Становништвојеприхватилоархитектурумодер
немадајевишеодједногвекакаозаједницаприхватилона
челаипостулате класичне архитектуреи урбанизма.Шта
више,класичнаархитектурајепонудиластановништвувео
маудобаноквирзапородичниидруштвениживотпајесва
кановинаипроменапокретанаузвеликиризикдаћебити
одбијенаинеприхваћена.

Слика1Трг пар ти за на:Б1БлокЗапад,Б3БлокИсток,
ДНароднопозориштеибиблиотека,К–Пошта,

СПартерибронзанафигура
Међутим,саТр гом пар ти за нанијебиотакавслучајјерјена
ставиоулогуградскогсредиштакојијеималаЖит на пија ца
(начијемместујесаграђеникојаједефинисанапопрвипут
уРегулациономплануУжицаиз1863.1апотомпотврђенау
регулациономплануУжицаиз1891.године2)притомејош
вишепроширујућидијапазондогађајакојимогубитиреа
лизованинајавнојповршиниитимебитиодподстицајаза
локалнузаједницу.

1 Кузовић,Д. (2013)Трансформацијаурбаногразвојанапримерупрвог
урбанистичкогпланаУжицаиз1863.године,Ар хи тек ту ра и ур ба ни зам 
број36,ИАУС,Београд,стр.6873.

2 Кузовић,Д.(2013)УрбанистичкипланУжицаиз1891.–уличнамрежа
иблокови,Из град ња,вол.67,бр.910,стр.393398;Кузовић,Д.(2014)
ГенералнипланУжицаиз1891,Гла сник Дру штва кон зер ва то ра Ср би је,
бр.38,Београдстр.126128.
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Стога,разумевањеначелакојасу,свесноилинесвесно,усво
јенапренегоштојеповученапрвалинијанаскиципростора
можебитиодвеликекористи:какозаразумевањеТр га пар
ти за накаоделакултурнеисторијетакоизапотенцијално
уподобљавањесавременедомаћеархитектуресациљемда
сеприближикориснику–грађанинукаообјективномциљу
свакепројектантскеактивности.

Циљрадаједаспецифицирасоциолошке,културне,естет
ске,етичкеифилозофскеелементекојисуводилиархитекту
СтанкаМандићаприконципирањуиреализацијипројекта
Тр га пар ти за науУжицу.Сазнањатребадапослужебољем
разумевању архитектонске прошлости наше државе као и
савременимурбанистичкимипројектантскимрешењима.

Разумевањеурбанистичкоги архитектонскогрешењаТр га 
пар ти за науУжицупотребнојепочетиодхабилитационог
радаархитектеСтанкаМандића.3

Утомрадусупоменутиизвори:М.Марангони,Sa per ve de
re,4Б.Кроче,Есте ти ка,5И.Тен,Фи ло зо фи ја умет но сти,6
Џ.Сантајана,Тhe Sen se of Be a uty, The Li fe of Re a son,7иА.
Луркат,For mes co mo si tion et lo is d`har mo nie,8 ВалтераГро
пијуса, Син те за у ар хи тек ту ри9 иделаЛеКорбизјеа.10 

За разумевање начела класичне архитектуре за овај рад
је послужило дело Михајловског Теорија класичних 
архитектонских форми,11потомЏ.СамерсонаКла сич ни је
зик ар хи тек ту ре,12 Камила Зитеа,Умет нич ко об ли ко ва ње 

3 Mandić, S. (1960)Funk ci ja i kom po zi ci ja ar hi tek tu re pro sto ra, Beograd:
Arhitektonskifakultet.

4 Marangoni, M. (1933) Sa per ve de re, MilanoRoma: Treves, Treccani,
Tumminelli.

5 Kroče,B.(1934)Este ti ka,Beograd:Kosmos.
6 Ten,I.(1921)Fi lo zo fi ja umet no sti,Beograd.
7 Santayana,G.(1896)the Sen se of Be a uty,NewYork,CharlesScribnerSons;

Santayana,G.(1922)The Li fe of Re a son,NewYork:CharlesScribnerSons.
8 Lurcat,A.(1947)For mes co mo si tion et lo is d`har mo nie,Paris.
9 Gropius,V.(1961)Sin te za u ar hi tek tu ri,Zagreb:Tehničkaknjiga.
10Corbusier, L. (1977)Ka pra voj ar hi tek tu ri, Beograd:Građevinska knjiga;

Corbusier, L. (2002)Mo du lor, Nikšić: Jasen; Corbusier, L. (2008) Pu to
va nje na is tok,Loznica:Karposbooks;Corbusier,L.andPierre,F.(1956)
Sa vre me na ku ća do stoj na lju di,Beograd:Građevinskaknjiga.

11Mihajlovskiй,I.B.(2012)Te o riя klas si če skih ar hi tek turnыh form,Moskva:
Librokom.

12Samerson, Dž. (2004) Kla sič ni je zik ar hi tek tu re, Beograd: Građevinska
knjiga.
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гра до ва13идвекњигеЛуисаМамфорда,Тех ни ка и ци ви ли за
ци ја и Кул ту ра гра до ва.14

Коришћенесустудијенаписаненаконзавршетка,Тр га пар
ти за на од Ериха Фрома,Марк со во схва та ње чо ве ка,15 Е.
Касирера,Фи ло зо фи ја сим бо лич ких об ли ка,16 К. Гилберта,
иХ.Куна,Исто ри ја есте ти ке.17иЛ.Вентурија,Исто ри ја 
умет нич ке кри ти ке,18студијаС.Лукића,Огле ди из есте ти
ке19иЕстети ка ар ми ра ног бе то на.20

За разумевање Вернакуларне архитектуре коришћене су
књигеАлександраДерока,На род но не и мар ство и Фол клор
на ар хи тек ту ра у Ју го сла ви ји,21 БраниславаКојића,Ар хи
тек ту ра срп ског се ла – Шу ма ди ја и По мо ра вље, Ва ро ши це 
у Ср би ји 19. ве ка, Се о ска ар хи тек ту ра и ру ри зам,22Ранка
Финдрика, На род но не и мар ство и Ди нар ска брв на ра23 и
ПолаОливера,Dwel lings.24

Уобластивернакуларнеархитектурекориштенисунаучни
чланципотребнојеанализиратирадЛеонаКриера, Clas si cus 
and Ver na cu lus,25Ф.ПасантијаThe Ver na cu lar,Modernism, 

13Zite, K. (2011) Umet nič ko ob li ko va nje gra do va, Beograd: Građevinska
knjiga.

14Mamford,L.(2009)Teh ni ka i ci vi li za ci ja,NoviSad:Me di te ran Pu blis hing;
Mamford,L.(2010)Kul tu ra gra do va,NoviSad:Me di te ran Pu blis hing.

15From,E.(1985)Mark so vo shva ta nje čo ve ka,Beograd:Grafos.
16Kasirer, E. (1985) Fi lo zo fi ja sim bo lič kih ob li ka, Novi Sad: Književna

zajednicaNovogSada.
17Gilbert,K. iKun,H. (1969) Isto ri ja este ti ke, Druš tvo i umet nik,Beograd:

Kultura.
18Venturi,L.(1963)Isto ri ja umet nič ke kri ti ke,Beograd:Kultura,str.212213.
19Lukić,S.(1981)Ogle di iz este ti ke,Socijalističkirealizam,Beograd:Srpska

književnazadruga,str.87.
20Mihelis,E.(1973)Este ti ka ar hi tek tu re ar mi ra nog be to na,Beograd:Građe

vinskaknjiga,str.2.
21Deroko,A.(1964)Fol klor na ar hi tek tu ra u Ju go sla vi ji,Beograd;Deroko,A.

(1968)Na rod no ne i mar stvo, book1i2,Belgrade:SANU.
22Kojić,B.(1941)Ar hi tek tu ra srp skog se la – Šu ma di ja i Po mo ra vlje,Beograd;

Kojić,B.(1970)Va ro ši ce u Sr bi ji 19. ve ka,Beograd:IAUS;Kojić,B.(1973)
Se o ska ar hi tek tu ra i ru ri zam,Beograd.

23Findrik, R. (1995) Na rod no ne i mar stvo, Sirogojno; Findrik, R. (1998)
Di nar ska brv na ra, Sirogojno.

24Oliver,P.(1987)Dwel lings,Austin:UoTPress.
25Krier,L.(2006)ClassicusandVernaculus,Log,No.8,Towardacritiqueof

sustainablearchitectureandlandscape(Summer),pp.2530;
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and Le Cor bu si er,26Р.Остерхаута,27А.Уздурала,28иВилијам
саиЈангаGram mar, Co des, and Per for man ce: Lin gu i stic and 
So ci o lin gu i stic Mo dels in the Study of Ver na cu lar Ar chi tec tu re.29

До ку мен та ци ја и ди ску си ја

Анализирајућиисторијске,културнеисоцијалнеоколности
простораукомегради,архитектаСтанкоМандић јепоку
шаонајпредаразумеапотомидефинишетезекојесукасни
јебилепреточенеуформуобјеката,односноархитектуруи
урбанизам.

Трг пар ти за на архитекта је обликовао као место које се
уклапаувишеслојеваживота града.Свиплановикоји су
израђенидоизградњеТр га пар ти за на уУжицунисутако
детаљноразрађиваникаоштојеурађенозаТрг пар ти за на.

Слика2Трг пар ти за на,посетаСлободанаПенезићаКрцунаи
ДобрицеЋосића

Ар хи тек ту ра је сли ка дру штва
АрхитектаСтанкоМандићујавномпростору,одантикедо
средњегвека,налазиизвеснудекаденцијуисиромашењеи
функцијеиформе.Савремениодноспреманачинуоблико
вањатрговаговоридасеприступобликовањупомерасаар
хитектонскогнаурбанистичкипроблем.

Последицатаквогставајераскидањевезеархитектуреиур
баногпросторатегубљењеснажневезеизмеђуархитектуре
унутрашњегиархитектуреспољашњегпростора.

26Passanti,F.(1997)TheVernacular,Modernism,andLeCorbusier,Jo ur nal of 
the So ci ety of Ar chi tec tu ral Hi sto ri ans,Vol.56,No.4,pp.438451;

27Ousterhout,R. (1995)Ethnic Identity andCulturalAppropriation inEarly
OttomanArchitecture,Mu qar nas,Vol.12pp.4862;

28ÖzduralA.(1998),Sinan’sarşin:ASurveyofOttomanArchitecturalMetro
logy,Mu qar nas,Vol.15pp.101115;

29Williams,M.A.andYoung,M.J.,(1995)Grammar,Codes,andPerforman
ce:LinguisticandSociolinguisticModelsintheStudyofVernacularArchi
tecture,Per spec ti ves in Ver na cu lar Ar chi tec tu re,Vol.5,Gender,Class,and
Shelterpp.4051;
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Трг је про блем ар хи тек тон ског а не ур ба ни стич ког уоб
ли че ња, те ма уже ар хи тек тон ске а не ши ре ур ба ни стич
ке ком по зи ци је. Ур ба ни стич ке по став ке про ис те кле из 
ши рих ана ли за и ускла ђе ња раз ли чи тих функ ци ја у гра ду, 
од ре ђу ју ме сто, про грам и усло ве за трг, ње го ву функ ци ју 
и на ме ну у гра ду. Про стор но об ли ко ва ње, као се кун дар
ни акт у из град њи гра да, пред мет је и за да так ар хи тек
тон ског про јек то ва ња...30

Не до след ност и не по што ва ње усво је них  
ур ба ни стич ких ре ше ња
ПроблемкојикарактеришереализацијупројекатауСрбији,
јепоједностављеноприступањепроблемимаупростору,за
немаривањеозбиљностивеликихпројеката,етапнареализа
цијаинакрајуодступањеодрешењаусвојенихуосновном
пројектустогасепројектиреализујуделимичноаградови
изгледајукаорушевинекојесенеуређујујерсадржегради
лиштакојасенезавршавају.Стварасеосећај„разграђено
сти”градова.

Трг пар ти за најепрвавеликаграђевинскацелинаалокална
заједницадо таданије видела такообиман архитектонски
захват.Могућеједасејавепроблемизбогнеискуствауре
ализацијиобимнихимовинских,финансијскихиграђевин
ских захватаинеискустваупројектовањуалитонеможе
дасеприхватикаооправдање.Свестансложеностикојасе
предњимналазиСтанкоМандићкажеследеће:

Раз гра ђе ни гра до ви (су) због опре де ље ња вла сти да се но
ви објек ти гра де етап но а не од јед ном и у јед ном да ху.31

Укла ња ње ори јен тал них тра го ва и европ ски сно ви 
ста нов ни штва
ПроменеуУжицу,којесупочеленаконослобођењаграда
1863. године, а у континуитету спровођене и након 1945.
године, имале су зациљда обришуфизичке трагове ори
јенталног присуства у урбанизму и архитектури града и
промененачинживотаградаињеговихстановника.

Стогајепотребнонаћиквалитетанурбанистичкиоквирза
нове циљеве које прокламује друштво о чему архитекта
говориследеће:

Сва ка ко да су истин ски за чет ци план ског усме ра ва ња при
вре де у гра до ви ма, от по че ли тек након Дру гог свет ског 
ра та, на по ре до са ин тен зив ни јом ин ду стријализацијом 

30Мандић,С.,(1960)Град ски цен тар у Ти то вом Ужи цу, Београд,стр.27.
31Исто,стр.17.
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на ших гра до ва, на по ре до са про ме ном при вред не струк
ту ре гра до ва у из ра зи то ин ду стриј скоза нат ску.32

Слика3Трг пар ти за на,изградњановихобјекатаи
стараградскаструктура

На ви ке ста нов ни штва и ре кон струк цја гра да
Реконструкција градова у Србији је сложен и комплексан
проблем.ВеомабогатаисторијапростораБалканастанов
ништвуједонеланизнавикаиспецифичногодносапрема
урбаномживоту.Једандеонавикасуједноставнезаразуме
вањедокједругидеонедефинисанидоносипотенцијалне
опасности по употребну вредност сваког покушаја рекон
струкције.Свестансвихопасностикојеможедапроизведе
реконструкцијаСтанкоМандићговориследеће:

Би лан су ова квог на сле ђа тре ба сва ка ко до да ти и она 
схва та ња и на ви ке ко је су се као дру га при ро да увла чи ле 
у на ше љу де ге не ра ци ја ма, као по сле ди ца од ре ђе них еко
ном ских и дру штве них усло ва, под ко ји ма су ге не ра ци је 
из ра ста ле, фор ми ра ле гле ди шта и по тре бе о на чи ну жи
во та и ра да у на се ље ним за јед ни ца ма, па пре ма то ме из
гра ди ле, оста вља ле за со бом ма те ри јал на до бра ко ја да
нас, као на сле ђе, тре ти ра мо у ре кон струк ци ји градова.33

Ур ба но ис ку ство ста нов ни штва 

СавременостановништвоСрбијеимарелативномалоурба
ногискуства.Наиме,урбаноискуствокојепотичеизграда
извременаотоманскогприсустваје,накондруштвенихпро
менаспроведениху19.веку,посталонеупотребљиво.Упе
риодуградњеТр га пар ти за наструктураиулогајавнихпро
сторауживотуградапремановимдруштвенимначелимаје
билауфазиконституисања.Недовољнопознавањепотен
цијала трга као градског средишта наметали су потребу
едукације.Отомеауторговори:

32Исто,стр.2.
33Исто,стр.1.
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...трг као јав ни град ски про стор по ста је мо тив од ре ђе ног 
план ског хте ња, не са мо у ше ма ма иде ал них гра до ва, већ и 
мо тив око ко јег ће се гру пи са ти јав ни и зна чај ни објек ти у 
гра ду.34

Слика4аЖит на пи ја ца(око1950.године)

Слика4бТр г пар ти за на(око1970.године)
Ге не ра то ри про ме на у про сто ру
Силекојесугенерисалепроменедоинакон1945.годинесу
ималеразличитаизворишта.Какобисесхватиопроцескоји
седешавауградуморајусеразуметисилекојегагенеришу
односноодакледолазе, какофункционишу,каконастајуи
далимогудасекоординираноусмеравајусациљемпобољ
шања квалитета живота становника. О томе аутор говори
следеће:

Њен ду бљи сми сао ле жи у те жњи да се но вим дру штве
ним и еко ном ским мо гућ но сти ма, по бољ ша ју у од но су на 
ста ре, на сле ђе не усло ве за рад, за жи вот, за по ро ди цу, 
у сми слу по ве ћа ња жи вот ног стан дар да. У спро во ђе њу 
ових те жњи уно си се сва ка ко и но ва за ко ни тост у на чи ну 
жи во та и ра да, ко ја са мим со бом, уз не из бе жне пролазне 
су ко бе у схва та њи ма, на ме ће од ре ђе на ли ша ва ња из 
окви ра уро ђе них на ви ка и по зи тив но еман ци по ва ње од 

34Исто,стр.22.
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на сле ђе них не га тив них на ви ка, нео др жи вих у сло женој 
ор га ни за ци ји гра да.35

Вер на ку лар на  тра ди ци ја, ло кал ни ма те ри ја ли и при
род но на сле ђе
Свестанвредности,сложеностииобимакултурногнаслеђа
градаукомеградиапосебноузониизградњеТр га пар ти за
накојисереконструише,архитектајепокушаодаихугради
упостојећарешењамодернеархитектуре.

Например:Ка сап чи ћа мост,саграђену17.векуисрушен
1944.године,јепланирандабудереконструисаниукључен
укомпозиционорешењеТр га пар ти за на.

Археолошки налази из периодаАнтике нађени у околини
Ужица, као део презентације локалног Народног музеја,
планирани су да буду изложени на фасадама новопројек
тованих објеката.О поштовању архитектонског наслеђа у
комегради,архитектабележикрозследећудилему:

Да ли је град тре ба ло – ње го ве ку ћер ке, пре тво ри ти у 
музеј, пре ко че трд есет и шест ре ги стро ва них и за ко ном 
о за шти ти зна ме ња.36

Слика5Тр г пар ти за на,тремНародногпозоришта
(око1970.године)

Архитектајепредузеомногонапоракакобиистражиоло
калну вернакуларну традицију чија искуства је уградио у
решењеТр га пар ти за на.Крозпосматрањеформеобјеката
ичитањетекстоваархитектеуочавасепотребадасеугради
традицијаусавременорешење.Маданијевербалноизгово
ренањенесевредностиуочавајууархитектонскимрешењи
ма.Уоквирупројектапланиранојепреношењестарихводе
ница поточара са Златибора на рекуЂетињу, на локацију
којасеналазиунепосреднојблизиниТрга.

35Исто,стр.3.
36Исто,стр.5.



309

ДУШКО КУЗОВИЋ

...у се о ским за пи си ма, обе ле же но је ди но из ра зи том кру
ном ли пе, хра ста или ја се на и утри ном око ње га. За пи си, 
у нај ра ни јим об ли ци ма на ших стам бе них за јед ни ца, се ла 
и гра до ва, по ред од ре ђе них ре ли ги о зно ри ту ал них, има ју 
и од ре ђе ну јав ну функ ци ју, дру штве ну на ме ну. Збо ро ви и 
до го во ри, ра зно род ни са стан ци, свет ко ви не и до ко ли це, 
оба вља ју се упра во на ме сти ма за пи са.37

Посебнапажњајепосвећенакоришћењуграђевинскихма
теријалаизнепосреднеоколинеТр га пар ти за на.Намераје
уциљупотрагезалокалнимкарактеромиуклапањемуло
калникултурнипејсаж.Стогајекаменизлокалнихналази
штаупотребљаванкаооблогазградаипартера.

УнепосреднојоколиниТр га пар ти за насеналазипланина
ТаранакојојиданасрастеПанчићеваоморика.Архитекта,
желећиинатајначиндаукључилокалнонаслеђеизобла
стифлоре,просториспредНароднебиблитекејерезервисао
запоменутубиљку.

Слика6Ти то во Ужи це,панорамаоко1965.године
То по гра фи ја те ре на, па жљи во кре и ра ње ви зу ра и ат
мос фе ра про сто ра 
Компонујући простор трга аутор полази одшире околине
града тражећиуприродномокружењу сидриште занајва
жније осовине у простору које налази у околним брдима.
Потомупројекатинтегришереку:

Про спект ко ји се пру жа од зе ле не ко си не За буч ја, пре ко 
же ле знич ке ста ни це, но вог мо ста, ко ри та ре ке Ђе ти ње, 
Тр га до ко си не бр да По ре.38

Разрађујући елементе трга аутор са посебном пажњом
анализира сваку од визура посетиоца. Посебна је детаљ
но припремљена локација споменика који је измештен из
главнеосовинетрга.Ауторјевишепутанагласиодасвако

37Исто,стр.22.
38Исто,стр.39.
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време, па и време изградње Тр га пар ти за на, само је ма
ли део постојања града па ни личности, без обзира коли
коимајувеликуибогатубиографију,небитребалодабуду
уграђенеуткивограданаспектакуларанначин.

При стој на ме ра ме мо ри јал ног сло ја
Архитектајепосебнопажљиворазматраоначинпрезента
цијемеморијалногслојаТр га пар ти за накакобибиообли
ковансамером.Потребнојенепретеривати,незастрањи
вати,наћиодноскојинећепостатипретежакзакориснике
простора,икојипоштујеижртвеитрадицију.Потребноје
тражитипрвенствено духовноместои духовнумеруТрга 
пар ти за на а потом тражити материјалну форму. О томе
ауторговори:

...у сре ди шту пла на – у сре ди шту гра да – упра во на ме
сту ста ре Жит не пи ја це ку так све оп шти гра да – сте
ци ште гра ђа на – мир и спо кој ство, по тре бе и до ко ли ца, 
ко ри сно, ле по, из над све га – ме мо ри јал но – трг град ски 
као зна ме ње љу ди ма и до га ђа ји ма ко ји су про ху ја ли кроз 
вре ме на – Спо мен трг – не спо ме ник и па те ти ка....39

Архитектурајекључниелементјавнихпростора.Онафор
мирапросторијутрга,затвара/отваравизуреикомуницира
саоколнимпростором.Такође,архитектуранесмедабуде
уколизијисаприродомвећуснажнојилогичнојвези,баш
каоштосеискуствонародног градитељаморауградитиу
објекат.Онаведеномархитектаговоринаследећиначин:

Ослањајућисепросторнонатрг,градскипроспектсепружа
доплатоажелезничкестанице,чимејеуспостављеннепо
среднивизуелниипешачкиконтактжелезничкестаницеса
тргомодносносредиштемграда...Уодносунаотвортрга,
проспектједезаксиран:аксијалностјеприлагођенаспоме
нику који је несметано али ненаметљиво сагледив у току
читавогкретањадесномстраномодстаницекатргу...Архи
тектурањеговихбокова,третиранајеасиметричноприлаго
ђавајућисенатајначинпокретурекеиприобалномпојасу
зеленила,намењеногградскомшеталишту.40

39Исто,стр.6.
40Исто,стр.38.
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Слика7Трг партизана,анализавизурапремабронзанојфигури
ЈосипаБрозаТита,радакaдемскогвајараФранаКршинића

(око1958.године)
За кљу чак

Сложениимногобројни слојевиТр га пар ти за на уУжицу
којејеобликоваоархитектаСтанкоМандићзаслужујудабу
дустављенинаувидјавности.Пореданализеформе,којаје
свакакопоучна,корисно јепотражитиначинразмишљања
којијеводиоархитектуудефинисањуприступапроблемуи
решењупојединихситуацијаупројекту.Разумевањеначела
којасуутврђена,свесноилинесвесноодстранеархитекте,
помажеразумевањуформепосебноимајућиувидудубоку
окренутосткорисникупросторатј.човекукојујепројектант
демонстрирао.

Расклапајући,једновременоефемерниивечан,блокфило
зофскихосноваархитектенаметнулосенеколикоосновних
елеменатанакојејеархитектапосебнообратиопажњу:на
вике становништва и реконструкција града, недоследност
и непоштовање усвојених урбанистичких решења, урба
но искуство становништва и савремена решења, уклања
њеоријенталнихтраговаиевропскисновистановништва,
генераторипроменаупростору, архитектура јесликадру
штва,културнонаслеђесепоштујеичува,укључењевер
накуларнетрадицијеу језикмодерне,локалниматеријали,
локално природно наслеђе, нови технички приступ про
јектовању, топографија терена као композиционо сидри
ште, избегавање апсолутистичке атмосфере трга, пристој
на мера меморијалног слоја, пажљиво креирање визура и
атмосфере.
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CULTURALBASISOFMODERNARCHITECTUREIN
YUGOSLAVIA19451990

Abstract

Partisans’ Square in Užice, designed by architect Stanko Mandić,
openedin1961.Theprojectwasdesignedinmanylayerswhichwere
deeplyintegratedintothelifeofthecity.Therefore,itisnecessaryto
analysethefundamentalsthatweresetbeforedrawingthefirstline.This
paper analyses the philosophical, ethical, aesthetic and sociological
grounds which the author defined before he started designing. The
paperanalysesthefollowingelementsidentifiedinthewrittensources
ofarchitects:thehabitsofthepopulationduringreconstructionofthe
city,inconsistencyanddisrespectoftheadoptedurbansolutions,urban
experienceofthepopulationandmodernsolutions,removingtracesof
OrientalandEuropeandreamsofthepopulation,generatorsofchange
inspace,architectureastheimageofsociety,preservedandrespected
culturalheritage, engagingofvernacular tradition in the languageof
the Modern, local materials, local natural heritage, a new technical
approach to design, topography of the terrain as a compositional
anchorage,avoidingabsolutistatmosphereof themarket,appropriate
measureof thememorial layer,carefulcreatingof thevisionandthe

atmosphere.

Keywords:Partisans’ Square in Užice, modern architecture, Stanko 
Mandić, architecture in Yugoslavia, the theoretical basis of architecture 

in Yugoslavia
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