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Пре више од 40 го ди на, тач ни је 13. мар та 

1975, пре ми нуо је ака де мик, књи жев ник, 

до бит ник Но бе ло ве на гра де ИВО АНДРИЋ.

На жа лост, и по ред са гла сно сти Иве Ан-

дри ћа да го во ри за Ра дио Бе о град, за ци-

клус Гост Дру гог про гра ма, смрт је пре те-

кла оства ре ње тог за јед нич ког на у ма.

Ипак, за Ку ти ју за пам ће ње, из дво јио сам 

се ћа ња на раз го во ре и су сре те са Ивом 

Ан дри ћем.

*
Ви ше не мо гу да се се тим ка да сам пр ви 

пут чи тао Ан дри ћа. Ми слим да је то, ипак, 

би ло у Ва ље ву, у че твр том раз ре ду гим на-

зи је, оне ста ре ко ја је тра ја ла осам го ди на.

Про фе сор срп ског је зи ка, Ка ћа Хра њец, 

ко ја је има ла раз у ме ва ња за на ше ствар-

не и при вид не за ин те ре со ва но сти, при-

ча ла нам је да је у Бе о гра ду, још у вре ме сво јих сту ди ја, ви де ла и слу ша ла Ан дри ћа.

За ни мљи во је да је пр во што сам про чи тао од Ан дри ћа би ла при по вет ка – Зе ко.

Тек ка да смо од ма кли у из у ча ва њу књи жев но сти, чи та ли смо и Ан дри ће ве ро ма не. 

*
Пр ви пут сам срео Иву Ан дри ћа на Фи ло зоф ском фа кул те ту сре ди ном пе де се тих го ди-

на про шлог ве ка. Та да су на том фа кул те ту из у ча ва ни и сви је зи ци и све књи жев но сти. 

Ка сни је, већ сам био оти шао са сту ди ја, фа кул тет се раз де лио у два по себ на – Фи ло-

зоф ски и Фи ло ло шки фа кул тет.

На ма је та да, на Фи ло зоф ском фа кул те ту, срп ски ре а ли зам пре да вао Ве ли бор Гли го-

рић, ко ји је већ био ака де мик и ко ји је ан га жо ва но де ло вао у књи жев ном и по зо ри-

шном жи во ту. Имао је оби чај да – по вре ме но – по зи ва нај по пу лар ни је и нај вред ни је 

пи сце да се су срет ну са сту ден ти ма. Раз у ме се, је дан од пр вих, ако не и пр ви ко га је по-

звао, био је – Иво Ан дрић.

У та да шњој че тр де сет пе ти ци, култ ној са ли гру пе за књи жев ност, али и чи та вог сту дент-

ског Бе о гра да, слу ша ли смо и гле да ли Иву Ан дри ћа.

Са ла је би ла пре пу на. По ред сту де на та, на тај су срет, до шли су и мно ги ста ри ји – про-

фе со ри, пи сци, на уч ни ци, ака де ми ци. Бу ду ћи да та да ни је би ло те ле ви зи је, зна ме ни те 

лич но сти смо мо гли је ди но пре по зна ти по њи хо вим фо то гра фи ја ма у но ви на ма, ко је 

су та да, ра зу мљи во, ра ди је об ја вљи ва ле сли ке по ли ти ча ра, па и удар ни ка, не го ства ра-

ла ца.

Ипак, уочи ли смо, пре све га, на ше про фе со ре, про фе со ре са Фи ло зоф ског фа кул те та – 

Алек сан дра Бе ли ћа, Ми ло ша Ђурића, Ва су Чу бри ло ви ћа, Ми ла на Бу ди ми ра, Ге ор ги ја 

Остро гор ског, Дра го љу ба Па вло ви ћа, Све то за ра Ра дој чи ћа и Ми о дра га Ибров ца. Они 
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ко ји су би ли оба ве ште ни ји по ка зи ва ли су нам и Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа, Ми ла на Бар-

то ша, Алек сан дра Де ро ка, Алек сан дра Ко сти ћа и Ху га Клај на. Пре по знао сам и Де сан-

ку Мак си мо вић, Ми ла на Бог да но ви ћа, Ми ла на Ђоковића и Бран ка Ћо пи ћа.

Док је го во рио Ан дрић, био је та јац!

Ни је чи тао сво је про зе. Го во рио је о књи жев но сти, мир но, кон цен три са но, пре ци зно.

По себ но је ука зао на зна чај Из ван ред ног пле ну ма Са ве за књи жев ни ка Ју го сла ви је, ко ји 

је са мо пре го ди ну или две био одр жан у Љу бља ни. Спо ме нуо је и Кр ле жин ре фе рат.

Оче ки ва ли смо, по сле тог ис ка за, де ба ту или, ба рем, пи та ња, ка ко је до тле увек би ва ло 

у че трд сет пе ти ци. На на шу жа лост, чим је Иво Ан дрић окон чао сво ју бе се ду, про фе сор 

Ве ли бор Гли го рић је, уз за хвал ност, за кљу чио тај скуп.

Ме ђу тим, мо је ко ле ге и ја смо још ду го пре при ча ва ли и ту ма чи ли Ан дри ће ве ре чи…

*
Пам тим и бо ра вак у Сме де ре ву. Би ло је то кра јем ше зде се тих го ди на про шло га ве ка.

Пред сед ник Сме де рев ске оп шти не за мо лио је Ми ла на Ђоковића и ме не, ко ји смо та да 

во ди ли Кул тур но-про свет ну за јед ни цу Ср би је, да – ако је мо гу ће – „до ве де мо“ (баш та-

ко је ре као!) Иву Ан дри ћа у Сме де ре во.

Пре не ли смо Ан дри ћу же љу Сме де ре ва ца. Ни је се мно го пре ми шљао. Ан дрић је је ди-

но мо лио да то не бу де уоби ча је ни књи жев ни су срет. „Не ка по зо ву ђаке ко ји пи шу и 

оста ле мла де пи сце…“ Пре нео сам Сме де рев ци ма Ан дри ћев пред лог, бо ље ре ћи же љу.

И јед ног при јат ног је се њег пре по дне ва кре ну ли смо за Сме де ре во. У ко ли ма, Ан дрић 

пи та ка кав је про грам. По но вим да ће то би ти ње гов су срет са мла дим пи сци ма, и да 

ће у пу бли ци би ти још и про фе со ри књи жев но сти, би бли о те ка ри и кул тур ни рад ни ци.

Ка да смо до шли у Сме де ре во, оти шли смо код пред сед ни ка оп шти не. Био је за ди вљен, 

и то је и ка зао, што је Ан дрић на шао вре ме на да по се ти Сме де ре во.

Све ча на оп штин ска са ла, ни она ве ли ка, ни ти са свим ма ла, би ла је пре пу на. Мно го 

мла дих ли ца, у чи јим ру ка ма ви дим Ан дри ће ве књи ге.

На по чет ку, Ан дрић је ре као да му је дра го што је у Сме де ре ву, опет. И ис-
при чао је о то ме ка ко је, дав но, између два свет ска ра та, био, за јед но са сво-
јим при ја те љи ма, у Сме де рев ској тврђави.

И за мо лио је да мла ди пи сци про чи та ју сво је ра до ве…
Ан дрић је слу шао, ши ро ком па жњом, мла де пе сни ке и про за и сте. И 

сва ко ме је пље скао, искре но и ду го.
Осма трам мла де пи сце, узбуђене што ви де Ан дри ћа и по но сне што 

чи та ју Ан дри ћу.
Био је то при лич но дуг су срет, мно го ду жи не го што је би ло предвиђено.
На кра ју, је дан Сме де ре вац (не знам да ли ди рек тор гим на зи је или 

управ ник би бли о те ке), за хва лио се Ан дри ћу и за мо лио га да се на сво јим 
књи га ма пот пи ше.

И ред, ве ли ки.
Ан дрић ни је се са мо пот пи си вао, ка ко су сви оче ки ва ли. На про тив, 

пи тао је сва ко га за име и још по не што. И ни је се са мо пот пи сао, већ је на-
пи сао по све ту…
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И тај део про гра ма био је дуг!

Вра ћа ју ћи се за Бе о град, свра ти ли смо у та да по зна ти ре сто ран „Ви-

но гра ди“ у Гроц кој. При ча мо о ути сци ма…

И пи там Ан дри ћа за што ни је, ка ко смо сви оче ки ва ли, са мо пот пи си-

вао књи ге, евен ту ал но са кур то а зном и уоби ча је ном реч ју – ср дач но! Ан-

дрић ду го ћу ти. Ипак, ка же: „Та ман по сла! И да за два де сет или три де сет го-

ди на, ка да не ко бу де гле дао те књи ге, мо гао би да ка же: ‘Тај Ан дрић и ни је 

имао иде је!’ … Сва ки од тих мла дих љу ди је за слу жио по себ ну по ру ку. То су 

мо ји бу ду ћи и стал ни чи та о ци!“

*
Срет нем јед ног ју тра у Пи о нир ском пар ку Ан дри ћа – ше та…

Приђем му. По здра вљам га, и по ла зим. Не же лим да му од у зи мам 

вре ме.

Ме ђу тим, Ан дрић ме пи та: „Жу ри те ли?“

Ни сам жу рио. И да жу рим, не бих ре као.

„Да про ше та мо…“, на ста вља Ан дрић.

Ан дрић ти хо ко ра ча. И го во ри, ти хо и по ла ко.

И док оче ку јем Ан дри ће ву но ву ре че ни цу, при шао нам је, не ка ко жур-

но и буч но, је дан пи сац, та да по пу лар ни пи сац по пу лар них исто риј ских ро-

ма на. Отва ра тор бу, и пру жа Ан дри ћу ове ћу књи гу, по ми слио сам од не ких 

500 стра на. И ка же: „Ово је мој но ви ро ман!“

Иво Ан дрић отва ра књи гу. Чи та по све ту. Од ме ри је, као да про це њу је 

ко ли ко је те шка.

И ћу ти. По ми шљам да их оста вим да раз го ва ра ју. Ан дрић, међутим, 

ре че: „Ра до бих при чао, али имам не што ва жно са дру гом Ми шом!“

Пи сцу исто риј ских ро ма на, осе ћам, ни је би ло ми ло. Ипак, по здра вља 

се, и од ла зи.

Ан дрић ми ре че: „Ка да до би је те књи гу са по све том, увек је про чи тај те 

пред ауто ром. Код ку ће је пре гле дај те. Ако вам се учи ни да има раз ло га, 

про чи тај те је. Опет, ако вам се не чи ни да вас за ни ма, оста ви те је не где, али 

при ру ци да је…“

И да ље ћу тим.

Ан дрић на ста вља: „Ако вам се књи га учи ни вред ном или, ба рем, за-

ни мљи вом, на пи ши те ауто ру пи смо…“

И да ље ћу тим, оче ку јем да Ан дрић на ста ви.

„На пи ши те пи смо“, на ста вља Ан дрић. „Зна те, љу ди во ле да до би ју Ан-

дри ће во пи смо!“

„А шта би ва ако књи га не за слу жу је пи смо?“

Ан дрић се осмех ну, та ко ми се учи ни ло: „Та да ауто ра, ако вам је по-

знат, по зо ви те те ле фо ном. И ре ци те му да се књи га до бро др жи у ру ци, да 

мо же ла ко да се чи та, јер је слог кру пан… И на кра ју ре ци те да је на ро чи то 

до бра – ар ти ја!“

„Ар ти ја?“, по но вим.

„Да, ар ти ја, а не хар ти ја!“, ка же ми Ан дрић.
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*
И о оста лим су сре ти ма са Ивом Ан дри ћем ра до бих го во рио.
По себ но ако би тре ба ло да се се тим че стих су сре та ка да је Ан дрић до-

био ван ред ну Ву ко ву на гра ду или о догађајима у Ви ше гра ду и Трав ни ку, ка-
да сам имао за до вољ ство да бу дем са Ан дри ћем!

О то ме, на дам се, не ком дру гом при ли ком.

*
Упра во са мо због ових се ћа ња, ве о ма жа лим што Иво Ан дрић ни је 

сти гао да го во ри за ци клус Гост Дру гог про гра ма.
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ИВАН АН ТИЋ
Ар хи тек та, про фе сор ИВАН АНТИЋ ро ђен 

је у Бе о гра ду 1923. го ди не, где се и шко-

ло вао. Сту ди је ар хи тек ту ре је ди пло ми-

рао 1950. го ди не, та ко ђе у Бе о гра ду. Ра-

дио је, по ди пло ми ра њу, се дам го ди на у 

За во ду за про јек то ва ње Гра ђе вин ског 

пред у зе ћа „Рад“. На Ар хи тек тон ском фа-

кул те ту је предавао до пен зи о ни са ња. 

Пр ви рад мла дог Ан ти ћа – ма га цин Тр го-

вин ског пред у зе ћа „Вра чар“ из гра ђен је 

1954. го ди не. Ре а ли зу је, за тим, управ ну 

згра ду ло знич ке „Ви ско зе“, Дом пи о ни ра 

у Бе о гра ду, Му зеј са вре ме не умет но сти 

на Но вом Бе о гра ду, стам бе не со ли те ре на 

Зве зда ри, спорт ске цен тре у Бе о гра ду, 

Зе му ну и Су бо ти ци, хо тел у Вр њач кој Ба-

њи, Спо мен му зеј „21. октобар“ у Кра гу-

јев цу, Дом кул ту ре у Круп њу и мно ге дру-

ге објек те.

Уче ство вао је и на гра ђи ван на ви ше јав них кон кур са.

Сум ње не ма, Иван Ан тић спа да у ред оних ар хи те ка та чи ји је ве ли ки број про је ка та из-

ве ден и они обе ле жа ва ју ар хи тек ту ру овог до ба.

За сво је зна чај но ар хи тек тон ско де ло про фе сор Ан тић је до био ви ше на гра да, ме ђу ко-

ји ма и Сед мо јул ску на гра ду Скуп шти не Ср би је 1969. го ди не, две Ок то бар ске на гра де Бе-

о гра да 1965. и 1974. го ди не и „Бор би ну“ на гра ду за ар хи тек ту ру 1975. го ди не. Ипак, ка ко је 

ре као, нај ве ће при зна ње му је из бор у Срп ску ака де ми ју на у ка и умет но сти.

Ака де мик Иван Ан тић је пре ми нуо 2005. го ди не.

Про фе со ра Ан ти ћа пи там, пр во, чи ме се све обе ле жа ва ње го во ар хи тек тон-
ско де ла ње…

„Мо ји кон так ти са прак тич ном ар хи тек ту ром, то зна чи оно што је ван-
школ ска прак са, раз ви ја ли су се увек у дру штву љу ди ко ји су би ли вр ло ин те-
ре сант ни, љу ди ко ји су би ли ве о ма обра зо ва ни и с ко ји ма је чо век мо гао да 
оста је са те. Зна чи, ти мо ји рад ни ча со ви ни су се пре тва ра ли у не ка чи нов-
нич ка вре ме на, не го су то би ли, да ка жем, чи та ви ма ли кур се ви ко ји су ме 
увек при вла чи ли. У ства ри, ја сам са ве о ма ве ли ким за до вољ ством од ла зио 
на сво ја рад на ме ста, про во де ћи на њи ма од рад ног ју тра до ка сне ве че ри.

*
Јед но од пр вих пи та ња је би ло о го ди на ма мла до сти…
„У мо јим го ди на ма“, го во ри про фе сор Иван Ан тић, „чо век се се ћа, ка да 

го во ри о про шло сти, са мо ле пих тре ну та ка. За бо ра вља све што је би ло те шко. 
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Ина че, у гим на зи ји сам био ди сци пли но ван уче ник ко ји је ревносно 
из вр ша вао све оба ве зе.

Он да, се ћам се и са да из ле та ван Бе о гра да, по Ср би ји. По Ју го сла ви ји 
се та да рет ко пу то ва ло.

Да кле, мла дост ми је ми је ле по про шла…“
„А да ли сте, већ та да, осе ћа ли бу дућ ност, бу дућ ност гра ди те ља?“, и то 

пи там.
Ан тић је од ре ђен: „Ни сам у се би осе тио гра ди те ља, иако сам од свих пред-

ме та у гим на зи ји нај ви ше во лео фи зи ку, ма те ма ти ку, исто ри ју и ге о гра фи ју…“

*
Сле ди ло је пи та ње о сту ди ја ма ар хи тек ту ре…
„За ар хи тек ту ру сам се опре де лио“, ка же Ан тић, „тако што сам, по сле 

ве ли ке ма ту ре, ко ју сам по ло жио 1942. го ди не, све вре ме до осло бо ђе ња, 
учио на црт ну ге о ме три ју. Исто вре ме но, пре ли ста вао сам струч не ча со пи се, 
по што ми је отац био гра ђе вин ски ин же њер. Та ко ђе, сре тао сам мно ге ар хи-
тек те. И та ко сам се опре де лио за ар хи тек ту ру…“

Упа дам: „Ка ко се та да сту ди ра ло?“
Иван Ан тић ка же: „Мо гу да ка жем, да је би ло ви дљи во по жр тво ва ње – 

и код сту де на та и код про фе со ра! Би ло нас је око 400. И на сва ком пред ме-
ту је био углав ном по је дан про фе сор, са јед ним аси стен том, а че сто и без 
тог јед ног аси стен та. Ти про фе со ри су ствар но ула га ли мак си мал но на по ра 
да иза ђу са то ли ким бројем сту де на та.

Дру го, це ла та ге не ра ци ја, ко јој је би ло оне мо гу ће но да у рат ним вре-
ме ни ма сту ди ра, же ле ла је да што пре за вр ши те сту ди је и да што пре по ста-
не свој чо век, од но сно да се укљу чи у на шу при вре ду…“

„Ко ји су про фе со ри нај ви ше ути ца ли?“, и то пи там.
„Ба рем ка да сам ја у пи та њу, то су про фе со ри, по кој ни су нажа лост, 

Ми лан Зло ко вић, Ди ми три је Ле ко, као и Стан ко Кли ска, ко ји ме је мно гим 
ства ри ма на у чио и упу тио на пра ви пут…“

Ина че, ја сам за вре ме сту ди ја ра дио, пр во, у Ми ни стар ству же ле зни ца, 
а он да у ‘Ју го про јек ту’ и у ‘Ма ши но про јек ту’. И ту сам се упо знао са мно го 
ин те ре сант них и обра зо ва них ар хи те ка та ко ји су мо гли на ме не да пре не су 
сво ја ис ку ства, пред рат на ис ку ства. Ве ро ват но да су и они до при не ли, сва ки 
на свој на чин, да се код ме не раз ви је љу бав и страст за том ар хи тек ту ром, 
пред рат ном ар хи тек ту ром…“

*
Пи там, затим, о пр вим рад ним ис ку стви ма.
„Ја сам се по сле сту ди ја за по слио у но во о сно ва ном про јект ном би роу 

гра ђе вин ског пред у зе ћа ‘Рад’. Тај би ро ни је био ве ли ки. Он је имао де се так 
љу ди. Ме ђу тим, оно што је би ло ва жно што су у ње му ра ди ли, по ред ар хи те-
ка та, и гра ђе вин ски ин же ње ри, као и кон струк то ри. То су би ли ин же ње ри 
Кр стић, Дра шко вић и Да мја но вић. И од њих сам мно го на у чио, од но сно 
раш чи стио сам са не ким пој мо ви ма о згра дар ству ко је чо век по не се ка да 
за вр ши шко лу…“
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Пре ки дам: „Ка ко је до шло до ре а ли за ци је пр вог про јек та?“
Иван Ан тић са осме хом ка же: „У пи та њу је био је дан ма га цин, ко ји је 

био вр ло јед но ста ван по кон струк ци ји! … То је за хва лан за да так за мла дог 
ар хи тек ту. Исти на, то је био до ста ве ли ки во лу мен, за раз ли ку од јед не стам-
бе не згра де… И тај ма га цин су кон струк то ри ви де ли као по год ну шан су да се 
на том по слу, пр вом по слу опро бам!“

*
Пи там, он да, про фе со ра Ан ти ћа о уни вер зи тет ском ра ду…
„Ми слим да је нај бо ља окол ност ка да је дан на став ник, по ред на став-

них оба ве за, ра ди исто вре ме но и у не ком би роу. У ства ри, ако се на став ник 
одво ји од ра да у би роу, он по ста је ка би нет ски чо век ко ји и не ма не ке ве зе 
са ствар но шћу.

Заправо, на ша ар хи тек ту ра, и не са мо на ша, ве о ма је ве за на за ствар-
ност. То зна чи за ин ве сти то ра, за гра ди ли ште, за мал те ре и за бе тон. И без 
тог те сног кон так та са не ким би ро ом, од но сно и са гра ди ли штем, на став ник 
ће те шко мо ћи да пре не се  зна ње на сту ден те…

Дру га је ствар ако се ра ди на ка те дра ма ко је се ба ве те о ри јом. Та да 
њи хов рад на фа кул те ту и ни је та ко ве зан са ра дом у би роу.

Сва ка ко, рад на фа кул те ту омо гу ћа ва да се ар хи тек та раз ви ја. Пр во, 
за то што има те на рас по ла га њу огром ну би бли о те ку, дру го, зато што сва ко-
днев ни кон такт са сту ден ти ма, ко ји су по сво јој при ро ди зна ти жељ ни, при-
мо ра ва про фе со ра да и да ље пра ти све што је ак ту ел но…“

„Зна чи, то је нај бо ља ком би на ци ја?“
„Да, нај бо ља ком би на ци ја је на ста ва и рад у би роу, али и рад на гра-

ди ли шту!“

*
Ка жем про фе со ру Ан ти ћу да је по зна то да је ње го ва де лат ност у ар хи-

тек ту ри ве о ма ши ро ка. Про јек то вао је, по ред стам бе них згра да, јав не гра ђе-
ви не, кул тур не уста но ве, спорт ске цен тре, хо те ле, па и при вред не објек те. И 
пи там от ку да то ли ко ши ро ки ра спон…

„Ви ше пу та сам го во рио да је ар хи тек ту ра исто вре ме но и умет ност и 
тех ни ка, као и еко но ми ја. Заправо, ар хи тек та је у јед ном тре нут ку умет ник, у 
дру гом тре нут ку ба ви се еко но ми јом, док је у тре ћем тре нут ку кон струк тив-
ни ин же њер. Он је – све за ви си од то га шта ра ди – у не ком по слу де сет од-
сто умет ник, а де ве де сет од сто ин же њер. И про ла зе ћи кроз те фа зе, на кра-
ју – ка да пре зен ти ра свој про је кат, од но сно ка да га из ве де – он је ство рио 
син те зу свих тих сво јих по на ша ња.

Пи та те и от ку да мо ја ши ри на… Ја сам по ред про фе со ра Стан ка Кли ске, 
ско ро осам го ди на ра дио на про јек то ва њу бол ни ца. Бол ни ца вам је у на шој 
ар хи тек тон ској прак си обје кат са нај те жом и нај ком пли ко ва ни јом функ ци-
јом. И по ред ње га сам са вла дао и про блем бол ни ца. Са мим тим са вла дао 
сам да ка жем и ту функ ци ју. И кад сте са вла да ли ту нај те жу функ ци ју, он да 
су и  све дру ге функ ци је, као што су хо те ли, јав не или управ не згра де, не ка ко 
ла ке. Да кле, ме ни се чи ни да је бол ни ца не ка вр ста ма те ма ти ке ар хи тек ту ре.
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У ства ри, ако се ар хи тек та обич но ин те ре су је са мо за јед ну област ар-

хи тек ту ре, да ле ко је ви ше ве зан за јед ну фор му, по го то ву што сва ка функ ци-

ја тра жи од ре ђе ну фор му!

И то је ме не на ве ло да се ба вим и ра зним про бле ми ма…

Та ко ђе, уве рен сам да на ше тр жи ште ни је до вољ но да би омо гу ћи ло 

да се је дан чо век по све ти са мо јед ној обла сти…“

*
Пи там и шта му све омо гу ћа ва ар хи тек ту ра, од но сно ка ко би је де фи-

ни сао…

Иван Ан тић је од ре ђен: „Ре као бих да је ар хи тек ту ра нај од го вор ни ја и 

нај со ци јал ни ја умет ност од свих умет но сти!“

Ши рим пи та ње пред ло гом да де фи ни ше и сво ју ар хи тек ту ру…

„Ве руј те, те шко је да чо век го во ри о се би… Мо гу са мо да ка жем шта те-

жим да по стиг нем кроз сво је про јек те. По ред функ ци је ко ја је нео п ход на, као и 

кон струк ци је ко ја му омо гу ћа ва да та згра да сто ји и да је ра ци о нал на, тру-

дим се бар да ство рим при јат не ам би јен те у са мом про сто ру и око ње га, као 

и да се у по сто је ће ам би јен те све што па жљи ви је и са пу но осе ћа ња укло пи!“

*
На ред но пи та ње је би ло о раз во ју по сле рат не ар хи тек ту ре и о ста њу у 

са вре ме ној ар хи тек ту ри…

„Со ци ја ли стич ки ре а ли зам је“, од го ва ра про фе сор Ан тић, „до ста крат-

ко тра јао, и ни је имао не ког ути ца ја. Ипак, ар хи тек ти ко ји су по не ли тај те-

рет у го ди на ма од мах по сле ра та, би ли су углав ном љу ди ко ји су би ли вас-

пи та ва ни на ар хи тек ту ри ко ја је по сто ја ла уочи ра та. Је дан од глав них пре-

га ла ца и бо ра ца за та кву ар хи тек ту ру, од но сно мо дер ну ар хи тек ту ру, и ко ме 

мо же мо да за хва ли мо да је она про др ла у Бе о град, си гур но је про фе сор 

Ми лан Зло ко вић. Зна чај ни су би ли и ар хи тек ти Мом чи ло Бе ло брк, Бран ко 

Мак си мо вић и ар хи тект Бра на Ко јић…

Што се ти че раз во ја по сле рат не ар хи тек ту ре у Бе о гра ду, она је ве о ма 

успе шна!

Ина че, уве рен сам да је да на шња ар хи тек ту ра ви ше део са вре ме них 

свет ских зби ва ња и кре та ња. На рав но, са до дат ком на ших схва та ња. Она ни-

је кон ти ну и тет на ше ар хи тек ту ре за то што се ар хи тек ту ра у Ср би ји ства ра ла 

се на до ста ма лим објек ти ма. Ме ђу тим, да на шња ар хи тек ту ра има да ле ко 

ве ће ку му се и да ле ко ве ће ма се ко је мо ра да на шњи ар хи тект да ре ши. Оту-

да, не мо же да при ме ни еле мен те на ше ар хи тек ту ре ко ју смо на сле ди ли.

Заправо, по што смо у кон так ту са це лим све том, пре ко ча со пи са, пу-

то ва ња и пре да ва ња, свет си гур но ути че до ста на нас…“

*
Пи там и о кри ти ци ар хи тек ту ре…

„Ми слим да би“, од ре ђен је Иван Ан тић, „ства ра лач ка кри ти ка и раз-

ви је ни ја ар хи тек тон ска кул ту ра мно го по мо гле ар хи тек ти ма да до ђу до пра-

вог ре ше ња и до пра вог сти ла!“
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*
Не за о би ла зно пи та ње је би ло и пред лог да ар хи тек та Иван Ан тић из-

дво ји де сет или ви ше са врем ен их ар хи тек тон ских оства ре ња ко ји би мо гли 
да се по ка жу сва ком стра ном по се ти о цу…

„На пи та ње да на ве дем де сет обје ка та ар хи тек тон ских, ко ји су нај ин те-
ре сант ни ји или нај бо љи у Ју го сла ви ји, мо гу да кре нем, и то не ре до сле дом 
ко ји зна чи да је овај пр ви или бо љи од дру гог или тре ћег, не го јед но став но по 
ма пи. Кре ну ће мо од Сло ве ни је. Ми слим да је то, што се ти че ам би јен та, и укла-
па ња но вог у ста ро, трг у Љу бља ни, чи ји је аутор про фе сор Рав ни кар. Дру го 
је хо тел Ка нин у Бов цу. Сле де ћи обје кат је Спо мен-дом у Ку мров цу. За тим 
Скен де ри ја у Са ра је ву. Он да, у Бе о гра ду, то су но ве стам бе не згра де Ми ро-
сла ва Јо ва но ви ћа у Ње го ше вој ули ци, па у Вр њач кој Ба њи Би ве та Ми ки це 
Ми тро ви ћа. Та ко ђе, у Но вом Са ду је, сва ка ко, роб на ку ћа Еде Ми хев ца…

То су, ми слим, згра де ко је би мо гле сву да да сто је.

*
И по след ње пи та ње је би ло, као и увек, о бу дућ но сти, по себ но о бу-

дућ но сти ар хи тек ту ре…
„Бу ду ћу ар хи тек ту ру по де лио бих на две ар хи тек ту ре – на стам бе ну 

ар хи тек ту ру и на ову дру гу.
Чи ни ми се да ће стам бе на ар хи тек ту ра из ма ћи ар хи тек ти ма, од но сно ин-

ди ви ду ал ном ства ра ла штву ар хи тек те. У ства ри, до ћи ће у ру ке ин ду стри је. 
Ме ђу тим, у по гле ду ове дру ге ар хи тек ту ре, ми слим да ће у њој увек би-

ти ар хи те ка та. И та дру га ар хи тек ту ра ће би ти у зна ку по је ди них ар хи те ка та…
Ка да се ра ди о бу дућ но сти у це ли ни, ми слим та ко, да су љу ди до вољ-

но па мет ни. Ипак, до бро чу чи у чо ве ку…“, за кљу чио је ар хи тек та, ака де мик 
Иван Ан тић.
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По след њих да на мар та 2005. го ди не пре-

ми нуо је МИРОСЛАВ БЕЛОВИЋ.

Ду го га знам. Још док сам био сту дент, ње-

го ве пред ста ве сам гле дао у Ака дем ском 

по зо ри шту, по сле у Ју го сло вен ском драм-

ском и још ко је где.

Бли же смо се упо зна ли у по зо ри шном ама-

те ри зму. Бе ло вић ни је са мо ре жи рао са 

ама те ри ма, већ је и др жао кур се ве, ко мен-

та ри сао и оце њи вао њи хо ве пред ста ве.

Се ћам се до бро, и у Хва ру и у Тре би њу, 

али и у Ку ли и у Вра њу, реч Ми ро сла ва 

Бе ло ви ћа је би ла по себ но це ње на, чак 

ко нач на.

И ка сни је, ка да сам до шао у Ра дио Бе о-

град, био сам че сто, баш че сто, са Ми-

ро сла вом Бе ло ви ћем, ко ји је спа дао, 

го ди на ма, у не по ме ри ве ослон це ра дио-

драм ског про гра ма, али ко ји ми је био и по у зда ни са вет ник у из бо ру са го вор ни ка за 

ци клус Гост Дру гог про гра ма, по себ но из све та по зо ри шта.

*
И у је сен 1984. го ди не пред ло жио сам Бе ло ви ћу да бу де – гост Дру гог про гра ма. Сло-

жио се.

И он да смо ви ше не де ља при пре ма ли раз го вор.

Пр во ми је, са свим де таљ но, ука зао на ва жне да ту ме свог жи во та. Ка же да се ро дио 

1927. го ди не на Илиџи, код Са ра је ва. У род ном гра ду је за вр шио основ ну шко лу, а гим-

на зи ју у Бе о гра ду. Био је, кра јем ра та, у вој сци, у кул тур ној еки пи. По сле де мо би ли са-

ња, 1945. го ди не био је при мљен у но во о сно ва ни Драм ски сту дио На род ног по зо ри шта 

у Бе о гра ду. Као да ро ви тог омла дин ца, Бе ло ви ћа су на ред не го ди не упу ти ли у По зо ри-

шни ин сти тут у Ле њин гра ду, на сту ди је ре жи је, ко је је пре ки нуо 1948. го ди не, по сле Ре-

зо лу ци је ИБ-а.

По по врат ку у зе мљу, Бе ло ви ћа су иза бра ли за аси стен та ре жи је у но во о сно ва ном Ју-

го сло вен ском драм ском по зо ри шту. Исто вре ме но, ди пло ми рао је на По зо ри шној ака-

де ми ји, ка да је по ста вљен за стал ног ре жи се ра. Био је и управ ник Ју го сло вен ског 

драм ског по зо ри шта. 

Ми ро слав Бе ло вић је ре жи рао ви ше од 150 пред ста ва, ка ко у свом Ју го сло вен ском драм-

ском по зо ри шту, та ко и у оста лим по зо ри шти ма та да шње Ју го сла ви је, али и у све ту.

Бе ло ви ћев по зо ри шно ства ра ла штво об у хва та и рад у по зо ри шти ма за де цу, као и на 

ра ди ју. Са мо у Ра дио Бе о гра ду ре жи рао је пре ко 200 ра дио-дра ма.

У ли сту Бе ло ви ће вих кре а тив них оства ре ња тре ба упи са ти и мно ге по ет ске књи ге, као 

и књи ге есе ја и сту ди ја о по зо ри шту. Та ко ђе, као ре дов ни про фе сор Фа кул те та драм-

ских умет но сти, био је учи тељ да нас мно гих зна чај них ре ди те ља.

МИРОСЛАВ БЕ ЛО ВИЋ
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Ми ро слав Бе ло вић је до бит ник свих ва жни јих на гра да – од Ву ко ве, Сед мо јул ске и На-

гра де АВ НОЈ, ко је су му до де ље не за жи вот но де ло, до шест на гра да за ре жи је на Сте-

ри ји ном по зор ју у Но вом Са ду.

Пи там Бе ло ви ћа, пр во, ка ко је по че ло…
„По че ло је дав но, још у вре ме оку па ци је, ка да сам у раз го во ри ма са 

Ани цом Са вић-Ре бац, схва тио да по зо ри ште пру жа мо гућ ност да се про жи-
ви ви ше жи во та!

У ства ри, то је био под сти цај.
Ме ђу тим, све је за и ста по че ло на ма тур ском ис пи ту у гим на зи ји за ра-

том оме те не уче ни ке, ка да ме је за па зио, као ре ци та то ра, Љу би ша Јо ва но вић 
и ре као ми да тре ба да идем у Драм ски сту дио. Ка ко је при јем ни ис пит већ 
био за вр шен, Љу би ша се до го во рио да на кнад но по ла жем, и то пред Ми ла-
ном Пре ди ћем, Ве ли бо ром Гли го ри ћем и Ми ла ном Ђо ко ви ћем, ко ји ми је, 
на кра ју ис пи та, са мо ре као: „Иди те у Драм ски сту дио, и укљу чи те се у рад!

Ни су про шле ни две не де ље ка да сам до био и пр ву уло гу, уло гу Ан то на 
у дра ми Гор ба то ва Мла дост ота ца. Сле ди ле су, по том, и оста ле уло ге, нај ви ше 
у пред ста ва ма мо га про фе со ра Ма те Ми ло ше ви ћа…“

„Ко ји су све про фе со ри нај у спе шни је ути ца ли на по ла зни ке у Драм-
ском сту ди ју?“, упа дам.

„У Драм ском сту ди ју би ли смо пр ва ге не ра ци ја, жељ на те а тра. У то ме 
су нас по др жа ва ли сјај ни про фе со ри – Ма та Ми ло ше вић, Ра ша Пла о вић и 
Стра хи ња Пе тро вић, за тим Ми лан Бог да но вић и Сре тен Ма рић, као и др Ху-
го Клајн…“

„У Драм ски сту дио сте при мље ни – за глум ца. Ка ко се он да де си ло да 
пре ђе те на ре жи ју?“, пи там Бе ло ви ћа.

„На јед ном ча су Ми ла на Бог да но ви ћа одр жао сам ре фе рат о ли те ра-
ту ри Мак си ма Гор ког. По сле то га, Бог да но вић је, ко ји је био ве ли ки ауто ри-
тет, пред ло жио је да ме усме ре ка ре жи ји, и та ко сам упу ћен у Со вјет ски Са-
вез, да сту ди рам ре жи ју…“, ка же Бе ло вић.

Ћу тим, оче ку ју ћи да го во ри о на став ку сту ди ја у но вој сре ди ни. 
„У Ле њин гра ду сам се при ви као на та ко зва ну ре ди тељ ску увер ти ру – 

да се ду го и сту ди о зно при пре мам. Та мо сам на у чио и да ра дим са глум цем, 
да ми слим кроз глум ца, да знам да га са че кам и да, што је нај ва жни је, ду-
бо ко по шту јем жа нр и стил драм ског де ла…

На жа лост, вра тио сам се пре кра ја сту ди ја, и рас по ре ди ли су ме у Ју-
го сло вен ско драм ско по зо ри ште.“

„Да ли сте од мах до би ли и пр ву ре жи ју?“
„Не, пр во сам аси сти рао Ма ти Ми ло ше ви ћу, Бо ја ну Сту пи ци и То ми-

сла ву Тан хо фе ру. 
И за вр ша вао сам сту ди је. Ди пло ми рао сам код Јо це Ку лунџића пред-

ста вом Де ца сун ца, ко ја је при ка за на у Ака дем ском по зо ри шту.
Пр ва са мо стал на ре жи ја у Ју го сло вен ском драм ском по зо ри шту је би-

ла Сте ри ји на Же нид ба и удад ба.


