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САЖЕТАК: Пред мет тек ста је ана ли за од но са ар хи тек ту ре Бе о град ског сај ма 
(1953–1957) и по ли тич ке иде о ло ги је у кон тек сту Ју го сла ви је 1950-их го ди на, ко ји се 
по сма тра кроз не ко ли ко раз ли чи тих и ме ђу соб но про же тих ин стан ци. По ла зе ћи од 
кон сти ту тив не уло ге ар хи тек ту ре у ус по ста вља њу ју го сло вен ске со ци ја ли стич ке де-
мо кра ти је, у тексту се ука зу је на низ функ ци ја ко је је ар хи тек тон ско-гра ди тељ ски 
по ду хват по ди за ња Бе о град ског сај ма за до био у јав ном про сто ру. Бе о град ски са јам 
ука зу је не са мо на зна чај ар хи тек ту ре у ле ги ти ма ци ји по ли тич ке мо ћи већ осве тља-
ва и не ке од те мељ них иде о ло шких по став ки на ко ји ма је по чи ва ла кон струк ци ја 
ју го сло вен ског со ци ја ли зма као до вр ше ног на ту ра ли зма за сно ва ног на ан та го ни-
стич ном од но су еман ци па тор ских стра те ги ја и при род них гра ни ца.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: ар хи тек ту ра, ин же њер ство, иде о ло ги ја, со ци ја ли стич ка де мо-
кра ти ја, марк си зам.

УВОД

Пло вид ба по след њим ки ло ме три ма нај ду же ју го сло вен ске ре ке, пре ње ног ушћа у 
Ду нав, би ла је сре ди ном 1950-их го ди на сво је вр стан до жи вљај. На обе оба ле ре ке Са ве, 
го то во у са мом сре ди шту Бе о гра да, за по чи ња ли су ве ли ки гра ђе вин ски ра до ви и по ди-
за на гра ди ли шта са на ме ром да до кра ја на ред не де це ни је пре о бра те пеј заж глав ног 
гра да Фе де ра тив не На род не Ре пу бли ке Ју го сла ви је. Ле ва оба ла Са ве би ла је цен тар 
ве ли ког за хва та пре о бли ко ва ња те ре на на ко ме су се по сте пе но ства ра ли обри си но вог 
гра да – Но вог Бе о гра да; на де сној оба ли за по чи ња ла је из град ња јед не од нај ве ћих и 
тех нич ки нај зах тев ни јих гра ђе вин ских це ли на у зе мљи – ком плек са Бе о град ског сај ма. 

Ови гра ди тељ ски по ду хва ти, за по че ти до слов но из му ља не ка да шњих мо чва ра у 
при о ба љу Бе о гра да, да нас се по пра ви лу ту ма че као ва жни спо ме ни ци кул ту ре „со ци-
ја ли стич ког мо дер ни зма“ у Ју го сла ви ји. Но ва гра ди ли шта и кон струк ци је ко је ће се на 
њи ма по ди ћи би ли су, ме ђу тим, од суд но ва жни ре пе ри у но вом иде о ло шком и по ли-
тич ком пеј за жу со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је ко ји је на кон ре зо лу ци је Ин фор мби роа 
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1948. го ди не, су ко ба са СССР-ом и ду бо ке еко ном ске и по ли тич ке кри зе ко ја је по том 
усле ди ла, де фи ни тив но утвр ђен око не ко ли ко те мељ них пре ми са. Не са мо ин же њер-
ско-ар хи тек тон ска це ли на Бе о град ског сај ма, и не са мо ве ли ки тех нич ки по ду хват ње-
го вог гра ђе ња, већ и ње го во ме сто у ту ма че њу но вог со ци ја ли стич ког по рет ка, за у зе ли 
су спе ци фич но ме сто у си сте му пред ста ва уз по моћ ко јих се кон стру и сао сло же ни иден-
ти тет но ве Ју го сла ви је. 

Уоби ча је не оце не у исто ри о гра фи ји о дру гој Ју го сла ви ји кре ћу се ли ни јом ин тер-
пре та ци је ње ног спе ци фич ног ме ста у од но су на хлад но ра тов ску по де лу све та, по себ-
но сти ју го сло вен ске вер зи је со ци ја ли зма и по ли ти ке про кла мо ва ног по себ ног пу та као 
аутен тич ног и ауто ном ног кре та ња пре ма ко му ни стич ком бес кла сном дру штву. На су-
прот кру том би ро крат ском цен тра ли зму и ета ти зму СССР-а и зе ма ља Ис точ ног бло ка 
с јед не стра не, као и по ли тич ком ли бе рал ном си сте му За па да с дру ге, ју го сло вен ске 
ели те по ку ша ле су да про на ђу, утвр де и одр же ком пли ко ва ну иде о ло шку кон струк ци-
ју „Ју го сла ви је на рас кр шћу“. 

Ин те р пре ти ран као „со ци ја ли стич ка де мо кра ти ја“, ју го сло вен ски је си стем у то ку 
не ко ли ко де це ни ја жи во та со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је не пре ста но тран сфор ми сан и 
уса вр ша ван – од На род но о сло бо ди лач ке бор бе као спе ци фич но ју го сло вен ског об ли ка 
со ци ја ли стич ке револуције, до кон ти ну ал не и спе ци фич но ју го сло вен ске со ци ја ли стич ке 
еволуције (Petranović 1962: 25–26). Ре во лу ци о нар ни пре о бра жај и ево лу тив но кре та ње 
дру штва, као ин стан це оно га што се у је зи ку марк си зма уста ли ло као ди ја лек тич ки 
за кон пре ла ска кван ти те та у ква ли тет (enGels 1950: 37), би ли су кључ на ме ста но во ин-
вен то ва не иде о ло ги је тран зи ци је и тран сфор ма ци је, ко ја се ту ма чи ла у огле да лу вер но-
сти из вор ним марк си стич ким по став ка ма. Об ли ко ва ње ју го сло вен ског по себ ног пу та 
у ко му ни зам би ло је обе ле же но кре и ра њем спе ци фич не уло ге Ју го сла ви је у од но су на 
гло бал ни по ли тич ки, дру штве ни и еко ном ски по ре дак, уло ге ко ја је на спо ља шњем пла-
ну би ла ин стру мен та ли зо ва на по ли ти ком не свр ста но сти и ак тив не ми ро љу би ве ко ег-
зи стен ци је, а на уну тра шњем прин ци пи ма све о бу хват не де цен тра ли за ци је, рад нич ког 
са мо у пра вља ња и дру штве ном сво ји ном као из ра зи ма оно га што се ла кон ски на зи ва ло 
„дру штве но би ће Ју го сла ви је“ (BoGetić 1982: 16). Ка рак те ри сти ке ју го сло вен ске по себ но-
сти све до чи ле су о ме ди јал ној, по сред нич кој уло зи зе мље и оно ме што су ју го сло вен ске 
ин те лек ту ал не ели те при ка зи ва ле као аван гар ду у раз во ју све сти чо ве чан ства у кре та њу 
ка но вом, осло бо ђе ном чо ве ку и ху ма ни зо ва ном дру штву. Пре мо шћа ва ју ћи про цеп из ме-
ђу социјалистичкогсистема и демократскогуређења, ју го сло вен ска со ци ја ли стич ка 
де мо кра ти ја исто вре ме но је тре ба ло да пре мо сти тро стру ки рас цеп из ме ђу не пре кид но 
про мен љи ве ре ал но сти сва ко дне ви це, фик си ра не сли ке о пре ва зи ђе ној и са вла да ној 
про шло сти и про кла мо ва не ви зи је бу дућ но сти. Ме ђу тим, ни је се ра ди ло са мо о по бе ди 
над про шло шћу ко ја би осве до чи ла те мељ ну пре ми су ко му ни стич ке иде о ло ги је да у 
„исто ри ји“ не по сто ји те ле о ло ги ја (Giddens 1991: 46); за тра си ра ње пу та у при жељ ки-
ва ну бу дућ ност ју го сло вен ском ре жи му би ло је по треб но до ве сти у ре ла ци ју дру штво 
и при ро ду, а тај од нос ујед но је био и нај ва жни ја ин стан ца у схва та њу тран зи ци је и 
пре о бра жа ја со ци ја ли стич ког дру штва. 

У по зи ва њу ју го сло вен ског ре жи ма на те зе из вор ног марк си зма, од нос пре ма при ро-
ди по стао је јед на од кључ них, стра те шких та ча ка. „Управомењањеприродеодстране
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човека“, ка ко је 1951. го ди не пи сао Борис Зи херл (Bo ris Zi herl), је дан од нај зна чај ни јих 
пар тиј ских фи ло зо фа, по зи ва ју ћи се на Ен гел со ву (Fri e drich En gels) Дијалектикуприро-
де, „а не при ро да са ма као та ква, је сте нај бит ни ји и нај бли жи основ људ ског ми шље ња“ 
(ziherl 1951: 244; enGels 1979 [1883]: 182). Шта ви ше, у ис тој ви зу ри, при ро да perse, тј. 
при ро да као „чи ста при ро да“, и ни је по сто ја ла, већ са мо она „ко ја је исто вре ме но де ло 
чо ве ка, чо ве ко ве ак тив но сти“ (ziherl 1951: 85). 

У ју го сло вен ском кон тек сту ше сте де це ни је XX сто ле ћа, кон тро ла над „спо ља шњом 
при ро дом“ и по сле дич но кре та ње ка раз во ју со ци ја ли стич ког дру штва и осло бо ђе њу 
чо ве ка утвр ђи ва ли су се кроз низ ме ђу соб но про же тих кул тур них пред ста ва, од ко јих 
су ве ли ки ин же њер ски по ду хва ти има ли не сум њи во зна чај но ме сто – хи дро цен тра ле, 
ин ду стриј ска по стро је ња, бра не, же ле зни це, пу те ви и фа бри ке. При су ство сли ка ин же-
њер ске ин фра струк ту ре у из град њи у јав ном про сто ру би ло је, раз у ме се, те мељ но ва жно 
ус по ста вља ње иде о ло ги је ко ја је по чи ва ла на ин тер пре та ци ји ди ја лек тич ког од но са из-
ме ђу чо ве ка, при ро де и дру штва. У исти мах, ове дра ма тич не пред ста ве ју го сло вен ске 
мо дер ни за ци је у со ци ја ли зму – ко је се мо гу до ве сти у ве зу са ста ти сти ком о го то во нај-
ве ћем ин ду стриј ском ра сту и дру штве ном про из во ду у све ту из ме ђу 1952. и 1961. го ди не 
(statistički 1986: 9; laMPe 1996: 260–273; rusinow 1977: 65, 98–99; Petranović 1988: 418–
432) – би ле су ком пле мен ти ра не сли ка ма о ар хи тек тон ским пре о бра жа ји ма глав ног гра да 
Ју го сла ви је.

Циљ овог ра да је да ука же на ко ји је 
на чин ин тер пре та ци ја Бе о град ског сај ма, 
јед на од кључ них ар хи тек тон ских ин тер-
вен ци ја у јав ном про сто ру ју го сло вен ске 
пре сто ни це, ко ре спон ди ра ла са пре о ку па-
ци ја ма ју го сло вен ског ре жи ма у кон тек-
сту тра си ра ња ју го сло вен ског по себ ног 
пу та у со ци ја ли зам и по став ки со ци ја ли-
стич ке де мо кра ти је. Бе о град ски са јам гра-
ђен је из ме ђу 1953. и 1957. го ди не (сл. 1), у 
је ку ве ли ког еко ном ског boom-а и ста би-
ли за ци је по ли тич ких при ли ка у зе мљи 
по стиг ну те за ма шним кре дит ним аран-
жма ни ма ко је је Ју го сла ви ја за кљу чи ла са 
за пад ним зе мља ма, пре све га са САД, те 
по ли ти ке кал ку ли са не рав но те же из ме-
ђу оштро по де ље ног Ис то ка и За па да. На 
стра ни ца ма овог тек ста би ће при ка за но 
на ко ји је на чин ар хи тек ту ра Бе о град ског 
сај ма по др жа ла ову иде о ло шку и по ли тич-
ку аген ду, као и ка ко је чи тав гра ди тељ ски 
по ду хват био и до слов на и сим бо лич на 
пред ста ва о аутен тич ној и ауто ном ној 
со ци ја ли стич кој де мо кра ти ји. Шта ви ше, 

Сл. 1. Београдски сајам, фотографија с почетка 
1960-их година (ArhitekturaUrbanizam III, 14, 1962, 13)
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из град ња Сај ма ко ин ци ди ра ла је са на став ком по ди за ња Но вог Бе о гра да на су прот ној 
оба ли Са ве, чи је је гра ђе ње об у ста вље но 1950. го ди не због еко ном ских и по ли тич ких 
не при ли ка у ко јима се на шла Ју го сла ви ја као но тор ни ко му ни стич ки је ре тик. У но вом 
кон тек сту по зних 1950-их го ди на, ме ђу тим, по нов но по ди за ње но вог гра да на обе оба ле 
Са ве по ста ло је ин те грал ни део но ве те ле о ло шке кон струк ци је ју го сло вен ског по рет-
ка, за сно ва не на ни зу пре по зна тљи вих пре ми са ко је ће би ти ис так ну те у пр ви план. У 
том сми слу, за хват пре о бра жа ја при ро де и пеј за жа ко ји је Бе о град ски са јам под ра зу ме-
вао, као и ар хи тек тон ска, тех нич ка и тех но ло шка ре ше ња на ко ји ма је за сно ван, не ће 
се раз у ме ти ис кљу чи во као пу ка ле ги ти ма ци ја по ли тич ке мо ћи ју го сло вен ског ко му-
ни стич ког ре жи ма или са мо као при мер ју го сло вен ског „со ци ја ли стич ког мо дер ни зма“ 
у ар хи тек ту ри, већ као гра див ни, кон сти ту тив ни еле мен ти јед не ком плек сне и кон тро-
верз не иде о ло ги је (каДиЈевић 2010) „пре по ро ђе не зе мље“ – пре по ро ђе не не са мо „по 
фа бри ка ма и мно гим објек ти ма [...] со ци ја ли стич ке из град ње, не го и по ду ху, мен та ли-
те ту и мо ра лу“ (broz 1959: 261).1 

ВЕ ЛИ КИ ЗЕМ ЉАНИ РА ДО ВИ

По зна та па ра бо ла Едвар да Кар де ља (Edvard Kar delj), нај бли жег са рад ни ка Јо си па 
Бро за Ти та и кључ ног иде о ло га ју го сло вен ског пу та у со ци ја ли зам, о со ци ја ли стич кој 
ре во лу ци ји у Ју го сла ви ји као „про лећ ној бу ји ци“ ко ја „очи сти реч но ко ри то од на го ми-
ла них смет њи и тру ле жи, да би кре та ње у ње му мо гло ићи сво јом нор мал ном стру јом 
и да би се жи вот у ње му мо гао да ље не сме та но раз ви ја ти“ (kardelj 1960: 191), го то во је 
до слов но ви зу е ли зо ва на у ср цу Бе о гра да у исто вре ме ка да је би ла из го во ре на. Огро ман 
ин те рес ре жи ма за ле ги ти ма ци ју по ли тич ке мо ћи ма ни фе сто вао се не са мо у ме та фо-
ра ма је зи ка, већ и у до слов ном чи шће њу те ре на као под ло зи за гра ђе ње но вог жи во та. 
Си мул та но са ре ак ту е ли за ци јом гра ђе ња Но вог Бе о гра да, као са став ни део им пле мен-
та ци је Ге не рал ног ур ба ни стич ког пла на из 1950. го ди не, за по че те су при пре ме за по-
ди за ње Бе о град ског сај ма го то во на са мој оба ли ре ке Са ве (сл. 2). Иако је по тре ба за 
ве ли ким сај ми штем у Бе о гра ду про ис те кла из еко ном ског ожи вља ва ња Ју го сла ви је 
дру ге по ло ви не 1950-их го ди на и ни за ре фор ми ко је су еко но ми ју зе мље пре о ри јен ти-
са ле са план ске на тр жи шну, а ин ду стри ја ли за ци ју са те шке на пре ра ђи вач ку, са мо 
гра ђе ње Бе о град ског сај ма има ло је мно го ве ћи зна чај од пу ке ути ли тар но сти. Са јам је, 
раз у ме се, пред ста вљао сим бол от кло на од „твр де ли ни је“ раз во ја дру гих со ци ја ли стич-
ких др жа ва (laMPe 1996: 260–292; rusinow 1977), у че му се и са сто ја ла основ на ар гу мен-
та ци ја за ње го во по ди за ње и отва ра ње: „пос лед њих го ди на од пре те жног ин ве сти ра ња у 
ба зич ну ин ду стри ју из ме њен [је курс] у прав цу бр жег раз во ја по љо при вред не и пре ра ђи-
вач ке ин ду стри је“ (ŠvaBić 1957). Ме ђу тим, у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји 1950-их го ди на 
ни ка да ни је би ла на пу ште на из вор на ко му ни стич ка иде ја о те шкој ин ду стри ји као осно-
ви еко но ми је зе мље без ко је се, по ре чи ма са мог Ти та, и „не мо же оства ри ти со ци ја ли зам“ 
(пре ма doBrivojević 2011: 357). Го ди не 1950. до нет је за кон о рад нич ком са мо у пра вља њу 
ко ји је во дио до уста ва из 1953. ка да је до дат но санк ци о ни са на иде о ло ги ја соп стве ног 

1 Ти тов го вор у Бје ло ва ру 1953. го ди не ко јим је на ја вљен ско ри за вр ше так кључ них ин фра струк тур них 
обје ка та у зе мљи.
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пу та у со ци ја ли зам, ба зи ра на на ста рој марк си стич кој те зи о од у ми ра њу др жа ве. По ли-
тич ка и еко ном ска тран сфор ма ци ја и тран зи ци ја зе мље, од раз во ја кул ту ре кон зу ме ри зма 
(као очи тог суп сти ту та по ли тич ког ли бе ра ли зма), уво ђе ња рад нич ког са мо у пра вља ња, 
по ли ти ке ме ди јал но сти (ка ко на уну тра шњем пла ну, из ме ђу кон сти ту тив них фе де рал-
них је ди ни ца, та ко и на спољ но по ли тич ком пла ну), до ин сти ту ци о на ли за ци је по ли ти-
ке не свр ста но сти, па ци фи зма и ко смо по ли ти зма, зах те ва ла је исто вре ме но иде о ло шки 
ин же ње ринг кон стру и са ња сли ке о ју го сло вен ском по себ ном пу ту и ле ги ти ма ци ју ме-
ди јал но сти и су пер и ор но сти Ју го сла ви је. У том кон тек сту, Са јам је био по ли тич ки про-
стор parexcellence где се по сред ством ме ди ја ви зу е ли зо ва ла сло же на пред ста ва кроз 
низ про же тих ин стан ци – од це ре мо ни ја отва ра ња ве ли ких ин тер на ци о нал них сај мо ва 
тех ни ке ко ји ма је не рет ко при су ство вао пред сед ник Ти то (Бе о Град ски са јаМ [1988]: 40),2 

2 Са мо у пр вој де це ни ји ра да Бе о град ског сај ма Ти то је се дам пу та био гост (све на сај мо ви ма тех ни ке): 
1957, 1958, 1962, 1963, 1965, 1966. и 1967. 

Сл. 2. Радови на изградњи Београдског сајма, 1956. (Београдскисајам:1937–1957–1987, Београд, [1988], 28)
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пре ко ин сце ни ра них те ле ви зиј ских за пи са и ме диј ских при ка за са јам ских ак тив но сти 
(ивановић 1958),3 до па не ги ри ка ино стра них др жав ни ка и струч ња ка про фе си о на ла ца 
о „сај му до го во ра и са рад ње“ (Ano nim. „Sa jam do go vo ra i sa rad nje.“ 1957: 5) као је дин стве-
ном ју го сло вен ском чу ду (Бе о Град ски са јаМ [1988]: 4; anoniM. „Sa jam evrop skog ni voa.“ 
1961: 1; бурЗан 1957: 4; naGulj 1957а: 4).4

Гра ђе ње и функ ци о ни са ње не са мо Бе о град ског сај ма већ и ни за дру гих сај ми шта 
ши ром Ју го сла ви је ко ја су у то вре ме до жи вља ва ла ре не сан су – у За гре бу, Љу бља ни, 
Ско пљу, Но вом Са ду, па чак и у ма њим на се љи ма по пут Ле сков ца (sokolić 1962: 5–6; 
haBerle 1962: Pljakovski 1962: 20–23; ŠlajMer 1962: 24–25; anoniM. „Le sko vač ki sa jam.“ 
1962: 26–28; ivković 1962: 29–30) – мо же се раз у ме ти као фун да мен тал но ва жан део 
истог ин же ње рин га са ни зом си стем ских иде о ло шких уло га. Нај ва жни ја од њих би ла 
је ужле бље ност сај ми шта у ме ха ни зам ре пре зен та ци је „Ју го сла ви је на рас кр шћу“ као 
сво је вр сног по сред ни ка, не увек и ну жно су прот ста вље них крај но сти Ис то ка и За па да. 
Ова ам би ва лент на по зи ци ја одр жа ва на је кроз уоби ча је не кул тур не сте ре о ти пе без об зи-
ра да ли се ра ди ло о ди ја хро ниј ској пер спек ти ви „су ко ба ци ви ли за ци ја“, у ко јој се Ју го-
сла ви ја сме шта ла у ме ђу про стор из ме ђу за пад не и ори јен тал не ци ви ли за циј ске ор би те, 
или о син хро ниј ском по сма тра њу у по ли тич ко-кул ту ро ло шком кон тек сту Хлад ног ра та 
(kulić 2009: 129–147). Про грам ски ци ље ви и основ на функ ци ја Сај ма, у ко ји је био ин-
ве сти ран огро ман иде о ло шки и зна тан еко ном ски ка пи тал, по ста ли су са став ни део 
по твр ђи ва ња и са мо по твр ђи ва ња Ју го сла ви је као „при род не“ си ле у раз би ја њу „не при-
род них“ по де ла у све ту:

Ге о граф ски по ло жај на рас кр сни ци из ме ђу Ис то ка и За па да, не за ви сни по ло жај Ју го сла-
ви је у ме ђу на род ном жи во ту, у вре ме [...] вештачке по де ле свет ског тр жи шта на изо ло ва на 
бло ков ска под руч ја, да је иде ал ну при ли ку за раз ви так кон так та из ме ђу при вре да за пад них 
и ис точ них зе ма ља и раз би ја ње неприродних и штет них гра ни ца у при вред ном жи во ту. На 
тај на чин Бе о град ски са јам у окви ри ма сво јих мо гућ но сти и у скла ду са оп штом по ли ти ком 
Ју го сла ви је, по ста је зна ча јан фак тор ме ђу на род не са рад ње и по ли ти ке ми ра (ŠvaBić 1957).

Про же те прин ци пи ма на ше спољ не по ли ти ке, по ли ти ке ак тив не ко ег зи стен ци је и 
са рад ње са свим зе мља ма, при ред бе овог Сај ма мо гу по слу жи ти и кон так ти ма из ме ђу [...] 
зе ма ља ко је да нас у еко ном ским од но си ма одва ја вештачка по де ла и ра зна огра ни че ња и 
ба ри је ре (jojkić 1957: 1).

И док су од тре нут ка ње го вог отва ра ња, у ав гу сту 1957. го ди не, на Бе о град ском 
сај му ор га ни зо ва ни спек та кли ко ји су де мон стра тив но по твр ђи ва ли оства ре ње по ста-
вље них ци ље ва, на ве де на на ра тив на по став ка о природноми неприродном ин ди ка тив на 
је због то га што је ре флек то ва ла ан та го ни стич ну те зу о при род но сти ју го сло вен ског дру-
штва и исто вре ме ној ну жно сти ње го ве аван гард не уло ге у гло бал ном сми слу. Ме ђу тим, 

3 Пр ви те ле ви зиј ски сту дио у Бе о гра ду отво рен је упра во на Бе о град ском сај му. О Сај му је сни мљен и 
до ку мен тар ни филм под на зи вом Београдскисајам ита ли јан ског сце на ри сте и ре ди те ља Ми ки е ли ја Чо чи ја. 
Већ са пр вом го ди ном ра да Бе о град ског сај ма по че ло је пу бли ко ва ње ли ста Сајамскикурир на осам стра на и 
шест свет ских је зи ка. 

4 Ме ди ји су при ли ком отва ра ња Бе о град ског сај ма 1957. го ди не до но си ли не по де ље не им пре си је стра-
на ца са свих ме ри ди ја на, ме ђу ко ји ма су до ми ни ра ли они са За па да. 
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у Бе о град ски са јам ни је би ла угра ђе на са мо функ ци о нал на ме та фо ра при род но сти ју-
го сло вен ских при вред них и по ли тич ких ци ље ва ко ји сто је на су прот ар ти фи ци јел ним 
по де ла ма у све ту, већ је Сај ми ште би ло укљу че но у је дан ком плек сни и из у зет но флек си-
бил ни по ли тич ки дис курс. При мар на функ ци ја Сај ма за пра во и ни је би ла про стор из ла-
га ња ин ду стриј ских про из во да, ко ји у кон тек сту сај ми шта по ста ју „чист ко но та циј ски 
знак“ гу бе ћи сва ки кон такт са сво јом упо треб ном вред но шћу (eco 2001: 80–82), и не 
са мо пу ка по твр да Ју го сла ви је као по сред ни ка из ме ђу кон фрон ти ра них свет ских по ли-
ти ка и еко но ми ја. Ком плекс Бе о град ског сај ма по стао је, на и ме, део мно го сло же ни је 
пред ста ве о но вом ју го сло вен ском иден ти те ту. 

НО ВО СРЕ ДИ ШТЕ ГРА ДА

Је дан од број них ин тер вјуа ко је је ар хи тек та са јам ског ком плек са Ми ло рад Пан то-
вић дао но ви на ри ма не по сред но по отва ра њу Сај ма, са др жи јед ну симп то ма тич ну ин-
вер зи ју. Уме сто да новинар по ста ви пи та ње Пан то ви ћу, ар хи тек та је по ста вио пи та ње 
но ви на ру:

„Шта ми сли те има ли у то ме [Сајму] не чег на шег, ју го сло вен ског?“, упи тао ме Ми-
ло рад Пан то вић. Ар хи тек ти ни је био по тре бан од го вор. Знао га је и сам. Ство ри ли су га 
на ши љу ди, са на шим ма те ри ја лом. Сна га иде је из би ја из ва зду ша стих об ли ка џи нов ских 
ха ла еруп тив ним тем пе ра мен том, ју го сло вен ским... (колар 1957).

Ре ше ње ениг ме пре ћут ног спо ра зу ме ва ња из ме ђу ар хи тек те и но ви на ра во ди у са мо 
сре ди ште зна ча ја ме ста Бе о град ског сај ма: ука за ти на ко ји је на чин ју го сло вен ско дру-
штво 1950-их го ди на ре ин вен то ва ло свој иден ти тет кроз ин тер пре та ци ју ар хи тек ту ре. 
У том су про це су не са мо пи та ња ар хи тек тон ског из ра за и фор ме ха ла Бе о град ског сај-
ми шта о ко ји ма ће би ти ре чи, већ и сви дру ги аспек ти тог по ду хва та – од оп ште ур ба ни-
стич ке дис по зи ци је и од но са пре ма пеј за жу и окруж ју, до кон струк тив них и тех нич ких 
по је ди но сти – си мул та но су по ста ја ли део јед ног ком плек сног иде о ло шког на ра ти ва.

Од лу ка о гра ђе њу Бе о град ског сај ми шта до не та је 1953. у скла ду са про по зи ци ја ма 
Ге не рал ног ур ба ни стич ког пла на гра да Бе о гра да из 1950. го ди не о ства ра њу но вог град-
ског цен тра на бе о град ским ре ка ма (Пантовић 1957: 597; наГуљ 1957б: 2). Ве ли ки про-
стор на обо ду цен трал не зо не ста рог гра да, ве ли чи не пре ко 440.000 м2, три го ди не на-
кон те од лу ке пре тво рен је у огром но гра ди ли ште јед ног од „нај ве ћих и нај им по зант ни-
јих гра ђе вин ских обје ка та у на шој зе мљи“ (анониМ. „Бе о град ски са јам: бу ду ћи цен тар 
гра да.“ 1956). Ак ци ји из град ње прет хо дио је ано ним ни кон курс са јав ним уче шћем за 
идеј ни план Сај ма, на ко ме се зах те ва ло не са мо да бу ду ћи ком плекс од го во ри на стро ге 
функ ци о нал не зах те ве, већ и да се „та ко ур ба ни стич ки ре ши ка ко би [Сајмиш те] чи ни-
ло ор ган ску це ли ну [...] са озе ле ње ним пар ков ским по вр ши на ма, као и при о бал ном зо-
ном“. Пре ма истом тек сту рас пи са кон кур са, са јам ски објек ти тре ба ло је да бу ду та ко 
ло ци ра ни да „не за тва ра ју дра го це ни пеј заж оба ле Са ве и па но ра му Бе о гра да“, као и да 
по мог ну ства ра ње „но вог град ског цен тра“ (Пантовић 1957: 599; Pantović 1962: 13).

На кон курс је то ком пр ве по ло ви не 1954. го ди не при сти гло осам ра до ва, од ко јих су 
три би ла на гра ђе на, а че ти ри от ку пље на. Пр ву на гра ду до био је про је кат пе то чла ног 
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ар хи тек тон ског ти ма на че лу са Ми ло ра дом Пан то ви ћем и Вла де том Мак си мо ви ћем, 
као и кон струк то ром Бран ком Же же љом (наГуљ 1957б: 3; Бе о град ски са јам [1988]: 26). 
Ме ђу тим, би ло је по треб но да про ђе још пу на го ди на да про је кат са јам ског ком плек са 
– ко ји ће у ју ну 1955. пот пи са ти са мо ар хи тек та Пан то вић – до би је свој ко на чан, из ко ре-
на из ме њен об лик. Уме сто пр во бит ног ре ше ња, у ко ме је низ па ра ле ло пи пед них об ли ка 
фор ми ра ло ли не ар ну це ли ну дуж ре ке Са ве, усво је на је ра ди кал но дру га чи ја дис по зи-
ци ја, као и об ли ко ва ње са јам ских ха ла, на кон што је Пан то вић из не на да „пред ло жио 
но во ре ше ње, но ве иде је“ (наГуљ 1957б: 3). Нов про је кат пред ви део је да ком плекс чи ни 
„пет са јам ских ха ла, свих пет у ни зу дуж Бу ле ва ра вој во де Ми ши ћа“ (Бе о Град ски са јаМ 
[1988]: 27), ко је се пру жа ју па ра лел но са реч ном оба лом (сл. 3). Из ра зи то сло же на град-
ска ло ка ци ја пред ста вља ла је сво је вр сни про јек тант ски иза зов и ре ше ње је ус пе ло да 
урав но те жи раз ли чи те функ ци је и об ли ке са о бра ћа ја (Perović 2003: 157). Ме ђу тим, 
под јед нак зна чај био је дат и дру гој, уна пред зах те ва ној функ ци о нал ној и сим бо лич кој 
ди мен зи ји ком плек са – да Са јам по ста не но ви цен тар гра да. У про цес про јек то ва ња 
био је, раз у ме се, укљу чен и по ли тич ки врх град ске упра ве и др жа ве (Маневић. n. d.; 
М.[аневић] 2008: 314); ис по ста ви ло се да је пла ни ра ње, гра ђе ње и функ ци о ни са ње Сај-
ми шта би ло од не мер љи вог зна ча ја не са мо за тр го ви ну зе мље, већ за це ло куп но ју го-
сло вен ско дру штво. 

Ства ра ње но вог град ског је згра „на савремен и неконвенционалан на чин“, и то 
пре ме шта њем „цен тра на оба ле Саве и Ду на ва“ (jojkić 1957: 1), би ло је, на и ме, стра те-
шки ва жно за ре пре зен та тив не по тре бе ре жи ма (Ст.–М. 1957). Ме сто на ко ме ће се го-
ди на ма и де це ни ја ма из ла га ти ин ду стриј ски про из во ди нај ши рег спек тра тре ба ло је да 
по слу жи не са мо сво јој основ ној на ме ни, већ је то био ви дљив от клон од про шло сти 
(кроз пот пу но иг но ри са ње про бле ма Ста рог сај ми шта на су прот ној оба ли ре ке), ви дљи ва 
сли ка бу ду ћег раз во ја дру штва у но во о бли ко ва ном јав ном про сто ру осво је ном од при-
ро де, из разит сим бол мо дер ни за циј ске ми си је и ме ди јал не по ли ти ке.

Сл. 3. Београдски сајам, фотографија с почетка 1960-их година 
(Arhitekturaurbanizam III, 14, 1962, 15)
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Про стор на и функ ци о нал на ре ор га ни за ци ја глав ног гра да Ју го сла ви је, ко ја је чи та ву 
прет ход ну де це ни ју би ла оп се сив на те ма уну тар струч них али и по ли тич ких кру го ва, 
из град њом Бе о град ског сај ма до би ла је пр ву пра ву ре а ли за ци ју. Са вре ме ни град до био је, 
ка ко се ве ро ва ло, сво је но во мо дер но те жи ште, ко је је на ре чит на чин све до чи ло о ви зи ји 
дру штва – дру штва окре ну тог бу дућ но сти ка ко јој убр за но ко ра ча пу тем ко ји је са мо изу -
ме ло. Уло га са мог ар хи тек те Пан то ви ћа, као јед ног од до ма ћих след бе ни ка Ле Кор би зјеа 
(Le Cor bu si er), би ла је у том про це су ин вен ци је из у зет но зна чај на. Као ђак слав ног ар хи-
тек те (што је био епи тет ко ји је на гла ша ван при ли ком го то во сва ког го во ра о ар хи тек ту ри 
Сај ми шта и ко ји је по стао locuscommunis срп ске исто ри о гра фи је), тог „ко ри фе ја мо дер не 
ар хи тек ту ре“ (колар 1957: 1) и мит ског ур ба ни сте ко ји је у спе ци фич ним по ли тич ким 
окол но сти ма у Ју го сла ви ји ше сте де це ни је био по нов но от кри вен као про та го ни ста но вог 
до ба, сам Пан то вић зра чио је ауром не при ко сно ве ног ауто ри те та. Још то ком из во ђе ња 
ра до ва, ар хи тек та је ус хи ће но го во рио да ће се на том ме сту раз ви ти „срце бу ду ћег Бе о-
гра да“ (Пантовић 1956: n. p.) а фи зи о ло шке ме та фо ре о Сај му као о срцу или „билу на шег 
гра да“ (ваСиљевић 1958) од је ки ва ле су у јав ном про сто ру и доц ни је (сл. 4). На из ве стан 

Сл. 4. Најлепшапроменада, цртеж Милића Станковића (Милића од Мачве), 1957. 
(Sajamskikurir, II, 24, 26. avgust 1958)
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на чин, чи тав гра ди тељ ски по ду хват по слу жио је као упо ри ште иде о ло шке про јек ци је 
о ре ор га ни за ци ји Бе о гра да као ме та фо ри по ли тич ке ре ви та ли за ци је. Но ви цен тар со ци-
ја ли стич ког жи во та пре у зи ма од ста рог ви тал не функ ци је, по твр ђу ју ћи по зна те те зе ју-
го сло вен ских марк си ста о то ме да „кре та ње увек зна чи на ста ја ње не чег но вог и уми ра ње 
ста рог, да је [...] оно што на зи ва мо но вим увек не што ква ли та тив но раз ли чи то у од но су 
на ста ро“ (ziherl 1951: 164). У исти мах, огром на енер ги ја уло же на у ре струк ту ра ци ју 
Бе о гра да – са са јам ским ком плек сом ко ји упра во у то вре ме до би ја и уло гу модела за 
на ста вак из град ње Но вог Бе о гра да5 – да ва ла је кре ди би ли тет глав ној пре о ку па ци ји 
ко му ни стич ког ре жи ма о со ци ја ли стич кој ре во лу ци ји ко ја се:

[о]кренута ли цем пре ма бу дућ но сти, хи та ју ћи за сво јим со ци ја ли стич ким ци ље ви ма 
[...] ни је са стра хо по што ва њем окре та ла на зад, пре ма узо ри ма и утвр ђе ним ша бло ни ма [и 
није] по ку ша ва ла да по зајм љу је ту ђе ко сти ме, не го је – ко ли ко је мо гла и зна ла, у кон крет-
ним усло ви ма на ше зе мље – про на ла зи ла об ли ке ко ји од го ва ра ју ње ној соп стве ној са др жи ни 
и сте пе ну раз вит ка на ших еко ном ских сна га (kardelj [1958] 1960: 190–191). 

У та квој пер спек ти ви, из ко је од је ку ју по зна те те зе ју го сло вен ских ко му ни ста о 
ле ги тим но сти раз ли чи тих пу те ва у комуни зам, Бе о град ски са јам по стао је јед но од кон-
крет них ма ни фе ста ци ја кре та ња ју го сло вен ског дру штва ка оства ри вој бу дућ но сти, о 
че му све до че го то во сви јав ни нат пи си о Сај ми шту из по зних 1950-их го ди на.

Чи ње ни ца да је та ко за ма шан те ле о ло шки ар гу мент био угра ђен у ин тер пре та ци ју 
овог гра ди тељ ског по ду хва та од из у зет ног је зна ча ја за раз у ме ва ње ње го вих иде о ло шких 
уло га. Још и пре не го што је ком плекс био окон чан, ство рен је мо но ли тан ин тер пре та-
тив ни кон цен зус о ње го вом зна ча ју. Са јам је пред ста вљен као „гласник, на ше кре а ци је, 
мо гућ но сти, сна ге. Им по зант но све до чан ство оно га што са ми мо же мо и хо ће мо“ (коСтић 
1957), исто вре ме но ука зу ју ћи на мо гућ но сти да љег раз вит ка у „но вим дру штве ним усло-
ви ма“ (анониМ. „Све ча но отво рен Бе о град ски са јам. Го вор Ђу ри це Јој ки ћа.“ 1957). О 
то ме, раз у ме се, ни је го во ри ла са мо упо треб на и ре пре зен та тив на вред ност функ ци је 
Сај ми шта. Су де ћи по ре чи ма Ђу ри це Јој ки ћа, се кре та ра Град ског ко ми те та Са ве за ко-
му ни ста Ср би је, пред сед ни ка На род ног од бо ра Бе о гра да и јед ног од кључ них ак те ра ју-
го сло вен ског по ли тич ког еста бли шмен та, о то ме су го во ри ле – „и са ме гра ђе ви не сво јом 
из ван ред ном кон струк ци јом, сме ло шћу ми сли про јек та и из во ђе ња“ (анониМ. „Све ча но 
отво рен Бе о град ски са јам. Го вор Ђу ри це Јој ки ћа.“ 1957). У ви зу ри Оли ве ра Ми ни ћа, у 
то вре ме јед ног од кључ них кри ти ча ра са вре ме не ар хи тек ту ре, Са јам је био упа дљи ви 
и ори ги нал ни „ве сник ве ли ких оства ре ња [...] ве сник мо сто ва, ви ја ду ка та, ауто стра да, 
ве ли ких гра ђе ви на“ (Minić 1958: 122), ко ји ће „да ти је дан са свим но ви лик кул тур ном 
и дру штве ном жи во ту Бе о гра да, лик о ко ме не ма мо још ја сну пред ста ву и ко ји тек тре ба 
оства ри ти“ (Минић 1957: 1). Ар хи тек тон ска кри ти ка је да ље раз ви ла овај обра зац ко ји 
се одр жао и у са вре ме ној исто ри о гра фи ји ар хи тек ту ре, где је Бе о град ски са јам по стао 
јед но од кла сич них ме ста апо ло ги је срп ске мо дер не ар хи тек ту ре (Manević 1972: 30; ma-
nević 1986: 28; Perović 2003: 156–160; МиШић 2006: 127–147).

5 „Са да смо си гур ни да ће гра до у ре ђи вач ке иде је са др жа не у Сај ми шту [...] пре ћи на дру гу оба лу [тј. 
Но ви Београд]. По ме ри лу са јам ском, по ат мос фе ри на ње му оства ре ној, не ка се из гра ди цео Бе о град“ (боГу-
новић 1957).
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 Интер пре та ци ја про це са гра ђе ња Сај ми шта би ла је ин те грал ни део исте иде о-
ло шке ма три це, ко ја је пред ста вља ла сво је вр сну ре ак ту е ли за ци ју већ утвр ђе ног обра сца 
о ди ја лек тич ком пре о бра жа ју чо ве ка кроз пре о бли ко ва ње при ро де. Пр ве ра до ве на на-
си па њу и ни ве ла ци ји тла, раш чи шћа ва њу и уре ђе њу те ре на бу ду ћег Сај ми шта „ко ји је 
пред ста вљао пот пу но не у ре ђе но зе мљи ште“, из во ди ле су омла дин ске рад не ак ци је 
(Бе о Град ски са јаМ [1988]: 27); ра дом ју го сло вен ских омла ди на ца „[т]ерен је на си па њем 
по диг нут за 1,5 м“, а „[н]асуто је 190.000 куб них ме та ра зе мље“ (Митровић 1957: 5). Био 
је то дра ма тич ни пре о бра жај ди вље и не у ре ђе не при ро де, „не ка да шњег мо чвар ног тла“ 
(Ст.–М. 1957) на ко ме су „до ју че го спо да ри ле [...] ба ре и бла то“ (боГуновић 1957). Баш 
као што је не пу ну де це ни ју ра ни је Но ви Бе о град по стао обе ћа ње но ве бу дућ но сти, Са јам 
са да по ста је ње но оства ре ње, јер је „оно што је још пре че ти ри го ди не из гле да ло да ле ко 
[постало је] ствар ност“ (наГуљ 1957б: 3). До бро во љач ки рад ју го сло вен ске омла ди не био 
је исто риј ски по ду хват parexcellence ко ји је во дио ка оте ло вље њу ста ре марк си стич ке 
иде је о пре о бра жа ју при ро де као усло ву за ства ра ње но вог чо ве ка и но вог дру штва. Гра-
ђе ње Бе о град ског сај ма је та ко си мул та но оства ри ва ло и по твр ђи ва ло тра ди ци о нал ни 
то пос иде о ло ги је марк си зма да се осло бо ђе ње чо ве ка и ства ра ње но вог дру штва ре ша ва 
пре о бли ко ва њем при ро де. Ју го сло вен ски по ли ти ча ри и ин те лек ту ал ци не пре ста но су 
се по зи ва ли на по зна те Ен гел со ве те зе из АнтиДиринга и Дијалектикеприроде, го во ре-
ћи да „управомењањеприродеодстранечовека, а не при ро да са ма као та ква“ (ziherl 
1951: 244; enGels 1979 [1883]: 182; enGels 1950) пред ста вља осно ву чо ве ко ве сло бо де и 
ди ја лек тич ког кре та ња, не по сред но је до во де ћи у ве зу са „све сним, план ским ак ци ја ма 
у со ци ја ли зму, ко ји ма се ме ња из глед и кли ма чи та вих обла сти, од пе шча ра и пу ста ра 
ства ра ју се плод не њи ве“, по ди жу но ви гра до ви итд. (Минић 1951: 86). 

По ред то га, у про це су гра ђе ња Сај ма по сто ја ле су пре пре ке свих вр ста – од ви со-
ког ни воа под зем них во да, сла бе но си во сти зе мљи шта, па све до об ли ка гра ди ли шта 
(Пантовић 1957: 603) – ко је су пред ста вља ле сво је вр сни иза зов за пре ко 2500 рад ни ка, 
180 ин же ње ра и тех ни ча ра, а пре све га за са мог про јек тан та Пан то ви ћа. Хва та ју ћи се 
у ко штац са та ко ве ли ким про бле ми ма, он је, сма тра ло се, су бли ми рао „ве ли ко струч но 
зна ње го спо да ре ња ма те ри јом“ (анониМ. „Ар хи тект-ства ра лац Ми ло рад Пан то вић.“ 
1957: 2). На тај на чин, са јам ски ком плекс утвр ђи вао је иде о ло шки то пос о ху ма ни зо ва-
ној при род но сти, по став ши по е ти зо ва на, „жи во том на дах ну та ма те ри ја“ (коСтић 1957).

Кла сич на марк си стич ка те ма осло бо ђе ња ра да тј. „осло бо ђе ња чо ве ка при род них 
усло ва“ (kardelj 1981: 15)6 ко ја је усво је на и те мељ но раз ви ја на у дис кур су ју го сло вен-
ског со ци ја ли зма упра во у вре ме ка да је гра ђен Бе о град ски са јам, мо же се раз у ме ти као 
ре фе рент на тач ка чи та вог по ду хва та. Би ла је то, у из ве сном сми слу, дра ма тич на илу-
стра ци ја Кар де ље ве те зе о ма те ри јал ном и ду хов ном на прет ку дру штва кроз со ци ја ли-
стич ку со ли дар ност „ко ја код нас мо ра ује ди ња ва ти област фи зич ког и ин те лек ту ал ног 
ра да и све ви ше про ши ри ва ти пу те ве осло бо ђе ња ра да“ (kardelj 1981 [1956]: 15). У 
прак си ју го сло вен ске со ци ја ли стич ке де мо кра ти је као ре ин тер пре та ци је из вор ног уче ња 
Марк са (Karl Marx) и Ен гел са, Са јам је по стао и ин стру мент и про дукт тран сфор ма тив них, 

6 Из из ла га ња Едвар да Кар де ља на за јед нич кој сед ни ци Са ве зног ве ћа и Про свет но-кул тур ног ве ћа 
Са ве зне скуп шти не 1956.
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про из вод них сна га удру же них љу ди и чо ве ко ве еман ци па ци је кроз тран сцен ди ра ње 
при род них огра ни че ња (Benton 1996: 169; marx 1961: 820). 

Ме ђу тим, не са мо по ду хват гра ђе ња Сај ма већ пре све га ту ма че ње ње го ве ар хи тек-
ту ре и кон струк тив ног скло па би ли су ре чи ти све до ци опе ра тив не уло ге ар хи тек ту ре 
уну тар иде о ло ги је ју го сло вен ског со ци ја ли зма, за сно ва не на марк си стич кој те зи о го-
спо да ре њу над при ро дом. Не са мо до сло ван пре о бра жај при род ног у ар ти фи ци јел ни, 
али ху ма ни зо ва ни кра јо лик, већ над вла да ва ње огра ни че ња при ро де и уса вр ша ва ње 
при род них си ла – би ле су то те ме ко је су по ста ле цен трал ни то по си ви ђе ња но ве ар хи-
тек ту ре Сај ма као сво је вр сне пер фек ци је при род но сти.

ХУ МА НИ ЗО ВА НА ПРИ РО ДА

Ка да је 27. ав гу ста 1957. го ди не, дан на кон све ча ног отва ра ња Бе о град ског сај ма, Јо-
сип Броз Ти то по се тио пр ву ме ђу на род ну из ло жбу тех ни ке, „још из да ле ка, по сма тра ју ћи 
окру гли об лик Ха ле I [...] ре као [је] по ка зу ју ћи пр стом пре ма гра ђе ви ни: – Ово је сме ло 
гра ђе но“ (anoniM. „Pred sed nik Ti to sa su pru gom Jo van kom Broz po se tio Sa jam.“ 1957: 1). 
Би ла је то крун ска по твр да зна ча ја ар хи тек ту ре Сај ми шта и санк ци ја вред но сти ње го ве 
ар хи тек ту ре из ре че на са нај ви шег ме ста, у скла ду са та да већ утвр ђе ном тра ди ци јом се-
ку лар них осве ћи ва ња ве ли ких гра ђе ви на у ко ји ма је уче ство вао по ли тич ки врх др жа-
ве, а не рет ко и ју го сло вен ски пред сед ник (laMPe 1996: 261). Сам атри бут ко ји је Ти то 
упо тре био про из вео је ехо слич них па не ги ри ка о ар хи тек ту ри Бе о град ског сај ма. Ве ро-
ва ло се да су сме лост про јек та и „сме лост кон струк ци је и ди мен зи ја“ (tePeŠ 1957: 1) ду-
го ва ли ви зи о нар ској за ми сли ар хи тек те Пан то ви ћа, као и „сме лим ста тич ким про ра чу-
ни ма“ (Minić 1958: 127) ин же ње ра Бран ка Же же ља и Ми ла на Кр сти ћа, као чла но ви ма 
аутор ског ти ма. 

Ме ђу тим, у пи та њу ни је био пу ки ка приц ар хи тек те већ де ло ви зи о нар ске ар хи-
тек ту ре ко ја се по сма тра ла исто вре ме но као ре зул тат не дог мат ске кре а ци је и ствар них 
по тре ба дру штва. Иако су три нај ве ће са јам ске ха ле – чи ји су се ра спо ни по пра ви лу не-
ар гу мен то ва но ме ри ли са нај ве ћим свет ским при ме ри ма (Minić 1958: 127; tePeŠ 1957: 1; 
ивањи 1957: 6) – би ле све до ци оно га што је сам Ти то на звао ства ра лач ким спо соб но сти-
ма до ма ћих рад ни ка ко ји су „у јед ном вр ло крат ком пе ри о ду до сти гли умно го ме и нај ви-
ше раз ви је не зе мље“ (anoniM. „Pred sed nik Re pu bli ke Jo sip Broz Ti to po se tio Be o grad ski 
sa jam.“ 1958: 2), њи хо ва уло га у јав ном про сто ру ни је се сво ди ла на пу ко ис по ља ва ње 
хи бри са, ина че ка рак те ри стич ног за ју го сло вен ски по ли тич ки дис курс то га вре ме на. 
Сме лост кон струк ци је и ве ли чи на гра ди тељ ског по ду хва та раз у ме ли су се као од раз 
стварних по тре ба и мо гућ но сти – „им по зант но све до чан ство оно га што са ми мо же мо 
и што хо ће мо“ (коСтић 1957). Би ла је то мо ну мен тал на сли ка дру штве не, еко ном ске и 
по ли тич ке ам би ци је мла де со ци ја ли стич ке др жа ве и је дан од ва жних сим бо ла ње не 
ду бо ке и ви ше стру ке еман ци па ци је (сл. 5). У не увек суп тил но ни јан си ра ним оце на ма 
ко је су сти за ле са по ли тич ког вр ха, Са јам је по пра ви лу пред став љен као „рас кид са 
оним што је не ка да би ло у јед ној зе мљи са ве ли ким мо гућ но сти ма али спу та ним сна га ма 
ве за ним ста рим дру штве ним од но си ма“, по став ши из раз „огром них ма те ри јал них и 
ду хов них ре зул та та по стиг ну тих у но вим дру штве ним усло ви ма“ (анониМ. „Све ча но 
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отво рен Бе о град ски са јам. Го вор Ђу ри це Јој ки ћа.“ 1957). Слич не оце не, ко је и са ме не-
сум њи во има ју пре по зна тљи ву иде о ло шку функ ци ју, оп ста ле су и у са вре ме ној исто-
ри о гра фи ји.7 

Сам ар хи тек та Пан то вић сво јим је ауто ри те том по твр ђи вао исти ин тер пре та тив ни 
обра зац, го во ре ћи доц ни је да иако је у при ро ди „чо ве ка да ма шта и са ња ри и да пре ма 
то ме, при жељ ку је да сво јим де ли ма из ме ни свет“, ве о ма је опа сно и за во дљи во „хте ти 
да се по сва ку це ну пред ка жу но ве иде је ко је не про ис ти чу из ствар них по тре ба“ (Pan-
tović 1965: 48, 50). Ње го ва ви зи ја ар хи тек ту ре, обо је на со ци јал ним де тер ми ни змом и 
сци јен ти змом, го то во да је су бли ми ра ла уло гу кул ту ре у раз во ју дру штва ко ја је до ми-
ни ра ла у ју го сло вен ском кон тек сту 1950-их и 1960-их го ди на:

Ар хи тек ту ра и ње на ве ли ка и зна чај на функ ци ја у дру штву зах те ва ју раз у ме ва ње 
људ ских по тре ба и она тре ба да слу жи њи ма. Ар хи тек ту ра је пре све га со ци јал на нео п ход-
ност и мо же се ре ћи да пра ти чо ве ка у сто пу па она мо ра ићи са раз во јем дру штва и тех-
ни ке. [...] Ар хи тек тон ски про бле ми не мо гу се ре ша ва ти са мо умет нич ки, гра фич ки и 
ли ков но, јер би то, у ства ри, би ло ап стракт но ре ша ва ње људ ских и жи вот них про бле ма 
(Pantović 1965: 48).

7 О иде о ло шким функ ци ја ма ко је фи гу ри шу у са вре ме ној ар хи тек тон ској исто ри о гра фи ји ви д.: каДи-
Јевић 2009: 235–252.

Сл. 5. Београдски сајам, фотографија с почетка 1960-их година (Arhitekturaurbanizam III, 14, 1962, 14)
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Шта ви ше, за Пан то ви ћа „глав ни циљ ар хи тек ту ре [представљао је]: пот пу но и це-
ло ви то за до во ља ва ње кон крет них људ ских по тре ба. Је ди но ефи ка сно ре ше ње ових про-
бле ма мо гу ће је ре ша ва ти са мо ана ли тич ки и на уч ним ме то да ма“ (Pantović 1965: 50). 
Про јек то ва ње и гра ђе ње сај мо ва би ли су за не ка да шњег Ле Кор би зје о вог уче ни ка „пред-
о дре ђе ни“ за „при ме ну но вих ма те ри ја ла, но вих ме то да гра ђе ња, но вих кон струк ци ја и 
но ве ар хи тек ту ре“ (Pantović 1962: 33). Та ко је чи тав по ду хват исто вре ме но за до био низ 
сло је ва у функ ци ји ре пре зен та ци је со ци јал но ан га жо ва не и тех но ло шки са вре ме не ар хи-
тек ту ре, ко ја је у по ли тич ком кон тек сту Ју го сла ви је по зних 1950-их го ди на има ла ве о ма 
ве ли ки иде о ло шки по тен ци јал.

Ар хи тек ту ра као ин сти ту ци о на ли зо ва на прак са тих је го ди на у Ју го сла ви ји за до би-
ла спе ци фич не ко ор ди на те ко је су ње ну функ ци о нал ну ком по нен ту пр вен стве но ве зи ва-
ле за ис пу ња ва ње дру штве них уло га у со ци ја ли зму. Ар хи тек та је тре ба ло да ис ко ра чи 
из сво је ели ти стич ке по зи ци је и да од го во ри на кон крет не по тре бе, „да за хва ти ши рок 
хо ри зонт сво је отаџ би не; да ви ди љу де у пр вом пла ну, њи хов рад и њи хо ве на ме ре, њи-
хо ва до стиг ну ћа и њи хо ве ци ље ве“ (MaCura 1950: 62). По ред не пре ста но ис ти ца не мак-
си ме да „[н]ема ар хи тек ту ре ван дру штве не ствар но сти“, за mainstreamте о ре ти ча ре 
ар хи тек ту ре у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји, ар хи тек ту ра је као „ба за и над град ња“ оте-
ло вља ва ла су шти ну кла сич ног ди ја лек тич ког ма те ри ја ли зма, по твр ђу ју ћи основ не те зе 
ју го сло вен ских марк си ста то га вре ме на (Martinović 1964: 2–3).

Упра во у том кон тек сту мо же се раз у ме ти сми сао ин тер пре та ци је ар хи тек ту ре са-
јам ског ком плек са. Ди на мич на ар хи тек ту ра „лу ко ва и хо ри зон та ла“ (колар 1957) од мах 
је пре по зна та као не дог мат ска фор му ла са вр ше не функ ци о нал но сти, со ци јал не од го-
вор но сти, ра ци о нал но сти и спе ци фич ног естет ског сен зи би ли те та. Ар хи тек ту ра „кру-
жних и сфе ро ид них фор ми“ про ис те кла је, ка ко се ис ти ца ло, из ду го трај ног „тра же ња 
пра вог ре ше ња, ис тра жи ва ња упра во од го ва ра ју ћих об ли ка“ (Minić 1958: 123). Го во ре ћи 
о то ме да сва ка од из ло же них ха ла „но си бе лег ин ди ви ду ал но сти“, а да је у исти мах у 
хар мо нич ном од но су пре ма це ло куп ној ком по зи ци ји (tePeŠ 1957: 1), ар хи тек та Пан то-
вић осим што је по на вљао ин тер пре та тив не сте ре о ти пе ду бо ко укот вље не у кла сич ну 
тра ди ци ју ар хи тек тон ске кри ти ке, го то во је до слов но ре ин тер пре ти рао глав ну те зу 
ју го сло вен ског ре жи ма о но вом ју го сло вен ском ху ма ни зму и но вом дру штву као за јед-
ни ци сло бод них, ин ди ви ду ал них гра ђа на. „Ства ра лач ка прак са не мо гу ћа је без сло бо де 
као кон сти ту тив ног, су штин ског мо мен та чо ве ко вог би ти са ња“, на во дио је упра во у то 
вре ме Пре драг Вра ниц ки, је дан од кључ них ју го сло вен ских марк си стич ких ху ма ни ста 
(vraniCki 1956: 1). Иста те ма по ста ла је основ на ли ни ја ту ма че ња ар хи тек ту ре ше сте 
де це ни је ка да се, ка ко је то ис так ну то у јед ној од ре жим ских ре тро спек ти ва бе о град ске 
ар хи тек ту ре, све „ви ше афир ми ше лич ни рад и уло га по је дин ца, по себ но оних на пла ну 
умет но сти и кул ту ре“ (Martinović 1978: 159). Шта ви ше, у истом бро ју ча со пи са Југосла-
вија из 1958. го ди не у ко ме је об ја вљен је дан од нај зна чај ни јих тек сто ва о Бе о град ском 
сај му ко ји је пот пи сао све при сут ни Оли вер Ми нић, пу бли ко ван је и чла нак Бо ри са Зи-
хер ла о „пу те ви ма ху ма ни за ци је дру штва“. У том тек сту про мо ви са но је сло бод но ства-
ра ње као ко нач но осло бо ђе ње чо ве ка, што је био го то во ла кон ски за о кру жен про грам ски 
про се де кул тур не про дук ци је у Ју го сла ви ји тог вре ме на (Минић 1958: 39–42). Илу стро-
ва ни ча со пис Југославија, ка рак те ри сти чан по па жљи во кал ку ли са ном од но су из ме ђу 
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тек сту ал них и гра фич ких при ло га, био је је дан од упа дљи во рас ко шних про па ганд них 
про је ка та ко ји су има ли за циљ про мо ци ју ју го сло вен ске кул ту ре. Док је у по ме ну том 
бро ју Зи хер лов текст илу стро ван ви со ко есте ти зо ва ним ап стракт ним ком по зи ци ја ма, 
Ми ни ћев нат пис о Сај му про пра ћен је ре ту ши ра ним фо то гра фи ја ма Ми ло ша Па вло-
ви ћа (BihaljiMerin 1986). Илу стро ва на Југославија пред ста вља ла је, за пра во, се ми о-
тич ки кон текст у ко ме се и ар хи тек ту ра мо гла раз у ме ти као са став ни део „крупни[х] 
преображај[а] у на шој зе мљи, од кра ја Дру гог свет ског ра та на о ва мо“ (Минић 1958: 41). 
У том сми слу, Бе о град ски са јам као „ар хи тек тон ско-људ ска функ ци о нал на“, од но сно 
„ху ма на кон цеп ци ја“ (боГуновић 1957) по стао је не са мо фе но мен кул ту ре та ко зва ног 
со ци ја ли стич ког есте ти зма, већ и кла сич ног иде о ло шког на ра ти ва о ју го сло вен ском ху-
ма ни зму и со ци ја ли стич кој де мо кра ти ји ко ја је ви ше со ци ја ли стич ка од ис точ них дру-
шта ва, а ви ше де мо крат ска од за пад них.

Зна че ња ар хи тек ту ре Сај ма као из ра за сте че не сло бо де и од ра за кул ту ре со ци ја ли-
зма са „људ ским ли ком“ гра ди ла су се и кроз ин тер пре та ти ван мо дел кон тра сти ра ња – 
ка ко у од но су на стан дард ну про дук ци ју са јам ских обје ка та у Евро пи та ко и на спрам 
ло кал ног исто риј ског кон тек ста. У оба слу ча ја, от клон од ар хи тек тон ске ор то док си је, 
естет ског ата ви зма и дог ма ти зма ис ко ри шћен је као сред ство у гра ђе њу сли ке о по жељ ном 
ју го сло вен ском иден ти те ту и вред но сти ма ко је га чи не по себ ним. На кон што је об и шао 
ве ли ки број са јам ских це ли на ши ром За пад не Евро пе, ар хи тек та Пан то вић кон ста то вао 
је њи хо ву за ста ре лост и не мо дер ност (бурЗан 1957); као ре зул тат тог уви да на ста ло је пот-
пу но са вре ме но и ори ги на л но ар хи тек тон ско ре ше ње Бе о град ског сај ма (сл. 6). У исти 
мах, по кре ну тост ком по зи ци је и об ли ка Бе о град ског сај ма опо ни ра ли су из гра ђе ном 
окруж ју са гло ма зним об је к ти ма по диг ну тим по зних 1940-их го ди на – згра да ма мо но то-
них ли не ар них об ли ка (бурЗан 1957; Пантовић 1957) – ко ји су по ти ца ли од не по жељ не 
тра ди ци је обе ле же не „ти ра ни јом сво ђе ња ар хи тек тон ске фор ме пре те жно на ку бус и 
па ра ле ло пи пед“ (Минић 1957: 5). Уме сто то га, као са став ни део но во ин вен то ва не кул ту-
ре „раскид[а] с оним што је не кад би ло“ (анониМ. „Све ча но отво рен Бе о град ски са јам. 
Го вор Ђу ри це Јој ки ћа.“ 1957) Бе о град ски са јам по стао је оства ре но обе ћа ње ху ма ни зо-
ва не и на ту ра ли зо ва не ар хи тек ту ре, „осмех бе то на, че ли ка, ста кла“ (коСтић 1957).

УСА ВР ШЕ НА ПРИ РОД НОСТ

У ин тер пре та ци ји ар хи тек ту ре Сај ма нај ва жни је те ме раз ви ја ле су се око од но са 
ар хи тек ту ре и при ро де, ко ји је утвр ђи ван кроз ви ше раз ли чи тих ин стан ци – од ур ба-
ни стич ке дис по зи ци је до нај сит ни јих кон струк тив них по је ди но сти. Нај пре, ар хи тек та 
Пан то вић за ми слио је ком плекс као део при род ног окруж ја са ко јим ар хи тек ту ра сту па 
у сло же не ре ла ци је ем па ти је. С јед не стра не, нео бич ни об ли ци пре де ла би ли су на вод но 
„ис ко ри шће ни [...] као еле мен ти це ло куп не ком по зи ци је“, при че му је нај ве ћа са јам ска 
ха ла по ста вље на „та ко да укла ња не до стат ке ко ји про ис ти чу из об ли ка те ре на“ (Пан-
товић 1956; Minić 1958: 122–127). С дру ге стра не, за ми шље на па но ра ма Но вог Бе о гра да 
тре ба ло је да по слу жи као ком по зи ци о ни пан дан са ко јим је Сај ми ште ус по ста вља ло 
сво је вр стан од нос про сто р не и ви зу ел не сим би о зе (Пантовић 1957: 600) у скла ду са 
про кла ма ци ја ма ГУП-а из 1950. го ди не ко ји је пред ви део ра ђа ње но вог сре ди шта гра да 
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на ре ка ма и, по сле дич но, од у ми ра ње исто риј ског. Ме ђу тим, у истом фо ку су чи ни се да 
је нај ва жни је би ло то што су са јам ске ха ле „сво јим окру гла стим об ли ци ма по дра жа ва ли 
об ли ке при ро де“ (Минић 1957: 5). Пан то ви ће ви ди на мич ни об ли ци и „ком по зи ци ја кон-
тра ста“ би ли су „про из вод стваралачк[ог] потенцијал[а] на шег чо ве ка“ ко ји не уни шта ва, 
већ уса вр ша ва и ком пле мен ти ра при ро ду, баш као што „но ви сна жни по те зи“ ар хи тек-
те Пан то ви ћа „не фор си ра ју, већ на до пу њу ју [природни] ам би јент“ (tePeŠ 1957: 1).

Три цен трал не са јам ске ха ле, ко је су са вре ме ни ци ви де ли као им по зант не кон струк-
ци је и ин ге ни о зна тех нич ка ре ше ња, би ле су од суд но ва жне за утвр ђи ва ње овог ин тер-
пре та тив ног мо де ла. Нај ве ћа гра ђе ви на у ком плек су Сај ми шта, Ха ла I, ко ја је као и све 
оста ле про јек то ва на као уни вер зал на и адап ти бил на дво ра на,8 нат кри ве на је ку по лом 

8 Ви д. тех нич ки опис Ха ле I ко ји се чу ва у Исто риј ском ар хи ву Бе о гра да: ИАБ, ТД-ф 6–9–55.

Сл. 6. Поглед из ваздуха на Београдски сајам, 1957 (Jugoslavija–ilustrovaničasopis 15, 1958, 126)
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са луч ним ре бри ма од пред на прег ну тог бе то на преч ни ка 101 м,9 при че му је „осам де-
сет бе тон ских лу ко ва, сва ки пре ко 30 t те жак, подигнут[о] и монтиран[о] на ви си ни од 
30 ме та ра“ (Митровић 1957: 5). Био је то кон струк тив ни и тех но ло шки екс пе ри мент ин-
же ње ра Бран ка Же же ља, ко ји је до дат но по тен ци рао зна чај ове гра ђе ви не, са ку по лом 
ко ја је „ду го вре ме на би ла [...] је дин стве на у све ту“ (МиШић 2006: 138), и чи ји је ра спон 
био „у то вре ме нај ве ћи у све ту за ту вр сту кон струк ци ја“ (Perović 2003: 157). Ра ди пре-
ци зни јег про ра чу на прет ход но је на пра вљен и „мо дел [куполе] од истог ма те ри ја ла у 
сма ње ној раз ме ри 1:10 [...] ко ји је ујед но по слу жио и за оп шту кон тро лу ра да це ле кон-
струк ци је“ (сл. 7) (ŽeŽelj 1957: 1–2). Та ко је на ли цу ме ста и то у ве о ма дра ма тич ној 
раз ме ри де мон стри ра на ва лид ност и при мен љи вост не са мо ди ја лек тич ких за ко на ква-
ли та тив них и кван ти та тив них про ме на, већ и ма те ри ја ли стич ки и ути ли тар ни кон цепт 
на у ке ко ји је до ми ни рао у ју го сло вен ском со ци ја ли зму. Кар де ље ве те зе о уза јам ном 
од но су ма те ма ти ке, на у ке и дру штве ног раз во ја (kardelj 1981), ко је су се ба зи ра ле на 
Ен гел со вој мак си ми о „про стор ним об ли ци ма и ко ли чин ским од но си ма стварног све та“ 
као пред ме та на у ке и „чи сте ма те ма ти ке“ (enGels 1934: 53), та ко су до би ја ле сво ју уоч љи-
ву ви зу ел ну по твр ду.

9 Раз ли чи ти из во ри на во де раз ли чи те ве ли чи не ра спо на, нпр. 101м (ŽeŽelj 1957: 1–2); 106м (Бе о Град ски 
са јаМ [1988]: 27) или 107м (Minić 1958: 127). 

Сл. 7. Армиранобетонски модел Хале I у размери 1:10, Бранко Жежељ, 1956–57 (Izgradnja XI, 1957, 3)
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С дру ге стра не, кон струк тив ни си стем ар ми ра нобе тон ских тан ких љу ски при ме-
њен на ку по ла ма Ха ле II и Ха ле III – „је дин стве ним“ и „ори ги нал ним по сво јој ар хи тек-
тон ској и кон струк тив ној за ми сли“ (Пантовић 1957: 608; Pantović 1962a: 14) – имао је у 
том по гле ду мо жда још очи глед ни ју уло гу. Ин же њер Ми лан Кр стић био је за слу жан за 
то што су Пан то ви ће ве на дах ну те фор ме ма те ри ја ли зо ва не као тан ке мем бра не за ко је 
се сма тра да су „у то вре ме има ле [...] нај ве ће ра спо не за ту вр сту кон струк ци ја“ (Pero-
vić 2003: 157). Док је ар хи тек та го во рио да ку по ле не дво сми сле но пред ста вља ју „ар хи-
тек тон ска и тех нич ка до стиг ну ћа“ (анониМ. „Бе о град ски са јам: бу ду ћи цен тар гра да.“ 
1956), кри ти ка је у њи ма бр зо пре по зна ла све до ке ју го сло вен ске су пери ор но сти. На и ме, 
ку по ле Ха ле II, ко ју су у осно ви чи ни ла два ква дра та ве ли чи не по 48 х 48 м, и Ха ле III, 
ди мен зи ја 48 х 70 м, об ли ко ва не су као за кри вље не тан ке љу ске од пред на прег ну тог 
бе то на. Ку по ла Ха ле III об ли ко ва на је као тан ка љу ска од пред на прег ну тог бе то на, чи ја 
де бљи на из но си све га 9 цм (vučetić 1957: 1). Огром на дис кре пан ци ја из ме ђу ве ли чи не 
про сто ра и де бљи не са ме ку по ле – ина че основ но обе леж је кон струк тив ног си сте ма тан-
ких љу ски ко ји је 1950-их го ди на све ви ше сти цао по пу лар ност ши ром све та (joediCke 
1963), на ро чи то од ка ко су тек сто ви Реј не ра Бе на ма (Reyner Ban ham) и То ма са Креј то на 
(Tho mas Cre ig hton) о кон струк ци ја ма Фе лик са Кан де ле (Fe lix Can de la) по че ли да се по-
ја вљу ју око 1955. го ди не (BanhaM 1953: 199–202; CreiGhton 1955: 106–115; boyd 1958: 
295–308) – пред ста вља ла је ко нач ну по твр ду епо хал но сти чи та вог по ду хва та.

Успех са деј ства кре а ци је ар хи тек те и ин ге ни о зно сти ин же ње ра ме рио се нео бич-
ном ком па ра ци јом од но са ве ли чи на Ха ле III и обич ног ко ко ши јег ја је та. „[Ј]аје по ве ћа-
но на ве ли чи ну из гра ђе них ха ла“, пи сао је до пи сник бе о град ске Политике, „има ло би 
љу ску че ти ри пу та де бљу од бе тон ске љу ске ових ку по ла“ (анониМ. „Бе о град ско сај ми-
ште.“ 1957); дру ги су исти број ча ни од нос удво стру ча ва ли,10 а ком па ра ци је су вр ше не 
и у су прот ном сме ру: „Кад би се ха ла 3 сма њи ла на ве ли чи ну ко ко ши јег ја је та, за др жа-
ва ју ћи сво је раз ме ре, де бљи на бе тон ске љу ске са ње не ку по ле би ла би 4 пу та та ња од 
љу ске ко ко ши јег ја је та“ (Митровић 1957: 5). Ме ђу тим, у кон тек сту огром ног ин те ре-
совања за љу ска сте кон струк ци је тог вре ме на и зна чај них оства ре ња Кан де ле, Еду ар да 
То ро хе (Edu ar do Tor ro ja) или Ни ко ле Ески ја на (Ni co las Esqu il lan) ко ја су де ло ва ла „спек-
та ку лар но и по свом из гле ду и по сме лој ин же њер ској кон цеп ци ји“ (Bradshaw 2003: 
145–146) са љу ска ма де бљи не чак ис под 7,5 цм, ку по ле Бе о град ског сај ма у по гле ду кон-
струк тив ног ре ше ња ни су би ле ни ти нео бич не, ни то ли ко аван гард не. Шта ви ше, ком па-
ра ци ја из ме ђу од но са де бљи не до бро про јек то ва не тан ке бе тон ске љу ске и љу ске ја је та 
би ла је оп ште ме сто ар хи тек тон ске кри ти ке, по себ но ка да су би ле у пи та њу Кан де ли не 
кон струк ци је, чи ја је де бљи на ишла чак ис под 2 цм (Bradshaw 2003: 145–146).

Упр кос то ме, кон струк ци ја ха ла Бе о град ског сај ма пред ста вље на је као још је дан 
од успе ха у бор би ју го сло вен ског со ци ја ли стич ког чо ве ка са пу ком при род но шћу, су-
пер и ор на де мон стра ци ја мо ћи чо ве ко вог ра да да по бе ди при ро ду и уса вр ши при род не 
фор ме. У из ве сном сми слу мо же се ре ћи да је Са јам по стао са став ни део иде о ло ги је про-
би ја ња гра ни ца: по бе де со ци ја ли стич ког чо ве ка над при ро дом и под ре ђи ва ња при ро де 

10 „Ако би се ја је уве ли ча ло на ве ли чи ну ха ле 1 [sic!] Бе о град ског сај ма, ње го ва би љу ска би ла 8 пу та 
де бља“ (ивањи 1957: 6).
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чо ве ку – али не не га ци јом при род но сти, већ ко ри шће њем и уса вр ша ва њем при род них 
об ли ка и си ла. Та ко је ути сак огром них во лу ме на и ма са и за кри вље них са јам ских ха ла 
ко је су де ло ва ле као да су осло бо ђе не гра ви та ци је до дат но по ја ча ван ту ма че њи ма у ко-
ји ма су са јам ске ха ле го то во пр ко си ле при род ним си ла ма. По бе да над при ро дом, ма кар 
и ме та фо рич на, осло бо ди ла је ар хи тек ту ру сте га усло вље но сти, исто вре ме но је осло ба-
ђа ју ћи пу ке ути ли тар но сти и есте ти за ци је. На дах ну те ре чи о „[грађевинама] огром них 
ма са, џи нов ске ку по ле, [које] леб де над зе мљом, осло бо ђе не те же“ (Minić 1958: 127) и 
„[г]иганти[ма] од бе то на, че ли ка и ста кла чи ју те жи ну не осе ћа те“ (Митровић 1957: 5), 
ода ва ле су ауру су пер и ор но сти не са мо око са јам ских ха ла, већ и ју го сло вен ског дру-
штва чи је су би ле про из вод.

ЗА КЉУ ЧАК

Ин же њер ска до стиг ну ћа при ме ње на на Бе о град ском сај ми шту – од тан ких љу ски 
ко је уса вр ша ва ју прин цип при род них оп ни до со фи сти ци ра ног си сте ма фун ди ра ња ко је 
ко ри сти при род не си ле хи дра у ли ке и тре ња (Perović 2003: 157; vučetić 1957: 1) – да нас 
пред ста вља ју не ке од нај о чи ти јих сли ка со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је у јав ном про сто ру 
Бе о гра да. По сма тра не у кон тек сту вре ме на у ко ме су на ста ле и си сте ма ин тер пре та ци је 
ко јим су озна че не као но си лац број них вред но сти, ове сли ке оста ју све до чан ство јед не 
ве ли ке ам би ци је. Иде о ло ги ја ко ја се те ме љи ла на ту ма че њу ан та го ни стич ког од но са 
из ме ђу при ро де и чо ве ка и ко ја је си стем ски ју го сла ви зо ва на ка ко би оправ да ла иде ју 
по себ ног пу та у комуни зам, ма те ри ја ли зо ва ла се на ве о ма дра ма ти чан на чин упра во у 
про це су гра ђе ња Бе о град ског сај ма. Не пу ко са вла да ва ње при ро де, већ ње но уса вр ша-
ва ње и ком пле мен ти ра ње, ка ко у по гле ду од но са из гра ђе не сре ди не пре ма ло кал ном то-
по су, ка рак те ра при ме ње них об ли ка, та ко и у погледу кон струк тив ног си сте ма, би ли су 
ја сан траг раз ви је ног од но са из ме ђу еман ци па тор ских стра те ги ја и при род них гра ни ца, 
ко ји је ина че ле жао у са мој ср жи марк си стич ког по гле да на свет (Benton 1996).

Ту ма че ње Бе о град ског сај ма у кон тек сту у ко ме је ју го сло вен ском ре жи му би ла 
неоп ход на ле ги ти ма ци ја но во ин вен то ва не по ли ти ке, нео бич но је ре чи то и симп то ма-
тич но. До слов но ука зу ју ћи на основ не маркси стич ке по сту ла те о чо ве ку ко ји го спо да ри 
при ро дом и на тај на чин „сти че кон тро лу над соп стве ним дру штве ним жи во том и кроз 
то и над са мом при ро дом“ (enGels 1984: 149; villanCourt 1996), овај гра ди тељ ски по ду-
хват имао је не сум њи во ва жну уло гу у јав ном дис кур су. Као су прот ност со вјет ском мо-
де лу и ис ку ству „до ми на ци је над при ро дом“ (allen 2003; ellMan 2004, 841–849;Gra-
ham 1993) али и ка пи та ли стич ком су ро вом из ра бљи ва њу при ро де, они су за сту па ли 
по ли тич ку уто пи ју ју го сло вен ског ко му ни стич ког ху ма ни зма као до вр ше ног на ту ра-
ли зма, у ко ме ће чо ве ко ва кон тро ла при ро де зна чи ти ње го во осло бо ђе ње, а не оту ђе ње. 
Ту ма че њем ар хи тек ту ре Бе о град ског сај ма кроз ком плек сан од нос пре ма при ро ди, и то 
у одсуд ном по ли тич ком тре нут ку дру ге по ло ви не ше сте де це ни је ХХ ве ка и ре а про-
при ја ци је из вор ног марк си зма, до слов но су по твр ђе не Ен гел со ве те зе да се дру штво бу-
дућ но сти за сни ва на „чи ње ни ци да [...] знамо ка ко да ис ко ри сти мо и при ме ни мо ње не 
за ко не“ (marx 1968: 361–362). Ар хи тек ту ра „ху ма ни зо ва не при род но сти“ та ко је по ста ла 
сво је вр сна те ле о ло ги ја, сли ка оства ри ве бу дућ но сти и ко нач не сло бо де као ма ни фе ста-
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ци ја иде о ло ги је ко ја је би ла ду бо ко су прот ста вље на исто рич но сти и да том по рет ку 
ства ри и окре ну та не пре ста ним про ме на ма.

Раз у ме ти на чи не на ко је су и иде ја и оства ре ње ју го сло вен ског со ци ја ли зма за ви-
си ли од ма те ри јал них ре а ли за ци ја зна чи отво ри ти ви зу ру на ар хи тек тон ско-гра ђе вин-
ски по ду хват Бе о град ског сај ма из ван утвр ђе них по гле да, у ко ји ма ар хи тек ту ра мо же 
да ре пре зен ту је али не и кон сти ту и ше иде о ло ги ју. У све тлу ана ли зи ра них при ме ра, 
ар хи тек тон ску кул ту ру у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји тре ба раз у ме ти као са став ни 
део не пу ке тех но ло ги је тран сфор ма ци је већ тех но ло ги је адап та ци је при ро де, као су-
штин ски део за ми сли о ху ма ни зо ва ној при ро ди и на ту ра ли зова ном чо ве ку у кон тек сту 
кључ ног исто риј ског тре нут ка у ко ме је со ци ја ли стич ка Ју го сла ви ја ре ин вен то ва ла 
соп стве ни иден ти тет.

* * *

Пло вид ба по след њим ки ло ме три ма ре ке Са ве да нас, као и пре пе де сет го ди на, 
пред ста вља сво је вр стан до жи вљај. Дуж го то во чи та вог при о бал ног про сто ра, са обе стра-
не ре ке, син ко пич но се пру жа ју сли ке за пу ште них про сто ра, про сто ра изо ло ва них, не-
при сту пач них и за гу ше них; сли ке су мор них и не е фи ка сних са о бра ћај них чво ри шта, 
скла ди шта, ди вље град ње и хр па от па да. У тој па но ра ми, Но ви Бе о град и Бе о град ски 
са јам би ли су и оста ли под сет ни ци ве ли ких за ми сли и спо ра дич них ин тер вен ци ја, све-
до ци вре ме на у ко ме су се град, као и чи та ва Ју го сла ви ја, пла хо ви то раз ви ја ли не кроз 
план ске за хва те већ кроз де ли мич не и фраг мен тар не по те зе. Да нас ове сли ке го во ре о 
про шло сти ко ја се че сто те шко раз у ме и тен ден ци о зно ту ма чи, али исто вре ме но оне ре-
чи то све до че о гран ди о зној ви зи ји бу дућ но сти до ко је се, ме ђу тим, ни ка да ни је сти гло.
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Aleksandar Ignjatović

PERFECTED NATURE: THE BELGRADE FAIRGROUND (1953–1957)

Summary 

On the rubbles of the Yugoslav ancient régime after World War II, the new Yugoslav state was estab-
lished as completely different from its predecessor in both political and ideological terms. The new multi-
national, federal and socialist state was governed by the Communist Party that split with the Cominform 
in 1948, causing the country to embark on a long-lasting process of forging its own version of socialism.

To cast the image of the country and its nations capable of such laborious deeds, the régime needed 
a culture of representation which facilitated its ideological objectives and was able to reinforce the image 
of an authentic Yugoslav socialism as a progressive force. Perhaps the most conspicuous example of this 
elite-imposed and constructed culture, which clearly testifies to various ideological and political roles, is 
the New Fairground in Belgrade (1953–1957). 

The new Fairground complex was planned and built on a marshy terrain on the right bank of the Sava 
River that was considered a “wasteland.” The transformation of the terrain by filling up the bogs with 
hundreds of tons of sand has undeniably had an aura of an extremely powerful effort. The technical supe-
riority of the enterprise sounded the metaphor of conquering and taming nature, which otherwise repre-
sented one of the key instances of the ideology of Yugoslav socialism. 

On the other hand, the huge construction of the Fairground commenced to stage a self-indulged and 
calculatedly constructed image of superiority of socialist Yugoslavia and its tremendously advanced mod-
ernization. The prestressed reinforced concrete domes of the new Fairground were designed to span great 
distances and to show ingeniousness of Yugoslav engineers and architects capable of constructing the 
largest spans in the world of that time. Not only was the Fairground aimed at beating the size, but also the 
nature: the whole structure, however, with its sculptured forms and superb technological elements, epitomized 
the socialist “triumph over history” and the oblivion of a past that has remained obscure and undesired.

Furthermore, by designing and constructing buildings and complexes whose structural features sur-
passed those of natural forms – like in the simultaneous re-construction of a completely new city of New 
Belgrade – architecture and engineering of the Belgrade Fairground vividly demonstrated some of the 
basic ideological underpinnings of Marxism, as re-adopted and re-appropriated by Yugoslav communists 
in the 1950s. In the outstandingly remarkable political and ideological transition of that time, the Belgrade 
Fairground almost literally embodied a basic Marxian premise that not only humane Yugoslav socialism 
and socialist democracy, but also human liberation and development could only be achieved by the trans-
formation of nature, representing the political utopia of Yugoslav socialist humanism as completed natu-
ralism.

 
Key words: architecture, engineering, ideology, socialist democracy, Marxism. 
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