
! Слободан Гиша Богуновић!!
! Делатност архитеката-академика под окриљем Одељења  ликовних 
и музичких уметности и његових претеча !1!
! У танкој нити, кроз читаву историју Српске академије наука и уметности 
провлачио се допринос заједнице академика – посленика архитектонске струке. Већ 
и самoм природом и задатостима свога позива, они су јој били од користи: 
практичари и теоретичари са обухватом хуманистичких и техничких знања, упућени 
на индивидуалност колико и друштвеност, многоврсно, а поврх свега уметнички 
образовани и осетљиви, у Академији су лако налазили сврху и задатке.!
! Своју делатност у крилу Академије исказивали се углавном на три главна 
прегалачка поља. Снимање и пописивање споменика архитектонске старине, али и 
напоредно бављење законским основама њихове заштите, јављају се још у првим 
годинама Друштва српске словесности и потом повезују сва следбена друштва. 
Архитектонско пројектовање и надзирање градње палате САНУ, реновације, 
адаптације, те пројекти проширивања функција и простора, били су неизбежна тема 
Академијиних неимара, све до данас. Треће поље припада њиховом доприносу 
зацртаним програмским циљевима САНУ и њених претеча, раду у саставу већих 
тимова чији су били чланови, па и повремени предводници.! !
! Од самог настанка ДСС пре 175 година, инжењерска струка, а стога посредно и 
архитектонска, имала је свога источника. Инжењер Атанасије Николић, наиме, са 
својим колегом са Лицеума у Крагујевцу Јованом Стеријом Поповићем, предложио 
је Попечитељству просвештенија оснивање Српске академије наука, како су то учено 
друштво испрва назвали. Њихов нацрт устава, који је првом тачком утврдио циљ 
ширења наука на српском језику, а поглавито образовање и усавршавање ”језика 
српско-народног”, послужио је доцније као матрични законски основ свим потоњим 
друштвима.   !2

! Дошавши у Србију 1839. с главом ”пуном корисних знања” и ”вредноћом за 
приповест”, како је о њему доцније писао Милан Ђ. Милићевић, све своје снаге  
Николић је прегао да употреби на културно уздизање свога рода.  У Београду је 3

спроводио у дело оно што ће потом постати ”писмо” урбане културе: дрворедима је 
улепшавао улице, исушивао Бару Венецију, а садним зеленилом оплемењивао 
кнежевско добро Топчидер и преобликовао га у дворски парк. Као аутор плана за 
уређење Врачара 1839. и оснивач Инџинирске школе у Топчидеру 1846, био је 
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зачетник домаће геодетске службе и прве више 
техничке школе у Београду.  Његово графичко 4

решење печата САН као представе необделаног поља 
из којег се високо уздиже споменик с грбом Србије 
под зрацима јутарњег сунца, подстицало је, својом 
романтичарском симболиком, на превладавање 
живљења на цивилизацијском искрају културе и 
науке.!
! ! Широко образован и вишесмерно делатан, 
Николић је у себи јединио етос уметника и научника, 
бавећи се како математиком, земљемерјем и 
пољопривредом, тако и поезијом и прозом, још и 
више театром, но такође пејзажном архитектуром и 
графичким дизајном, како та бављења зовемо данас. 

Прегнућем које се преливало ван кругова уских професионалних знања и вештина, 
делујући у пограничју и средишту низа дисциплина, он је, у извесном смислу, 
допринео стварању парадигме будућег архитектонског делатника Академије.!
! Испрва усмерено ка ”ображавању србског језика”, Друштво је временом 
освајало и друге области. У објави из 1846. наговестило је снимање српских 
споменика на трагу пређашних покушаја Лукијана Мушицког, Вука Караџића и 
Јоакима Вујића, али и по примеру Попечитељства просвештенија, које се, 
захваљујући секретару Стерији, тада заузимало за бригу о старинама.  Ово је 5

исходило путовањем дописника Димитрија Аврамовића у Свету Гору,  као и 
публикацијама у којима је овај вредни сликар и ”художник живописања”,  уз остало, 
дао и значајне описе Хиландара и светогорских манастира.  Тиме су у ДСС 6

одшкринуте вратнице истраживања културне баштине, и још више раскриљене 
заузимањем да се спасу од пропадања цркве и манастири, спречи уништавање 
”развалина стародревних градова и других овог рода споменика древности”.  7

Друштво је тиме устрајало на Стеријином предлогу Совјету из 1844, захваљујући 
коме је кнез Михаило донео ”решење о забрани рушења старих градова и 
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коришћења њихових развалина”.  Премда наредба није имала извршних дејстава, 8

начелна брига ДСС учинила је да се на старине обрати дужна пажња и пробила пут 
будућем законодавству архитектонске баштине.!
! Ипак, изворно неимарске теме нису биле предмет бављења ДСС, сходно 
утврђеним програмима и самом саставу чланства. Побољшања није било ни у 
подели на шест одсека 1849, те је, примерице, инжењеру Емилијану Јосимовићу, 
редовном члану од 1848, интелектуалцу ерудитског кова, падало у задатак да 
проверава благајничке рачуне или врши коректуре с ”влашког ” и немачког.  Овај 9

потоњи родоначелник српског урбанизма и свакако најкрупнија инжењерска појава 
половине XIX века, остао је тако у закутку просветитељске мисије ДСС. Распоном 
свог професионалног активизма сличан Николићу, постављао је, међутим, темеље 
српском инжењерству и настави архитектуре – као оснивач Техничарске дружине 
(1867), те као професор Грађанске архитектуре на Лицеју.  Својим знаменитим 10

планом реконструкције ”оног дела Београда што лежи у шанцу” (1867) сјединио је 
неопходност културне еманципације по мери напредних европских урбанистичких 
схватања с новим политичким хтењима и националним ослобођењем. !
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! Архитектонска струка ће преко својих представника бити видљивија тек у 
Српском ученом друштву, које је наследило ДСС  29. јула 1864, посвећено циљу да се 
бави наукама и вештинама ”уколико се оне понајближе тичу србства”.  У новом 11

научном удружењу, заправо, део послова отправљао је и Oдсек за вештине 
(уметност), али тек од 1869. када је допуњен новим члановима међу којима су 
појединци припадали инжењерском доминиону. Тако су се почасном члану 
Николићу и редовном члану Природословног одсека Јосимовићу прикључили 
инжењери и архитекти Александар Бугарски, Михаило Валтровић, Драгутин 
Милутиновић и Андрија Андрејевић у Одсеку уметничком.  !12

! ! Бугарског, Јосимовића и дописног члана Андрејевића, још од раније је 
повезивао, у стручном смислу свакако и истицао, подухват изградње Народног 
позоришта на Зеленом венцу и потом на Тргу републике. Круна те делатности била 
је данашња зграда националног театра, ”кућа светлости”, како су је, због раскоши 
плинског осветљења и унутрашњег уређења, грађани назвали по отварању 1869. За 
Бугарског је позориште значило потврду пројектантске класе коју ће надаље 
доказивати низом стамбених и јавних грађевина у центру вароши, реализацијом 
Старог двора (1881–84), а најпосле пријемом у редовно чланство СУД, где се 
прихватио посла секретара у Одбору уметничком од 
1886. до 1888. године.  !13

! Делатношћу Михаила Валтровића и 
Драгутина Милутиновића у Уметничком одсеку 
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СУД започиње епоха систематског испитивања старина. Од тих раних дана 1871. 
темељит и озбиљан, а свакако најзначајнији подухват одсека, састојао се у томе да 
двојица ”изасланика” Друштва, а то је реч која ће се потом користити с нарочитим 
уважавањем, ”премере и сниме неке од наших старих манастира и друге остатке из 
старине, били архитектонског или другог рода”.  Снимање средњовековних 14

”споменика зидарске вештине”, превасходно манастира и цркава, њихових 
перспектива, основа, подужних и попречних пресека, конструкције, детаља 
секундарне пластике, уз брижљиве описе и свестрано премеравање грађевина, као и 
бележење доприноса ”сестринских уметности” – скулптуре и живописа, били су 
окосница њихове научно-уметничке експедиције. Походећи и ”неприступне кутове 
старе Србије”, ”негда светле, а сада мрачне и тајанствене”, том послу предаваће се с 
великим полетом током два летња месеца сваке године, све до 1885. Исход су били 
снимци и описи 57 споменика, непроцењива документација преко 300 акварела и 
цртежа ”писаљком, од чести перетом, од чести опет кичицом и у бојама 
ориђинала”, али ни приближно само то.  Сви ти ”теренски налази” испитани, 15

сликом и речју предочени без ослонца на претходнике или предилекција у научној 
литератури, указивали су на смернице утанчаног старања према баштини, а 
врхунском уметничком вредношћу прилога сведочили како би та брига ваљало да 
изгледа у будућности, те о каквој је драгоцености реч. !
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! Снимајући “сваки па и најмањи појав од уметничке вредности”, Валтровић и 
Милутиновић су, уз подршку СУД и државе, достизали три виша циља: чували су 
архитектонски споменик од претеће му пропасти, јер тако снимљен, не пропада 
сасвим; истицали уметничку, занатску и техничку обдареност и, уопште узев, 
“духовне силе” српског народа, и најзад, откривали су садржаје од свестране користи 
савременом неимарству, као ”биочуге” и везиво старе и нове уметности.   На 16

“поучљивим врлинама” пре свега споменика моравске школе попут манастира 
Каленић, истицао је Валтровић, могуће је утврдити јасне стилске обрасце, а тиме и 
основе новог стила у уметности ”ако је рада да постане заиста народном”.  !17

! Знатан Валтровићев допринос ће се такође исказати Нацртом Закона о 
старинама, који ће касније, 1889, сачинити с М. Ђ. Милићевићем, а којим су били 
прописани начини одржавања непокретних и покретних старина, отуда и 
историјских грађевина. Овај законски предлог ће се брзо изгубити у зеву између 
жеља тадашњих чланова СКА и спремности Министарства просвете и црквених 
послова да га уопште проследи на усвајање Скупштини.  Та крајња неспремност да 18

се донесе закон о заштити старина биће заједничка, нажалост, законодавним телима 
како Краљевине Србије, тако и Краљевине СХС и Краљевине Југославије.  !19

! Окончање Валтровићеве и Милутиновићеве научне мисије приближно се 
поклапа с настанком Краљевско-српске академије 1886, али и с новим стилским 
тежњама на истеку епохе национално будног романтизма. У претходним годинама у 
СУД су примљени архитекти Светозар Ивачковић и Сава Димитријевић, док је 
почасни члан 1886. постао знаменити Теофило Ханзен, Ивачковићев професор на 
Академији ликовних уметности у Бечу. Међу млађим српским архитектима из 
Ханзенове класе попут Ивачковића, Душана Живановића и Јована Илкића, његов 
практични и дидактички утицај био је очевидан, долазио је с врела шире 
неовизантијске инспирације с јачом синтетичком и транснационалном нотом, те је 
Валтровићева и Милутиновићева културна идеологија обнове традиције моравске 
епохе добила снажног такмаца. !
! Ханзенов, али и утицај Готфрида Земпера, наиме, подстакли су развој српског 
академизма,  а потом и еволуцију оног његовог крака, који ће се на прелазу векова 20
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отворио други излог снимака архитектурних, скулптурних и живописних, 14. априла 1874. год.”, 
Гласник Суд, књ. XLI, 1875, 349; Драгутин Милутиновић, ”Кратка расправа при отварању петог излога 
снимака архитектонских, живописних и скулптурних 14. маја 1878”, Гласник СУД, XLVII, Београд, 
1879, 263.

М. Валтровић, “Колико стара српска уметност може за образац да послужи новој”, у: Идеје српске 17

уметничке критике и теорије, 1900–1950, књ. III, Београд 1981, 45–46; ”Поглед на стару српску црквену 
архитектуру” (Приступна академска беседа Михаила Валтровића читана на скупу Академије 30. 10. 
1888)”, Глас СКА, XVII, Београд, 1889, 37.

 Годишњак СКА, III, 1889, Београд, 1890, 43–55, 108–111.18

 Б. Крстић, нав. дело, 50–59.19

 Александар Кадијевић, Естетика архитектуре академизма (XIX – XX век), Београд, 2005, 295.20



сасвим интернационализовати, па и подлежати дуготрајним покушајима изградње 
новог Дома Академије у Кнез Михаиловој улици 35.  Kао први изворно неимарски 
подухват у највишим научним друштвима од ДСС преко СУД, а сада и у СКА, 
отворио је ново поглавље деловања архитеката унутар и ван Академије. Задирао је у 
темељне феномене грађења, сабирао како стваралачке тако и расудне снаге, 
подразумевао обликовне, функционалне, економске, технолошке и друге аспекте 
неимарства, али је упоредо разоткрио естетска и генерацијска разилажења, сукоб 
архитектонских идеологија, као и унутарсталешки ресантиман.!!
! Пошто је краљ Милан уступио земљиште ”на просветне цељи” новооснованој 
установи, што је 1886. обнародовано и у закону о Академији,  академици су одбили 21

понуду да се оно изда у закуп и одлучили да се израде планови за зграду где би се уз 
Академију нашло места за Народну библиотеку и музеј.  Реферат о подизању Дома 22

Академије од 1887. до 1907, који чува Архив САНУ, сведочи о низу радњи, којима је, 
захваљујући научном ауторитету у СКА и престижу у културној јавности, носилац 
био Валтровић као састављач грађевинског прорачуна, расписивач конкурса, члан 
жирија, али и аутор пројекта нове зграде. !23

!! Ипак, само је упоредна линија деловања 
Константина Јовановића у то време заличила на 
успех. Његов први прорачун с планом из 1900. 
премашио је Академијина средства безмало пет 
пута,  али је седам година касније, као ”познат и 24

заслужан архитекта” – уз остало и аутор београдске 
Народне банке, наново замољен да изради нацрт и 
нови предрачун,  а крајем године и коначни 25

пројекат. До 1910, одричући се половине хонорара, 
довршио је два решења јасне просторне организације 
и композиционе уравнотежености по њему 
својственом, неоренесансном стилском обрасцу. Но 
процена њихове ваљаности затражена је од Андре 
Стевановића, који је те године примљен у дописно 
чланство СКА.  Искључив у негацији, он је у свом 26

напису изнео крунску замерку о застарелости, 

 САНУ 1886–1986, 36.21

 Б. Перуничић, нав. дело, 739–741.22

 Архив САНУ, Документи о изградњи Дома СКА, 1887–1924. Реферат о досадашњем раду на 23

подизању Дома (од 1887. до 1907), бр. 606 (1907), 1–6.

 Годишњак СКА, XIV, 1900, Београд, 1901, 255.24

 Архив САНУ, Документи о изградњи Дома СКА. Писмо Ст. Новаковића Кости Јовановићу, бр. 373, 25

14. августа 1907.

 Исто, бр. 611 (1910)26

       К. Јовановић (1849–1923)



неоргиналности и ”неоделитости” пројектоване архитектуре. Погођен инвективом 
Стевановићевог реферата, до мере да му се чинило излишним да одговара на све 
примедбе, Јовановић је прекинуо сарадњу са Академијом, откупивши притом својих 
дванаест скица.  Пошто је управа Академије потом одбацила властиту кривицу за 27

овај спор, израда планова је поверена Стевановићу, овога пута без затраженог 
”другог мишљења”.  Показало се да вредности Јовановићевог предлога на тај начин 28

нису темељито ни разматране, а да је негативном критиком Стевановић посредно 
дошао до посла. СКА је, уместо да створи услове за ”здраве основе научноме суду”, 
што је био и садржај члана 2. њеног властитог Закона,  стога и објективну 29

експертизу пројекта, те у крајњем пробуди конгенијалност стварања у племенитом 
послу изградње новог здања, олако стала иза једне субјективне оцене. Одбацила је 
рад архитекте Јовановића, кога је двапут молила за сарадњу, тим избором уздигла и 
почаствовала, да би га, противно његовом реномеу уметника с четрдесетогодишњом 
успешном праксом широм Европе, несмотрено и напрасно унизила. !
! Брзо прешавши пут од критичара до креатора, Стевановић је 1911. добио 
сагласност да изради коначни нацрт Дома Академије и покаже на какву је 
оригиналност и ”оделитост” помишљао обарајући Јовановићев предлог.  Као 30

практичар, био је проносилац грађанске 
културе западноевропског круга, појединац 
кога би у то време величао и Скерлић – 
отворен ка свим покретима у друштву и 
науци, човек свога доба на висини савремене 
мисли.  Упркос декларативном изјашњавању 31

да се у старој српској сакралној архитектури 
находи основ препорода савременог 
неимарства, његова пракса била је окренута 
тадашњој ” младости идеја ” по црти 
француске декоративне архитектуре и бечке 
сецесије. Сарадника у великом послу нашао је 
у Драгутину Ђорђевићу, професионалцу 
највише архитектонске спреме , склоног 
стваралачким реинтерпретацијама. Али, агенс 
новаторства у који се уздао ауторски пар, и то 
храбро, јер је била реч о изгледу највише 
научне и националне установе, није утицао на 

 Исто, Писмо К. Јовановића СКА, 5. 10. 1910, бр. 672; Изјава К. Јовановића, 15. 11. 1910.27

 Годишњак СКА, XXIV, 1910, Београд, 1911, 143, 169-170.28

 САНУ 1886–1986, 41. 29

 Годишњак СКА, нав. дело, 143, 170; Исто, XXV, 1911, Београд, 1912, 89–90.30

 Петар Пијановић, Српска култура 1900–1950, Београд, 2014, 389.31

          А. Стевановић (1859-1929)



отклон од академског стереотипа, нити је структуралност архитектуре убедљиво 
проистицала из савремене конструкције и материјала. Наглашена остакљеност 
приземља и чеоног ризалита, трговачког пасажа и мезанина, лепршава маркиза над 
приземним партијама Дома, те општа бујност декоративног и скулпторалног 
програма, дала је важност акциденцији спољашње материје уместо да ублажи 
утисак тежине и гломазности волуминозне грађевине. Поврх тога, унутрашње 
просторно решење, за разлику од прегледног Јовановићевог, одликовала је 
нефункционалност и заоходност , у коме ће крупан недостатак бити 
нерепрезентативни приступ главној сали и, уопште узев, несклад између жељене 
монументалности и неопходне утилитарности.  По довршеном пројекту започело је 32

грађење 1912, али је прекинуто 1914. !33

! Пошто су свет напустили Милутиновић (1900) и  Валтровић (1915), а после 
Великог рата и Ивачковић (1924) и Димитријевић (1927), који у Академији нису 
оставили изразитији траг,  Стевановић и Ђорђевић су својим радом сасвим 34

 Марина Павловић, ”Девет деценија здања Српске академије наука и уметности”, ”Наслеђе”, XVI, 32

Београд, 2015, 33–35; САНУ 1886–1986, 60.

 У пројектовању су учествовали и Ј. Михаиловић, М. Минић, Ђ. Мијовић и И. Ариновљевић. 33

Годишњак СКА, XXV, 1911, Београд, 1912, 89–90, 147–148.

 Ивачковић засигурно због терета обавеза у Министарству грађевина. В.: Миле Станић, Грађа о 34

именовиању првих чланова СКА, Београд, 2010, 138–143.

                      А. Стевановић, Д. Ђорђевић, Дом Академије (разгледница из 1934)



обележили прву четвртину века на пољу неимарске делатности СКА. Осим 
пројектовању, Стевановић се посветио организацији, финансијским и техничким 
аспектима израдње Дома, новом пројекту закона о старинама, док је иза себе оставио 
и властити Фонд за испитавање српског техничког фолклора.  Ђорђевићу је падало 35

у задатак пројектовање и надзирање грађења, у чему је показао изванредну 
истрајност и, како је оцењено, ”лепу савест своју”, што га је, уз препоруке његовог 
педагошког деловања и уметничког опуса, учинило дописником Академије 
уметности 1920. !36

! По довршењу Дома 1924, иницијалне просветне циљеве су надјачали 
меркантилни и ниједна од културних установа, али ни сама СКА, није се у здање 
уселила, већ се оно, због превеликих трошкова изградње, дало у закуп.  Налози 37

исплативости определили су намену простора – атрактивне дућане с галеријама у 
приземљу и пасажу, кафану и ресторан, банкет-салу и салу за предавања, на четири 
спрата велике станове од по пет и више соба, опремљене до тада у Београду 
непознатим системом усисавања прашине и вентилисања. Нашло се чак места и за 
коцкарницу и један сепаре, како је Стевановић шаљиво изјавио новинару 
”Политике”, ”за проветравање мамурних кафанских гостију”.   Величином, 
архитектонским стилом и модерним комфором, Дом је ипак побудио наклоност 
јавности као једина престоничка зграда која би се с пуним правом могла назвати 
палатом. !38

! Делатност СКА је отуда настављена у кући у Симе Игуманова у Бранковој 
улици 15, где је 1925. за новог члана изабран и Петар Ј. Поповић, тадашњи 
хонорарни професор Византијског стила на Техничком факултету. Студиозни 
истраживач и плодан стваралац, мислен и друштвено окретан, био је једнако 
утицајан у пројектантској свакодневици и академским круговима. Његове изведене 
сакралне и профане грађевине, написи, посвећеност заштити и рестаурацији 
средњовековних споменика,  чинили су га настављачем снажне пређе 39

неовизантизма у СУД и СКА, која се провлачила од Андрејевића – представника 
руске школе, ”ханзеновца” Ивачковића, преко теоретичара и практичара српско-
византијског стила Валтровића и Милутиновића, до Стевановића, заговорника 
препорода савремене архитектуре на основици културне тековине из старина. 
Управо на Стевановићеву препоруку, Поповић је и непосредно довршио његово 
започето истраживање за Академију и 1933. објавио тријадну студију ”Старо 
Нагоричино, Псача, Каленић” (са В. Петковићем). Прикупивши и обрадивши 
велику грађу, прегледним објашњењима и илустрацијама описао је архитектуру, 

 Годишњак СКА, XXXV, 1926, Београд, 1927, 62–63, 108–109; Исто, XXX, 1921, Београд, 1922, 218.35
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 Исто, XXXI, 1922, Београд, 1923, 100–101; Исто, XXXII, 1923, Београд, 1924, 106–111.37

 ”Палата Академије наука”, ”Политика”, бр. 5515, 1. 9. 1923.38

 Годишњак СКА, XXXIII, 1924, Београд, 1926, 164-5.39



место и историју ових споменика, преносећи њихове, како је сам оправдано оценио, 
”суптилности архитектонске, како конструктивне тако и стилске”.  !40

! Када је, почетком тридесетих, како се изразио тадашњи председник Богдан 
Гавриловић, ”смрт својим свирепим крилом окренула неколико чланова 
Академије,” с њима и творце Академијине палате, једини неимар међу академицима 
ће задуго остати Поповић. Његово императивно држање за идеологеме уметничке 
реинтерпретације средњовековља, у време када је позни талас неовизантизма падао 
у нестваралачке замке доктринарности, те чињеница да је делатност Академије 
уметности тада била оскудна,  учинили су да, и поред изазова плурализма на 41

архитектонској позорници тога доба, у СКА опстане давно успостављени културни 
модел. Ипак, као надзорни архитекта Академијиних зграда, баштиник чврсте везе са 
својим претходницима и ментор млађим неимарима, попут Александра Дерока и 
његовог факултетског асистента Григорија Самојлова, Поповић се до своје смрти 
1945. вредно предавао посланству у Академији. ! !42

! После Другог светског рата, проређеног чланства због прекида у изборима, са 
старим саставом из времена ”ненародне” власти, Академија се с тешкоћама 

 Архив САНУ, бр. 1331; Старо Нагоричино, Псача, Каленић, Београд, 1933.40

 Архив САНУ, Записник Свечаног годишњег Академије, 7. 3. 1933;  Записници скупова Академије 41

уметности, 1933–40.

 Годишњак СКА, XXXIX, 1930, Београд 1931, 72; Исто, XLVII, 1937, Београд, 1938, 56; Исто, XL, 1931, 42

Београд, 1932, 100.

              П. Поповић (1873-1945)                                                          Среска зграда у Врању



укључивала у научни и културни живот земље.   Законом из 1947, који је донео и 43

преименовање у Српску академију наука, као и организациону структуру од шест 
одељења, међу којима је било и Одељење ликовних и музичких уметности, у 
институцију посредно продиру налози свеопште ”обнове и изградње” тадашњег 
друштва. Проширење у чак 24 новооснована института (до 1949) и увећање 
персонала, исходило је историјским размахом научне делатности чију су окосницу, 
уместо некадашњег индивидуалног рада чланова, чинили радни пројекти и 
колективно прегнуће чланова. Стога се и сама апломба академика унутар Академије 
померила из свога предратног лежишта, јер су подразумеване обавезе и дужности, у 
складу са идеолошко-политичким преображајем, добиле друштвенији смисао.!
! Увећани обим делатности неминовно је подастирао неимарску тему – 
опсежну реконструкцију и адаптацију Дома Академије, тешко оштећеног у 
бомбардовању 1941. До фебруара 1952, када се Академија коначно преселила из 
Бранкове у своје данашње седиште, Григорије Самојлов и његов сарадник Ђорђе 
Смиљанић свеобухватно су преобликовали читав унутрашњи склоп грађевине, 
вођени начелом стилске еквидистанце спрам наслеђеног архитектонског предлошка 
колико и спрам тадашњег соцреалистичког миљеа.  Средњи пут није одвише дирао у 
орнаментално богатство прочеља, већ је следио замисао усклађивања с новом 
наменом, исправљајући у ходу недостатке претходног решења. Зналачки изведена 
адаптација,  учвршћена логиком побољшане комуникације и разговетне функције,  
добила је своје заокружење 1967, када је по пројекту Самојлова довршена и отворена 
за јавност Галерија САНУ на углу Кнез Михаилове и Вука Караџића. !44

! Међутим, у проширењу научних делатности на институте ликовна уметност 
није нашла оправданог места, а у самом саставу чланства ОЛМУ после 1945. 
наступило је доба неравнотеже без неимара и њиховог 
могућег доприноса. Хијатус је превладаван једино 
свестраношћу Александра Дерока и Бранислава Којића, 
али у Одељењу  друштвених наука, где су обојица, по 
основи изузетног архитектонског , научног и 
историографског рада, примљени за дописне чланове на 
истој седници 1955. године.  !45

! Будући да је био Поповићев ученик и његов 
вишегодишњи сарадник на радовима у Жичи , 
Сопоћанима, Ђурђевим Ступовима у Будимљи и др., 
такође и аутор илустрација на учитељевој студији о 
Старом Нагоричину, Псачи и Каленићу, најзад и писац 
капиталног двотомља  ”Народно неимарство”, награђеног 
из фонда Андре Стевановића, Дероко је у Академију 
ступио као прави чувар легата претходних проучавалаца 
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          А. Дероко (1894-1988)



споменичког наслеђa.  Нетом је разгранао  своје научне активности, показујући 46

изванредан полет: путовао је у Апулију ради компаративних студија утицаја 
уметности средње Италије на Студеницу и Дечане, у Свету Гору, Солун и Серез, 
доцније у јужну Француску и Италију, обилазио споменике, музеје и библиотеке, 
објављивао резултате истраживања у Гласнику САН, држао предавања, представљао 
Академију на конгресима у иностранству и у Националном комитету за историју 
уметности, као члан и председник деловао у Међуакадемијском одбору за 
проучавање материјалне културе Југославије. ! !47

! С Браниславом Којићем, колегом са одељења и 
Архитектонског факултета, повезивала га је страст изучаваоца 
народне архитектуре, трагалаштво за националним изразом у 
пракси, уз коришћење предајних чинилаца нашег профаног 
неимарства, а у крајњем исходу – изградња простодушне 
верзије вернакуларне архитектуре, блиске свакодневици 
савременог живота. На том трагу су обојица у међуратном 
периоду остварили високовреднована архитектонска дела. За 
разлику од Дерока, међутим, Којић се својим градитељством 
такође потврђивао и као носилац авангардних струјања, један 
од најзапаженијих чланова, председник, потом и хроничар 
Групе архитеката модерног правца,  те се може сматрати и 48

првим архитектом модернистичке провенијенције који је 
примљен у Српску академију наука. Но, како је своју делатност 
успешног неимара одменио научним радом, истицао се акрибијом истраживача 
ближег архитектонског наслеђа, проучавајући, између осталог, стару градску и 
сеоску архитектуру, историјски развитак и савремени преображај агломерација 
руралног типа, њихову урбанистичку структуру, типологију сеоске куће, 
пољопривредну архитектуру. За Академију га је везивала и сарадња са 
Етнографским институтом од његовог оснивања 1947, где је од 1951. био шеф Одсека 
за народну фолклорну архитектуру, члан Научног савета, а од 1958. и председник 
института. !49

! Тек 1961. свет непосредне пројектантске праксе добио је представнике у 
Одељењу, а мисао и дело архитектонске модерне врсту академске легитимације. Тада 
су, наиме, за дописнике изабрани Драгиша Брашован и Никола Добровић, 
ствараоци несвакидашње изражајности и професионалног досега, творци 
путоказних дела домаће архитектуре, у то време већ и међународно признати 
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чланови Британског удружења архитеката. Добровићу, јуришном борцу за 
преобразитељску истину и моћ савремене архитектуре, уједно теоретичару и 
педагогу зналачке уроњености у њену материју и историју, припадала је садашњица 
социјалистичке Југославије, будући да је у то време био довршаван његов Комплекс 
Генералштаба у Београду. За Брашована пак, полиглоту стилова и зналца занатских 
тајни, кога је властити уметнички геније с једнаким успехом водио кроз поетичке 
империјуме историзма и модернизма, стваралачки врхунац догодио се у Краљевини 
Југославији, када је остварио своју трилогију државних грађевина у Београду и 
Новом Саду. У Одељење уметности ступила су отуда два самосвојна прегаоца, али 
два супарника пре него саборца на истим научним и уметничким задацима, но !
барем испрва с намером да за собом оставе терет међусобно непомирљивих 
професионалних становишта, различитих светоназора и освада.! !
! Током своје четири године проведене у Академији до смрти 1965, Брашован 
није стигао да се прими посебних задатака засигурно и зато што у пројектовању није 
посустајао, већ су само током 1962. по његовим идејним нацртима изграђене чак 34 
зграде у ужем и ширем подручју Београда, комплекс у Чачку, зграда ”Службеног 
листа” у Београду, као и поједини ентеријери Петровардинске тврђаве. Историја 
Одељења бележи његов прихваћени предлог, који је носио све вредности објективног 
тумачења једног архитектонског дела, да за остварење комплекса Генералштаба 
Добровић буде кандидован за Октобарску награду.  !50

! За Добровића, који је 1968. и добио ту награду, прва половина седме деценије 
била је време изузетне радености и гратификације: најживље присутан у раду 
Академије, упоредо је довршавао грађевине и пројекте, припремао и објављивао 
чланке, расправе и уџбенике ”преко граница Универзитета”, како је сам знао да 
напише. Тада је постао и редовни члан САНУ и дописни члан ЈАЗУ, добитник 
Седмојулске награде и лауреат Савеза урбаниста Југославије. На његову иницијативу 
у ОЛМУ су, као инострани чланови, изабрани проносиоци међународног 
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функционализма између два рата, тадашњи професори архитектуре у Будимпешти, 
Прагу, односно Копенхагену –  Мајор Мате, Адолф Бенш, који се домаћој јавности 
представио још 1928. на изложби чехословачке архитектуре, и Анре Јакобсен, водећи 
дански архитекта, тада већ светски признати дизајнер намештаја.   !51

! За Академију је Добровић и непосредно везао два писана рада. У приступној 
беседи 1965, кроз наратив о себи у трећем лицу, изнео је властито виђење савремене 
архитектуре као благородног изума Запада и сјединитељке народа, но по принципу 
јединства у разноликости,  док је у Одељењу, непосредно после Брашованове, а две 52

године пре властите смрти, приказао спис ”Архитекта Драгиша Брашован”.  53

Поједине објективне валуације у том раду надвладала је, међутим, за место и 
прилику крајње неприкладна Добровићева импостација негативне критике, па је 
„научно“ вредновање у суштини послужило детронизовању, а никако промоцији 
Брашовановог опуса,  посредно бацивши сенку сумње и на саму оправданост 54

његовог дојучерашњег присуства у САНУ. !55

! До маја 1970, када је у ОЛМУ примљен Богдан Богдановић, задатак старања о 
архитектонском стваралаштву преузели су накратко поново Којић и Дероко, 
руководећи и учествујући у научним делатностима у телима Академије.  
Вишеструко упослен као неимар, писац, педагог, истовремено декан и идеатор 
модернизоване наставе Архитектонског факултета, Богдановић је по ступању у 
матично одељење био особито делатан, али временом све мање, да би 1978. прешао у 
Одељење друштвених наука.  Намисао колективног окупљања око архитектонско-56

урбанистичких питања отуда је и даље спроводило то одељење, где је образована 
Група за испитивање фундаменталних проблема архитектуре и урбанизма у Србији, 
с Којићем, као председником, Богдановићем и у међувремену примљеним 
дописником архитектом Иваном Антићем, као и архитектима др Браниславом 
Миленковићем, др Ђорђем Злоковићем и другима. Током свог деветогодишњег 
постојања, Група је одређивала средњорочне планове научног истраживања у 
области архитектуре и урбанизма у САНУ, покретала пројекте, рефератима чланова 
учествовала на научним скуповима и објављивала истраживања. !57
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! Вративши се у ОЛМУ 1980, Богдановић се исказао и својим политичким 
ангажманом. У опширној беседи поводом смрти Јосипа Броза, одважан у 
трансдисциплинарном простирању, семиотички је тумачио хералдичку представу 
пламена на југословенском грбу, као ”личне, имагинативне творевине председника 
Тита”, тог заветног и антидогматског симбола разгарања слободне мисли и 
мишљења, како је утврдио.  Делатност у крилу САНУ наставио је  постављањем 58

изложбе ”Уметници академици 1968–1978”, где је каталогу приложио своје текстовео 
колегама Антићу и Дероку.  И поред тога, 1981, вазда наклоњен хабитусу апостате, у 59

знак протеста што није изабран за редовног члана (недостајао је глас) писмом је 
захтевао да буде разрешен чланства.  Испод површине званичног разлога, у 60

парантези се крило, како је касније разјаснио, суштинско незадовољство радним 
карактером Академије ”попут совјетске из времена Брежњева”, разочарање што се у 
ОЛМУ регистровало одсуство са састанака, а изостајала суштинска питања 
филозофије, архитектуре, града и историје.  Будући да ни у Закону ни у Статуту 61

није била предвиђена могућност оставке на чланство, а сходно званичном тумачењу 
да избор има трајан карактер при чему ”ни смрт не прекида везу умрлог члана са 
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Академијом”,  од тада ће се у прегледима активности САНУ 62

понављати да Богдановић нити долази на скупове, нити прима 
академску награду, али се и даље води као члан Одељења. У 
годинама које следе, постаће један од најгорљивијих критичара 
Академијиног деловања.!
! У наредном периоду од безмало четврт века 
архитектонски стожерник САНУ биће Иван Антић. Чврст у 
неговању модернистичких вертикала које су ту већ поставили 
његови претходници Добровић и Брашован, подупирао их је 
властитим активизмом, као и посебном врстом естетизма 
савременог простора као намах схватљивог и сагледивог, чија 
функција надахњује решавање форме, а лепота израста из 
прикладности, како је касније сажето објаснио у својој 
приступној беседи.  Већ довршивши своја високовреднована остварења – Музеј 63

савремене уметности и Спомен музеј у Крагујевцу (оба са Иванком Распоповић), 
примио се и најодговорнијих задужења, па и рада у Председништву САНУ (1977–95). 
Само у кратком периоду од 1983. до 1986, у Одељењу му се придружио Милорад 
Пантовић, који је у Академији отеловљавао појам градитеља као високог 
”интелектуалца технике”, ствараоца велике концентрације знања и префињеног 
уметничког укуса.    64

 Архитектонско-урбанистичка проблематика под кровом Академије оживела је 
током осамдесетих година, подстакнута снагом полицентричних и евокативних 
испољавања постмодернизма. Подухват Средиште културе III миленијум, покренут 
1979, када је група академика предложила да се у београдском Савском амфитеатру 
изгради културно средиште,  означио је почетак промишљања тог питања у САНУ. 65

Условљена неопходношћу да се ублажи културно заостајање изазвано повесном 
судбином нашег народа ”на шаву времена и простора”, изградња таквог средишта 
била је питање начелне оријентације друштва, а не средстава, сматрали су 
академици.  Пројекат је био схваћен као прилика за пуно ослобађање стваралачког 66

мишљења pro futuro, отвореног не само националном, већ и глобалном концепту 
културе. Критичким испитивањем његове изводљивости и опсега, анкетирањем 
јавних делатника, Одбор је прикупио грађу довољну за формулисање начелне урбо-
архитектонске потке комплекса, која се не би свела на некакво ”мамутско здање” или 

 Годишњак САНУ, LXXXVII, 1980, Београд, 1981, 70–71.62

 Иван Антић, ”Простор у архитектури”, Глас САНУ, CCCXLV, Београд, 1986, 19–24.63

 Пантовићевa приступна беседа ”Архитектура нашег времена” се с данашње дистанце јавља у светлу 64

посебно вредне, премда у домаћој теорији архитектуре неуочене елаборације појава на заласку позног 
модернизма. Глас САНУ, CCCXLV, Београд, 1986, 47–55.

 Александар Р. Деспић, ”У сусрет III миленијуму”, у: Средиште културе III миленијум (каталог 65

изложбе), Београд, 1985, 7.

 Исто, 6; Петар Игњатовић, ”III миленијум – мишљења о културном средишту”, у: Средиште…, 12866

М. Пантовић (1910-1986) 



”културну пирамиду”, већ састојала од ”систематски, али поступно грађене 
организоване групе здања мањег формата утканих у живо градско ткиво”.  Изложба 67

у Галерији САНУ 1985. била је круна овог Академијиног креативног имагинаријума, 
својеврсне мисаоне и сновиђајне радионице. Осамнаест архитеката представило је 
низ решења, почев од алтернативних урбанистичких модела, преко архитектонских 
специфичности здања културе, забаве и трговине, до нових и домишљених установа 
окупљених у једној динамичној урбаној средини по мери најузвишенијих људских 
потреба.  Ове ведре есхатолошке визије, тада, али и деценијама затим, помрачило је 68

невреме бурних тумачења интерног преднацрта Одбора (Комисије) за припрему 
меморандума као одговора на свеукупну кризу у земљи, а који је, по мишљењу 
тадашњег генералног секретара Дејана Медаковића, Академију нежељено спустио у 
”арену свакодневних политичких збивања” управо у време припрема за прославу 
њене стогодишњице. !69

! До половине осамдесетих, под Антићевим руководством, проширена је и 
Галерија САНУ по пројекту Бранке Миловић (1979–82), коју је ОЛМУ предложило за 
Октобарску награду Београда.   Такође је довршен и конститутивни период рада на 70

речнику појмова ликовних уметности са утврђеним иницијалним азбучником 
термина, међу којима је важно место додељено и онима из области архитектуре.  71

Уверење о неопходности таквог речника сазрело је на основи старања о унапређењу 
језика, тој традицијској делатности САНУ и њених претеча. На ред је отуда дошло и 
разјашњење посебног језика уметности на непрекинутом трагу давног покушаја 
Атанасија Николића да се на Лицеуму у Крагујевцу 1841. дефинишу стручни 
појмови, али тада  у једном Техничком лексикону, сачињеном на ”обште сагласије” 
ученог друштва.  !72

! После смрти академика Пантовића 1986, Којића 1987, а затим и Дерока 1988, !
који је једно време био и члан ОЛМУ, а чији се крупни допринос уградио у тада већ 
једновековно проучавање споменичке баштине у Академији , посланство 
архитектонске струке преузео је поново Антић. Избором иностраног члана Бориса 
Подреке 1988, тадашњег професора Високе школе за примењену уметност у Бечу, 
стање се није могло поправити, те је 1991. у Одељењу изражена забринутост што се 
већ годинама број архитеката и вајара не повећава, и поред кандидатуре истакнутих 

 А. Деспић, нав. дело, 7–8.67

 На изложби аутора Александра Деспића, Милоша Р. Перовића, Драгослава Срејовића и Гордане 68

Харашић учествовали су: И. Антић, С. Личина, М. Лојаница, М. Јовановић, М. Митровић, Д. 
Ећимовић, М. Чеховин, Р. Марић, М. Мирковић, А. Ђокић, Б. Подрека, Д. Тешић, З. Лазовић, С. 
Малдини, Ј. Јовановић, Б. Поповић, П. Ђукић и Д. Мрђа. 

 Годишњак САНУ, XCIII, 1986, Београд, 1987, 109.69

 Архив САНУ, Записници ОЛМУ 1982, бр. 596/2, 3.70

 Милан Лојаница, Предговор, у: Речник појмова ликовних уметности и архитектуре, Београд, 2014, 10.71

 Архив САНУ, Историјска збирка бр. 7380/32, Атанасије Николић - биографија, 54.72



представника ових уметности.  Ипак,  по започетим тематским смерницама, Савет 73

САНУ на челу са Антићем радио је на студији о Савском амфитеатру.  74

Истраживачко исходиште је био елаборат „Савски амфитеатар – студија могућности 
трансформације простора у ново градско средиште“, а на архитектонско-
урбанистичком конкурсу 1991. разрађивана је задата тема. Уважавање људске 
размере и контекстуалности издвојили су пројекат „Варош на води”, који је свесним 
романтизовањем садржаја дочаравао разноликост доживљаја у граду поливалентних 
јавних простора, мостова и булевара, с градским средиштем које је, мрежом острва, 
укључивало саму реку Саву и њене обале. ! !75

! ! Посустајање Академијиних 
активности уследило је током ратних и 
санкцијских збивања деведесетих 
година, али ће се инерцијом оскудног 
прилива средстава, продужити и у 
првим годинама новог миленијума. 
Уследио је застој у раду на Речнику 
појмова и изнудица објављивања 
сепарата по областима, а пробудила се 
и сумња да ли уопште настављати 
подухват.  Изостало је такође свако 76

бављење пројектом Ликовна уметност 
XVIII, XIX и XX века, а ОЛМУ је, четири 
године по прихватању Председништва 
да се оснује институт за ликовну 

уметност и проучава домаће ликовно стваралаштво, поново отворила ово питање, 
али без успеха.  На пољу архитектонских тема, од истог узрока боловале су 77

неуобичајно отегнуте припреме за представљање Подрекиног дела, започете још 
1995, а окончане тек 2006. упечатљивом ретроспективном изложбом. Једнако 
значајна, изложба о личности и делу Бранислава Којића поводом стогодишњице 
његовог рођења 1999, уприличена је у Галерији САНУ две године касније.   !78

! Године 2005. умро је академик Антић, који се без остатка предавао циљевима 
Академије, радећи у Председништву, одборима, комисијама и саветима САНУ, 
пишући написе о академицима-неимарима, пројектујући њен замишљени 
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Информативни центар, и 
много шта друго. Предуго 
једини домаћи архитекта 
међу академицима и једини 
академик међу нашим 
архитектима, устрајавао је да 
архитектонско - урбанистичка 
питања у Академији одржи 
живим. Ратне и транзицијске 
околности су томе одмагале, 
доносећи не само разарање 
грађевина, већ и општу 
в у л г а р и з а ц и ј у 
архитектонских прилика у 

колоплету бесправне градње и сопственичког самовлашћа, тромости и 
коруптивности градских служби, као и злоћудних варијација постмодерне. У 
међувремену, тас на ваги упослености архитеката претегао је од рада за државу ка 
раду за приватног наручиоца, а појава безименог творца тзв. инвеститорске 
архитектуре, проширила је и саму перформативност неимара у сфере 
предузетништва и самопромотерства, чак и посебне врсте еснафске и           
интересне камарадерије.  !79

! Избором, испрва, Милана Лојанице (2003, редован 
члан од 2009), потом Бранислава Митровића (2006, 
редован од 2012), Милана Марића (дописни члан 2009) и 
иностраног члана Ивана Штрауса (2012), Академија је, 
међутим , остала верна дигнитету архитектонског 
ствараоца из времена модернистичке аксиологије као 
проноситеља суштинских вредности архитектуре на 
укрштају технике, уметности и мисаоности.! Ово значајно 
проширивање архитектонске групе одвијало се готово 
упоредо са узлетом лексикографске делатности САНУ по 
усвајању Закона о Српској енциклопедији 2005. и 
наставком пројекта Речник појмова ликовне уметности и 
архитектуре. Са искуством тимског, као и педагошког 
рада, академик Лојаница се прихватио одговорности – као 
члан Уређивачког одбора СЕ и председник Одбора РП, а 
изузетно посветио консолидовању посла на Речнику, 
свестраном промишљању и елаборацији концепцијских 
тежишта овог издања, чији ће први том бити објављен 
2014. Вишесмерно пројектантски активан у нашој 
архитектонској свакодневици, својим идејним решењем 
концертне дворане у дворишном делу палате САНУ 

 С. Г. Богуновић, нав. дело, том III, 1303–1306, 1443–1447. 79

                              М. Лојаница (у тиму), Блок 19а

    Б. Митровић, Црква у Штипини



(2010),  допринео је такође 80

продубљивању неимарских 
планова под кровом 
Академије, а као секретар 
ОЛМУ и члан Председништва, 
делотворнијем раду њених 
највиших тела.   !81

! Академик Митровић је у 
Одељење донео емпирију своје 
дуготрајне ангажованости у 
пројектантском, педагошком и 
јавном животу струке, а у 
стваралачком смислу смелост 
неимара који пробија овештале 
оквире домаће архитектуре, изражајношћу која је постојано била усмерена изазову 
новума. Са дописником Марићем пак, ОЛМУ је добила ствараоца смотрених синтеза 
– рационалне архитектуре срођене с питомином војвођанских пејсажа, особеног 
духа, градива и боја.!
! У новије време, архитектонска заједница Одељења покушавала је да остане 
доследна културно-естетским аксиомима који су утврђени деловањем Одбора за 
Трећи миленијум у последњој четвртини 20. века. У транзицијском миљеу опште 
политизације урбаних питања, манипулације грађевинским земљиштем и самом 
архитектуром као пројекцијом напретка, Одељење се, ипак, није држало по страни. 
Када се 2011. Београдска тврђава суочила с претњом наговештене новоградње у 
њеном подножју, надлежнима је упућен Апел за проверу основаности планирања 
интензивних садржаја у овој зони историјске заштите, уз подсећање на закључке 
научног саветовања у САНУ 1985.  Волуметријска и морфолошка премоћ 82

мултифункционалног комплекса на месту некадашње фабрике “Беко” изазвала је 
реакцију не само због занемаривања сагледљивости, већ надасве агресивног 
угрожавања амбијенталне целине, и за град у целини пресудно важних 
идентитетских својстава Тврђаве. Још важнији је био одговор на Нацрт просторног 
плана ”Београд на води”, када је 2014. при ОЛМУ образован Одбор за архитектуру и 
урбанизам и формулисане Примедбе и сугестије на тај план посебне намене.  С 83

надом да се могу побољшати нарочито они елементи плана ”који се тичу трајних 
последица”, аутори елабората су експлицирали бројне његове недостатке и 

 Исти пројектантски задатак решавао је и тим ”Енергопројекта” 1989.80

 Годишњак САНУ, CXI, 2004, Београд, 2005, 262, 259, 765–783; Исто, CXIV, 2007, Београд, 2008, 243.  81

 Исто, CXVIII, 2011, Београд, 2012, 240; Београдска тврђава у прошлости и садашњости (зборник 82

реферата и дискусија), Београд, 1988. 

 ”Нацрт просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда!83

– подручје приобаља реке Саве намењеног за пројекат ‘Београд на води’, Јавни увид, Примедбе и 
сугестије”, САНУ, октобар 2014.

             М. Марић, зграда Матице српске у Новом Саду, 



сугерисали решења, у начелу свесни чињенице да се наместо дуго планираног, па и 
утопијски ишчекиваног средишта културе у центру Београда, рађа средиште 
урбанистичке аномије и врста архитектонски одударног и октроисаног 
екстериторијума при Сави.! !
! Током 175 година САНУ, кроз троврсну природу својих делатности – старањем 
о  архитектонском наслеђу, изградњом палате, као и доприносом остваривању 
програмских циљева Академије – архитекти-академици су дали резултате на 
основици властите свестраности, научно-истраживачке акрибије, уметничког дара и 
институционалне посвећености. Кроз читаву прошлост, ипак, њихова малобројност 
је била препрека чујнијем гласу струке, јер је индивидуализовала та настојања, 
чинећи тежим да се постиже оно за шта је ”посебна снага недовољна”, на шта је 
упозоравао још Основни закон о Краљевско-српској академији.  Малобројност је, 84

надаље, последично отварала питање репрезентативности чланства као каквог верног 
одраза стања у врху архитектонске професије, ово углавном по следу очекивања 
шире јавности да би академици морали бити человође и узорити актери 
најважнијих збивања. Чињеница је да су пред вратима САНУ, између осталог због 
статутарне природе изборног поступка у Академији, остали бројни архитектонски 
делатници достојни њеног чланства, те да је степен репрезентативности бивао 
различит, али свакако најмањи тридесетих година прошлог века и у деценији после 
Другог светског рата када је нит доприноса неимара била и прекинута, као и 
деведесетих година прошлог века. Било је, дакле, неминовно времена када су 
преломни догађаји од значаја у развоју архитектуре, узаврели светови идеја, носиоци 
како традиционалних тако и авангардних поетика, мимоилазили Академију и 
остајали по страни од ње. !
! При избору неимара, Академија је, међутим, готово увек примењивала  чврсте 
критеријумске одреднице: тражила се и бирала личност хуманистичке ширине у 
споју уметничких, теоријских и практичних знања, а пресуђивало је дело, обимно и 
јединствено по препознатљивом ауторском писму и идиолекту. !
! На прагу данашњег преобликовања наших градова у објекте потрошње и 
услуга, у доба све веће социјалне важности архитектуре а све мањег утицаја 
архитеката на друштвени живот, али и еродираних критеријума академског 
образовања, који у савремену праксу доносе наплаве кич-архитектуре травестираног 
историзма, Академијину заједницу неимара очекују нова суочавања. !!
! !!!!!!!!

 Б. Перуничић, Српско учено друштво 1865–1893. и Српска академија наука 1886–1893, Београд , 1973, 6–84
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Сажетак:!
У прилогу се у хронолошком следу приказује деловање архитеката-академика Српске 
академије наука и уметности и посебно тематизује њихов индивидуални допринос раду 
Одељења ликовних и музичких уметности и његових претеча. Током 175 година Академије 
то деловање углавном се исказивало на три прегалачка поља. Снимање и пописивање 
споменика архитектонске старине, али и бављење законским основама њихове заштите 
зачињу се још у Друштву српске словесности, а потом постају делатност и проблемска тема 
следбених Академијиних друштава. Дугогодишње припреме за изградњу, пројектовање и 
надзирање градње палате САНУ у Кнез Михаиловој 35, потоње реновације, адаптације, те 
пројекти проширивања функција и простора, друго су поље ангажовања неимара, док треће 
припада њиховом доприносу програмским циљевима САНУ, раду у саставу тимова чији су 
били чланови, па и повремени предводници. Закључује се да су кроз троврсну природу 
својих делатности неимари постигли значајне резултате захваљујући властитој свестраности, 
научно-истраживачкој акрибији, уметничком дару и институционалној посвећености. 
Њихова малобројност у Академији кроз сва времена, међутим, била је непремостива 
препрека чујнијем гласу струке, јер је индивидуализовала та настојања, чинећи тежим да се 
постиже оно за шта је ”посебна снага недовољна”, на шта је упозоравао још Основни закон о 
Краљевско-српској академији.!!!!!!!!!!!!!
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