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Извештаји Владимира Белоусова,
стипендисте Владе ФНРЈ
Завршетком Другог светског рата и победом револуције у Југославији,
нове револуционарне власти обраћале су велику пажњу на омладину као важног носиоца промена. Студентска омладина, као значајан елемент будућег
социјалистичког друштва, требало је својим усавршавањем и школовањем да
помогне његову изградњу. Нове власти виделе су интерес у слању својих студената у иностранство на усавршавање, али су с друге стране желеле да прихвате стране студенте који би касније били најбољи носиоци вести о „новој
Југославији“. Југословенски студенти су првих послератних година највише
одлазили у СССР и Француску, док је гро страних студената који су долазили
у Југославију био из земаља народних демократија.1 Сукобом између југословенског државног врха и СССР-а оличеног у Резолуцији Информбироа 1948.
године, ситуација се по Југославију драстично мења. Економска блокада, политичко-пропагандна кампања, притисак и претње војном интервенцијом од
стране СССР-а и његових сателита, учинили су неизвесним положај Југославије. Сукоб са СССР-ом значио је и престанак студентске размене са земљама
социјалистичког лагера. САД и остале западне земље полако су почеле увиђати значај „ренегата“ комунистичког света и сарадње са њим. Одсуство студената са источне стране „гвоздене завесе“ временом су све више попуњавали
студенти из западних земаља. Почетком реализовања политике која ће касније прерасти у политику несврстаности, у Југославију на студије почињу да
пристижу и студенти из новоослобођених азијских и афричких земаља.
Нормализацијом односа са СССР-ом и источноевропским, социјалистичким земљама, као и успостављањем културне и студентске сарадње средином 50-их, поново се појавила могућност да студенти из ових земаља дођу
у Југославију као стипендисти њене владе.2
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М. Перишић, Од Стаљина ка Сартру: формирање југословенске интелигенције на
европским универзитетима: 1948–1958, Београд 2008.
Д. Бонџић, Мисао без пасоша – међународна сарадња Београдског универзитета 1945–
1960, Београд 2011, 248.
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Током лета 1955, први пут је покренуто питање размене студената између Југославије и СССР у разговорима секретара Савезне комисије за културне
везе са иностранством3 Ива Фрола са совјетским представницима. Том приликом договорена је размена пет стипендија између две земље. Даљи преговори
о размени стипендија вршени су у Москви преко југословенског амбасадора
Видића.4 Стипендије југословенске владе за школску 1956/57. добили су аспиранти односно свршени студенти: геолог В. Н. Видрин, географ-океанолог Б.
Н. Фиљушкин, слависти П. А Димитријев и Г. Ј. Сафронов и архитекта В. Н.
Белоусов.5

Ко је био Владимир Николајевич Белоусов
Владимир Николајевич Белоусов рођен је 5. јануара 1928. у Москви у
познатој московској породици архитеката и уметника.6 Деда му је био Владимир Николајевич Семјонов чувени руски урбаниста, главни архитекта Москве
и аутор Генералног урбанистичког плана Москве до 1935. године.7 Од 1944.
школовао се на Московском архитектонском факултету, где је дипломирао
1950. године. У периоду од 1950. до 1953, радио је као архитекта, а затим као
инжењер у Московском државном Универзитету, да би 1953. постао аспирант
Московског архитектонског института.8 Године 1962. одбранио је магистар3
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Савезна комисија за културне везе са иностранством основана је уредбом Савезног извршног већа донетом 18. марта 1953. Основни задатак Комисије био је помагање одржавања културних веза са иностранством. Статут Комисије, донет 28. априла 1953, ближе
је регулисао њене обавезе и дужности: одржавање и развијање културних веза између
Југославије и иностранства, упознавање иностранства са Југославијом и њеним достигнућима из области културе, сарадња са разним установама и организацијама на пољу
културе, као и информисање СИВ-а, јавности и заинтересованих организација, установа
и појединаца за степен културне сарадње Југославије и иностранства. Комисија је укинута Законом о организацији и делокругу савезних органа управе и савезних организација 1971. Званично је престала са радом 1. октобра 1971, а њене послове је преузео Савезни завод за међународну научну, просветно-културну и техничку сарадњу. – Lj. Korać, Organizacija federacije u socijalističkoj Jugoslaviji 1943–1978, Zagreb 1981, 357.
АЈ-559, Савезна комисија за културне везе са иностранством, приликом писања овог рада фонд се налазио у фази сређивања.
Постоје извесне недоумице везане за само презиме Владимира Белоусова. У првим списковима Комисије за културне везе са иностранством стоји Бјелкусов што је очигледна
грешка, која је касније исправљена али су и даље постојала извесна неслагања. Пошто
се његово презиме на руском језику пише Белоусов а чита Бјелоусов на неким местима
у званичној преписци Комисије за културне везе са иностранством стоји Белоусов а негде Бјелоусов. Драгомир Бонџић у књизи Мисао без пасоша – међународна сарадња Београдског универзитета 1945–1960. наводи га као Белоусов, док се сам Бјелоусов у својим извештајима потписивао као Бјелоусов и као Белоусов. Оба начина су правилна.
АЈ-559, Пријава за југословенску стипендију Владимира Николајевича Белоусова.
http://www.ains.rs/clanstvo/ains.web.ino/Belousov.Vladimir.htm
АЈ-559, Пријава за југословенску стипендију Владимира Николајевича Белоусова.
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ску тезу и започео каријеру предавача. До данашњег дана његова каријера
ишла је узлазном путањом. Он данас представља једног од најзначајнијих руских стручњака у области архитектуре, са следећим звањима: доктор архитектуре, заслужни архитекта Русије од 1977, почасни грађевинар Русије, заменик
председника и академик Руске академије архитектуре и грађевинских наука
(РААСН), заменик председника Савеза архитеката Русије, професор на Московском архитектонском факултету (МАРХИ), члан Европске академије наука и уметности, члан Академије архитектонског наслеђа. Изузетно је поштован у српским научним круговима, где ужива следећа звања: почасни доктор
Београдског универзитета, почасни члан Савеза архитеката Србије и друштва
урбаниста Србије, инострани члан Академије инжењерских наука Србије
(АИНС).

Извештаји – цртежи Владимира Белоусова
Белоусов је у Југославију дошао почетком октобра 1956. у својству једног од пет совјетских аспираната, са циљем изучавања југословенске архитектуре нарочито у области урбанизма; у Југославији је остао до краја јуна 1957.
По доласку у Београд упућен је на Архитектонски факултет, где су му ментори били чувени српски и југословенски архитекти Бранко Максимовић и Никола Добровић, којима је био поверен надзор над његовим стручним радом.9
Током првог краћег студијског боравка новембра 1956. у Скопљу упознао се
са радом архитектонских установа.10 Крајем фебруара 1957. Архитектонски
факултет у Београду упутио је молбу Комисији за културне везе са иностранством да се Белоусову одобри студијско путовање по градовима Југославије
са циљем упознавања урбанизма у њима. Убрзо потом упућен је на студијско
путовање у Загреб, Љубљану, Ријеку, Сарајево и Титоград.11 Током путовања
настала су 4 извештаја која се састоје од четири цртежа и краћег текста написаног на поштанској дописници, упућених Милеви Регнер, службеници Комисије за културне везе са иностранством, задуженој за иностране студенте у Југославији.
Путовање је започео почетком марта 1957. У периоду 8–21. марта Белоусов је боравио у Загребу, одакле је упућен први извештај – цртеж 14. марта.
Из тог цртежа се види да је у Загреб из Београда дошао возом и био смештен
у студентском дому у двокреветној соби (цртеж 1). У главном граду НР Хрват9
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АЈ-559, Извештај Владимира Белоусова упућен 22. јуна 1957. Савезној комисији за културне везе са иностранством у Београду.
АЈ-559, Нота Савезне комисије за културне везе са иностранством Но. 6635 од 17. новембра 1956. упућена Савету за просвету и културу НР Македоније, о студијском путовању Белоусова стипендисте владе ФНРЈ.
АЈ-559, Нота Архитектонског факултета Но. 863. од 20. фебруара 1957. упућена Комисији за културне везе са иностранством.
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ске радио је у Урбанистичком институту НР Хрватске и Архитектонском пројектном заводу (цртеж 1), а ради сакупљања материјала за своју дисертацију обишао је
места у близини (цртеж 2). Боравак у Загребу искористио је да присуствује концерту совјетског пијанисте Малињина (цртеж 2).12 Загреб је напустио 22. марта аутобусом када се упутио за Љубљану, што је приказао на другом извештају (цртеж 3).
На цртежу 3 архитектонски прецизно представио је боравак у Љубљани и рад у архитектонским установама, а на истом цртежу дао је приказ свога путовања у Марибор, Блед и Сплит.
Боравак у Љубљани донео му је непријатност услед које је морао да
прекине студијско путовање. Пошто се теже разболео, провео је извесно време у Љубљанској општој болници. О његовим болничким данима сведочи последњи цртеж – извештај где је приказао себе окруженог особљем болнице.
Остаје недоумица да ли је Белоусов одведен из Сплита за Љубљану на лечење
будући да цртежи 3 и 4, као и остала документа пронађена у његовом досијеу
не дају одговор на то питање. Последњи цртеж – извештај упућен је из Љубљанске опште болнице почетком априла 1957, како сазнајемо на основу поштанског печата. Закључујемо, дакле, да број 7 (са упитником) на календару
представља датум 7. април 1957 (цртеж 4). После излечења, Белоусов се из
Љубљане јавио Комисији за културне везе са иностранством, поштанском дописницом од 1. маја 1957, са молбом да му се стипендија за мај пошаље у
Сплит (реверс поштанске дописнице од 1. маја 1957), што упућује на то да је
своје студијско путовање наставио из Сплита.
Сваки цртеж састоји се од неколико мањих цртежа који образују целину, док четири цртежа – извештаја спојени један са другим дају сликовит преглед студијског путовања Владимира Белоусова од доласка у Загреб марта
1957. до боравка у Љубљанској болници априла исте године. У свим цртежима истицао је превозно средство које је користио током путовања; указивао је
и на професионалну страну свог студијског путовања, приказујући боравке у
архитектонским бироима (цртежи 1 и 3).
Белоусов је до краја боравка у Југославији обишао Сарајево, Титоград и
неке мање градове. Тај боравак је оставио велики траг у његовој професионалној каријери.13 Југославију је напустио крајем јуна 1957.

12

Захваљујући Ноти број 736/57 Савјета за културу и науку НР Хрватске од 25. марта
1957, сазнајемо ближе податке о његовом боравку у Загребу, приказаном на цртежима 1
и 2. Тако сазнајемо тачно време боравка Белоусова у Загребу и детаље који су описани,
пре свега места која је обишао Самобор, Брегану и Карловац, као и име совјетског пијанисте Малињина чији је концерт приказан на цртежу 2, АЈ–559, Нота број 736/57 Савјета за културу и науку НР Хрватске упућена Комисији за културне везе са ностранством
25. марта 1957.
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http://www.ains.rs/clanstvo/ains.web.ino/Belousov.Vladimir.htm
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Цртеж 3

Цртеж 4 – реверс поштанске дописнице послате 8. априла 1957.

