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РЕЗИМЕ

Предмет рада магистарске тезе је комплекс Рајачких пивница, који је јединствен пример
етно-градитељства у Србији и шире. Рајачке пивнице се налазе под строгим режимом
заштите, као раритетна просторна културно-историјска целина, тј. културно добро од
изузетног значајa.
Током рада извршена је архитектонско-урбанистичка анализа просторне целине, истражени
су методи и технике пројектовања у контексту заштићених целина и препоручена конкретна
начела и правила градње и уређења за потребе ревитализације и развоја Рајачких пивница.
Анализирана су различита полазишта и методе, почев од општих начела служби заштите,
преко обичајних правила, као специфичног вида народне методологије грађења, приказане
су савремене пројектантске тенденције и актуелни примери интервенција у заштићеним
срединама у Србији и окружењу. Кроз просторно-програмску анализу, путем архитектонскоурбанистичких модела и применом оптималних метода пројектовања - мимезисa,
асоцијативности и експресивности, размотрене су могућности грађења у Рајачком
комплексу, с циљем њихове обнове и даљег развоја.
На крају су дате конкретне препоруке, када се и који од предложених оптималних метода
пројектовања може користити и какви се ефекти могу очекивати у случајевима пројектовања
уз заштићену просторну културно-историјску целину, али и уз друга културна добра и
амбијенте од значаја.

Кључне речи: Рајачке пивнице, обичајна правила, мимезис, асоцијативност, експресија.
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ABSTRACT

The topic of Graduate thesis was revitalization of the Rajac pivnica’s (Rajac’s winaries)
complex. The complex is the unique example of an ethnic building craftsmanship in Serbia and
beyond, and it is under strict government protection as a rare spacial planning cultural and
historical whole, i.e. cultural heritage of the significant architectural value.
The purpose of this thesis was to examine the vernacular architectural style and construction
techniques specific for the Rajac pivnica’s complex and develop a set of building and planning
guidelines for its revitalization.
The proposed guidelines were developed within the framework of Serbia’s building codes and the
most current regional architectural and urban planning revitalization approaches for the historic
sites under protection.
In addition, spacial-programming analysis using the architectural-urbanism models and the
application of the optimal designing methods, mimesis, association, and expressivnes, revealed
the potential for further development in Rajac pivnica’s complex with the goal of it’s revitalization.
The thesis offers recommendations on the use of the optimal design methods appropriate
for Rajac pivnica’s complex and their application and effects on development within other
historical complexes and cultural heritage sites under protection.

Key words: Rajac pivnica`s, mimesis, asociativness, expressivness, brainstorming
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1.0. УВОД
1.1. ПРЕДМЕТ РАДА

Сл. 1 Рајачке пивнице

Сл. 2 Положај у Неготинској крајини

Предмет рада магистарске тезе је комплекс Рајачких пивница,
које су јединствен пример етно-градитељства у Србији и шире.
Налазе се под строгим режимом заштите, као раритетна
просторна културно-историјска целина, тј. културно добро од
изузетног значаја (ПКИЦ 14)1.
Пивнице (сл.1) су групације привредних објеката који служе за
призводњу, негу вина, привремени боравак становника и
складиштење алата током сезоне.
Сматра се да је топоним "пивница" настао од глагола пити, па
је у том контексту "пијница" или "пимница" зграда у којој се
пије. Поред поменутих назива, често се могу чути и други, као
што су "винице" у Великој Хочи (Метохија) и "пољане" у
Александровачкој Жупи.
Пивница има највише у областима Неготинске крајине (сл.2) и
Александровачке Жупе. По величини групације, могу бити
различитог капацитета, од 50 до 400 објеката2. Често су збијене
структуре (гроздасте), што их чини правим "винским
насељима".
Најпознатије пивнице су грађене од камена и лоциране су код
села Рајац, Рогљево и Смедовац, с тим да су рајачке пивнице
најизразитије по својој архитектури.

1.2. ПОВОД ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ
Полазни мотив за истраживање лежи у јединствености рајачких пивница као просторне
целине, с тим што постоје и следећи разлози за изучавање ове теме:
1. Не постоји ниједна публикована архитектонско-урбанистичка студија Рајачких пивница.
Оне су до сада проучаване у оквирима различитих области (историја, пољопривреда,
етнологија, ...), али не и са архитектонског и урбанистичког становишта.
2. Приметно је постојање извесних "правилности" у просторној организацији Рајачких
пивница, и поред тога што су спонтано настале као целина.
С обзиром да постоје примери из непосредног и ширег окружења, који су настајали под
утицајем "обичајних правила" (Корчула, Дубровник, Илок...)3, може се претпоставити да
су одређена обичајна правила, на сличан начин утицала и у грађењу и организовању
Рајачких пивница.
3. Нeдовољна разјашњеност настанка и организације просторне целине Рајачких пивница.
У литератури су до сада анализирани многи аспекти њихове појавности, међутим, нека
од кључних питања за тумачење архитектонских и урбанистичких специфичности су
остала и даље не разјашњена, а то су: 1)одакле су дошли мајстори-градитељи који су
градили пивнице, и 2)у којој мери је њихово искуство-присуство утицало на данашњи
изглед Рајачких пивница.
4. Неефикасност институционалног апарата служби за заштиту градитељског наслеђа.
1
2

3

Шифра заштите Републичког завода за заштиту споменика културе у Београду.
према Н.Пантелићу, раније било и до 300-400 пивница у групацији, а пољана мање (око50). Увидом у
постојеће стање, у комплексу Рајачких пивница се тренутно налази око 120-150 пивница, које су у прилично
запуштеном стању.
о овоме ће касније бити више речи у одељку о обичајним правилима у грађењу РП.
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Овај проблем је евидентан и код других примера заштите културних добара. Да ли је у
питању недостатак средстава, кадрова или нестручност, није толико битно, колико саме
последице и њихов негативан утицај 4.
5. Пропадање Рајачких пивница, као и осталог културног и градитељског наслеђа у Србији.
6. Девастација и појава бесправне "дивље" градње у заштићеној средини Рајачких пивница.
Услед немогућности да се активно надзире и контролише грађење у просторној културноисторијској целини Рајачких пивница, могуће је приметити појаву бесправне (дивље)
градње, која се јављала у протекле две деценије. Све чешће су невеште реконструкције
и доградње постојећег фонда, уз коришћење савремених грађевинских материјала, који
нису у складу са естетским и другим вредностима овог заштићеног комплекса.
7. Депопулација Неготинске крајине.
Евидентан проблем који траје већ дуже време у Србији, огледа се и у Неготинској крајини
(Рајцу), што има директне импликације и на пропадање културног и градитељског
наслеђа.
1.3. ПРЕТХОДНА ИСТРАЖИВАЊА
На теоријском плану о феномену пивница није много написано. Већи број студија датира из
периода 60-тих и 70-тих година 20.века, када су се познати истраживачи попут,
К.Јовановића, М.Лутовца, Н.Пантелића, Д.Масловарића и Р.Хасанбеговића5, посветили
изучавању овог феномена. Осим истраживања Н.Пантелића, у студијама наведених аутора
није значајније анализирана тема самих Рајачких пивница. Понешто је написано у оквиру
студија које се баве питањима из других области, као што су "Виноградарство у
неготинској крајини", "Привредне зграде у неготинској крајини", и "Неготинска крајина и
Кључ". Н.Пантелић се осврће на историјат пивница, анализира обликовне, конструктивне и
друге специфичности. Поред дескрипције феномена, аутор не залази дубље у тумачење
њихове појавности.
Аутори А.Жикић и Ж.Ђорђевић6, у хроници села Рајца, наводе бројне околности у којима је
село настало и развијало се. Појам пивница се помиње без детаљнијег анализирања
њиховог порекла и специфичности. Р.Финдрик, у књизи "Народно неимарство"7, ослањајући
се на истраживања К.Јовановића и Н.Пантелића, помиње пивнице као један од
карактеристичих видова народног градитељства.
И поред критичког осврта на наведена истраживања, она ће у овом раду бити коришћена,
јер нема довољно писаних извора који се могу искористити за архитектонско-урбанистичку
студију.
Када су у питању студије посвећене методологији пројектовања у заштићеним срединама,
актуелно вићење ове теме изложено је у делу Др Е.Ваништа Лазаревић "Урбана
реконструкција"8. Ауторка се, првенствено бави питањима реконструктивних метода
(активних, пасивних), анализирајући њихову структуру и могућност примене у случајeвима
4

5

6
7
8

Под овим се првенствено мисли на убрзано пропадање културних добара и немогућност служби заштите да
постигну све неопходне предрадње да се једна грађевина прогласи за културно добро, као и да се касније
ефикасно спроведе систем правне заштите.
Коста, Јовановић: Неготинска крајина и Кључ - насеља и порекло становништва. књ.XXIX, Српки
етнографски зборник, књ. LV, Београд, 1940.
Милисав, Лутовац: Неготинска крајина и Кључ. Зборник радова. књ.LXII. Београд, Географски институт,
књ.XV, 1959.
Никола, Пантелић: Пивнице-пољане. Београд, Гласник етнографског музеја, књ.22-23, 1960.
Душан, Масловарић: Виноградарство у неготинској крајини. Београд, Гласник етнографског музеја, књ.3132, 1969.
Рабија, Хасанбеговић: Привредне зграде у неготинској крајини, Београд, Гласник етнографског музеја,
књ.31-32, 1969.
Александар, Жикић и Живота, Ђорђевић Рајац - виноградарско насеље доњег Тимока. »Хронике села«,
Београд, Културно-просветна заједница Србије, 1999.
Ранко, Финдрик: Народно неимарство. Сирогојно, Музеј Старо село, 1994.
Др Ева Ваништа Лазаревић: Урбана реконструкција, Задужбина Андрејевић, Београд 1999.
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обнове урбаног склопа. Методе пројектовања у случајевима новоградње у заштићеним
срединама нису значајније анализиране у наведеној студији.
Др И.Марић у делу "Традиционално градитељство поморавља и савремена архитектура"
9
не бави се директно питањем пројектовања и грађења у заштићеним срединама, али
наводи бројне примере пројектантских интерпретација традиционалне архитектуре у
савременом градитељству, што је са аспекта ове теме важно, јер су у питању методолошки
ставови засновани на поштовању традиционалних вредности у случајевима новоградње.
У делу "Архитектура у контексту" Б.Бролин10 износи прилично поједностављено
тумачење теме архитектонског стваралаштва уз старе објекте, базирано на
формалистичком виђењу овог проблема. Аутор наводи примере уклапања поједниначних,
нових објеката уз старе, без детаљнијих анализа интеграције на вишем, урбаном нивоу.
Из наведеног се види да су се бројни аутори бавили питањима која су у ближој или даљој
вези са методологијом пројектовања у заштићеним срединама, али ниједан од њих није
навео конкретне препоруке за пројектовање у случајима новоградње у таквим целинама.
1.4. ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА
1. Анализа културног наслеђа и амбијенталних вредности Рајачких пивница.
2. Одгонетање "архитектонског језика" неимара који су градили Рајачке пивнице.
3. Одређивање перспектива даљег развоја Рајачких пивница, као једне од мера за
спречавање депопулације Рајца.
4. Дефинисање оптималних метода пројектовања у заштиђеним срединама.
5. Утврђивање врсте и обима потенцијалних реконструктивних захвата.
6. Формулација начела у пројектовању у заштиђеним срединама.
7. Примена метода и провера начела путем анализе оптималних архитектонскоурбанистичких модела.
1.5. ХИПОТЕЗЕ
1. Рајачке пивнице као просторна културно-историјска целина немају успешно конципиран и
доследно примењен интегрални концепт очувања и развоја. Присутни парцијални
приступ одвијао се без потпуне институционалне подршке што је довело до девастације
појединих објеката и делова комплекса.
2. Културно наслеђе и амбијенталне вредности рајачких пивница представљају базу за
формирање јединственог урбанистичко-архитектонског концепта развоја комплекса.
3. Концепт реконструкције постојећих и развој нових садржаја у рајачким пивницама
подразумева уважавање елемената традиционалне архитектуре у пројектовању, али и
могућност примене и других пројектантских метода, све у зависности од положаја
локације у којој се врши интервенција, тј. да ли се она налази унутар граница заштите,
непосредно уз њу или ван ње, у ширем окружењу заштићене целине.
4. Очување наслеђа Рајачких пивница захтева претходну израду специфичних правила
уређења, пројектовања и градње у планском и архитектонско-урбанистичком концепту.
5. Развој рајачких пивница захтева усклађивање и хармонију просторно-еколошких
(архитектонско-урбанистичких) и социо-економских чинилаца развоја (прихватљивост и
корист локалне заједнице), при чему би туристичка понуда могла да има водећи значај.
9
10

Марић, Игор: Традиционално градитељство поморавља и савремена архитектура. »Посебна издања«,
Београд, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2006.
Бролин, Брент: Архитектура у контексту - уклапање нових зграда уз старе. »Агора«, Београд,
Грађевинска књига, 1988.
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1.6. МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА
Начин израде магистарског рада је базиран на методама анализе и синтезе, са елементима
метода индукције и дедукције, дефиниције и доказа, првенствено по узору на третман
теоријско-методолошких сазнања у планирању развоја, пројектовању и уређењу просторних
културно-историјских целина, као што су Рајачке пивнице, а све уз примену релевантних
поступака сазнања иностраних и домаћих искустава.
У току израде магистарске тезе извршено је теренско истраживање, анкета и интервјуи, све
са циљем бољег сагледавања аспеката развоја и уређења Рајачких пивница, као и са
детаљним доказима на примеру пројектовања традиционалних и нових објеката у оквиру
комплекса.
1.7. ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
1. Магистарска теза би могла да буде научно и истраживачки прихватљива, будући да
подразумева целовитију и систематску обраду сложене проблематике настанка и развоја
просторне културно-историјске целине Рајачких пивница.
2. Као архитектонски и урбанистички феномен Рајачке пивнице нису целовитије истражене
и валоризоване, већ само спорадично и парцијално, а посебно је важно нагласити да са
архитектонског и урбанистичког становишта нису анализиране уопште.
3. Тежња Магистарске тезе је да се изврше детаљнија истраживања архитектонског
наслеђа Рајачких пивница, као и да се дефинишу специфична правила уређења,
пројектовања и градње, будући да се ради о развојно осетљивом подручју како са
становништва културе, историје и екологије, тако и са становништва остваривих
економских ефеката.
4. На основу свеобухватне анализе потенцијала и ограничења могуће је приступити
конципирању дугорочног очувања и развоја Рајачких пивница, пре свега у погледу
уређења центра комплекса, постојећих објеката, као и активирања и изградње нових
садржаја у непосредном и ширем окружењу.
5. Имајући у виду предложену проблематику, може се рећи да је у питању целовит и
обухватан истраживачки подухват, који садржи низ оригиналних научно заснованих и
методолошко иновираних особености. Битна одлика тезе је да се заснива на
мултидисциплинарном конципирању заштите, пројектовања, уређења, развоја и
изградње Рајачких пивница, што је један од битних предуслова да се развој овог
јединственог комплекса посматра интегрално и међузависно.
6. Важно је упозорење да реконструкција и изградња нових објеката у оквиру комплекса
Рајачких пивница могу да имају за полазиште: 1)реплицирање елемената традиционалне
архитектуре, 2)примену појединих традиционалних елемената и 3)интерпретацију
традиционалних елемената, која само подсећа на традиционалну архитектуру.
7. Тежиште рада су општа и посебна истраживања која до сада нису била довољна по
обиму, нити комплексна по структури, а односе се на испитивање настанка, уређења и
градње Рајачких пивница, са посебним освртом на архитектонско-урбанистичке аспекте.
Докази о значају и специфичностима уређења и градње Рајачких пивница, биће
компаративно анализирани у односу на ретка искуства са сличним целинама у другим
земљама.
8. Магистарском тезом ће бити истражени методи и технике пројектовања у контексту
просторних културно-историјских целина, биће препоручена конкретна начела и правила
градње и уређења за потребе ревитализације, и развоја Рајачких пивница као
заштиђеног комплекса, чије ће поставке бити користан прилог и допринос научној и
стручној пракси.

7

ОБНОВА И РАЗВОЈ РАЈАЧКИХ ПИВНИЦА - ОПТИМАЛНЕ МЕТОДЕ ПРОЈЕКТОВАЊА У КОНТЕКСТУ ЗАШТИЋЕНЕ ЦЕЛИНЕ

2.0. ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ
С циљем лакшег праћења теме, у овом поглављу ће бити наведени и појашњени термини
који представљају кључне појмове на којима је заснована магистарска теза.
Адаптација (л. adaptatio) - прилагођавање, прилагођење, прилагођеност; подешавање;
примена; адапција 11.
Адаптација јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту којима се
врши промена организације простора у објекту, замена уређаја, постројења, опреме и
инсталација истог капацитета, којима се не утиче на стабилност и сигурност објекта, не
мењају конструктивни елементи, не мења спољни изглед и не утиче на безбедност суседних
објеката, саобраћаја и животне средине 12.
Пренамена (адаптација) је широко распрострањен поступак, под којим се подразумева
промена намене културног добра у неку сродну функцију, у оквирима његових постојећих
просторних могућности 13.
Адаптације се односе на прилагођавање елемената објекта новим функцијама, приликом
чега се не ремети основни просторни склоп грађевине 14.
Анастилоза - поступак враћања делова објекта или целине у првобитно стање, али уз
коришћење оригиналног материјала, најчешће затеченог на лицу места 15.
Асанација - поступак у архитектури или урбанизму, током којег се врши повраћај
изгубљених конструктивних или функционалних карактеристика једног архитектонског
објекта или једне урбане структуре.
Конструктивна асанација представља поновно успостављање изгубљених конструктивних
карактеристика једног архитектонског објекта.
Функционална асанација представља повратак претходних функционланих карактеристика
једног објекта или урабане целине.
Урбана асанација чини повратак или успостављање нових просторно-урбаних
карактеристика једне урбане структуре 16.
Асоцијација (нл. associatio) - удруживање, спајање, везивање; друштво, удружење; фил.
асоцијација идеја везивање представа на тај начин што једна претстава, када се појави,
изазове у свести и неку другу 17.
Експресија (л. expressio) - израз, изражавање, изразитост, изражајност, приказивање; слик.
појачавање боја, избор боја 18.
Појам експресије или експресивности подразумева јасно и аутентично исказивање
карактера и личности индивидуе 19.
Интерполација је од свих претходнио наведених метода најделикатнији приступ, и односи
се на уметање новог објекта у постојеће старо (најчешће заштићено) ткиво 20.
Историјски споменик подразумева не само појединачно архитектонско дело, већ и градска
или сеоска насеља у којима се налазе сведочанства одређених цивилизација, значајних
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20

http://www.vokabular.org
Службени гласник РС, бр. 47/2003, Закон о планирању и изградњи, члан 2.
Др Ева Ваништа Лазаревић: Урбана реконструкција, Задужбина Андрејевић, Београд 1999., стр. 44.
Душанка Радивојевић: Реконструкције и санације објеката и насеља - општи приступ, ЗРГ - Реконструкције и
санације објеката и насеља - Стручна обавештења групације завршних радова у грађевинарству
Југославије, бр. 3-4, ЗАВРАЈ, Београд 1984., стр.4.
Др Ева Ваништа Лазаревић: Урбана реконструкција, Задужбина Андрејевић, Београд 1999., стр. 44.
http://maldini.wetpaint.com
http://www.vokabular.org
http://www.vokabular.org
Милан Вујаклија: Лексикон страних речи и израза, Просвета, Београд 1970., стр. 275.
Др Ева Ваништа Лазаревић: Урбана реконструкција, Задужбина Андрејевић, Београд 1999., стр. 44.

8

ОБНОВА И РАЗВОЈ РАЈАЧКИХ ПИВНИЦА - ОПТИМАЛНЕ МЕТОДЕ ПРОЈЕКТОВАЊА У КОНТЕКСТУ ЗАШТИЋЕНЕ ЦЕЛИНЕ

развојних фаза или историјских догађаја. Односи се не само на велика уметничка дела, већ
и на скромније облике који су временом стекли културни значај (урбана места, градско
језгро, старе градске четврти, села, вртови, паркови, археолошка налазишта итд.) 21.
Конзервација као метод такође спада у пасивне методе реконструкције, и представља
готово идеалистичну тежњу ка задржавању постојећег стања без икакве додатне
интервенције 22.
Консолидација припада пасивним реконструктивним методама и односи се на
подражавање постојећег стања. Користи се најчешће у случајима у којима не постоји
довољно података (писаних или у виду цртежа) за вршење процеса рестаурације (враћање у
првобитно стање) 23.
Контекстуализам (енг. contextualism), термин се везује за архитектуру која одговара на
своје окружење путем поштовања оног што се већ у том окружењу налази, насупрот
конструктивизму или деконструктивизму, који раде намерно противно успостављеној
геометрији и традиционалној пракси 24.
Нова архитектура, дизајнирана уз поштовање архитектуре постојећих историјских
здања у окружењу. Нова зграда може бити грађена уз коришћење сличних грађевинских
материјала или на начин који подсећа на околне зграде 25.
Контекстуализам је опредељење, код кога се у први план истиче толерантан однос према
окружењу ("духу места"), из кога се црпе мотиви и тражи инспирација за стваралачко
деловање у простору.
Културна добра, како су дефинисана Законом о културним добрима, представљају ствари и
творевине материјалне и духовне културе од општег интереса, које уживају посебну заштиту
утврђену законом 26.
Мимикрија (од грчког mimikos) - подражавање, представља сталну или привремену
сличност по облику, боји и другим спољним особинама неких објеката (елемената) са
околином у којој се налазе, услед чега их је тешко разликовати, иако између себе немају
никакве друге везе сем спољних сличности 27.
Ревитализација у основном значењу представља поступак оживљавања запуштеног или
девастираног објекта или целине. Суштински подразумева више претходно наведених
поступака (рестаурацију, адаптацију, пренамену,...) којима се постиже поновно пуштање у
функцију (активирање) културног добра 28.
Теоретски је то сваки подухват који враћа објекат употреби, тј. животу. Овде се јавља појам
"стварање услова за савремену употребу", са нагласком на савремености, тј. бољи и
промењени квалитет 29.
Појам ревитализације се односи како на културну баштину, тако и на новије објекте, читаве
градске целине и насеља, при чему се они "враћају животу", тј. санирају се и обогаћују новим
квалитетима и садржајима за савремену употребу 30.
21

22
23
24
25

26
27
28
29

Душанка Радивојевић: Реконструкције и санације објеката и насеља - општи приступ, ЗРГ - Реконструкције и
санације објеката и насеља - Стручна обавештења групације завршних радова у грађевинарству
Југославије, бр. 3-4, ЗАВРАЈ, Београд 1984., стр.2.
Др Ева Ваништа Лазаревић: Урбана реконструкција, Задужбина Андрејевић, Београд 1999., стр. 44.
Др Ева Ваништа Лазаревић: Урбана реконструкција, Задужбина Андрејевић, Београд 1999., стр. 44.
http://maldini.wetpaint.com
http://www.european-heritage.net/sdx/herein/thesaurus/consult.xsp?nr=526 (ориг. текст: ''New architecture
designed to respect the architecture of historic buildings already present in an area. The new building may be
constructed using similar building materials or in a style sympathetic to the surrounding buildings'')
Службени гласник Републике Србије, бр. 1994/71, Закон о културним добрима, стр. 2426.
Милан Вујаклија: Лексикон страних речи и израза, Просвета, Београд 1970., стр. 577.
Др Ева Ваништа Лазаревић: Урбана реконструкција, Задужбина Андрејевић, Београд 1999., стр. 44.
Игор Блуменау: Анализа појмова у делатности санација и реконструкција са становишта штедње, ЗРГ Реконструкције и санације објеката и насеља - Стручна обавештења групације завршних радова у
грађевинарству Југославије, бр. 3-4, ЗАВРАЈ, Београд 1984., стр.38.
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Регенерација (нлат. regeneratio) обнављање, обнова, препород, подмлађивање, поновно
успостављање 31.
Реконструкција (нлат. reconstructio) - зидање изнова, презиђивање, поновно успостављање;
поновно подизање и обнављање пропалих старих уметничких споменика, о чијем се
некадашњем изгледу закључује по нађеним плановима, остацима, писменим предањима 32.
Реконструкција јесте извођење грађевинских и других радова на објекту, којима се: врши
доградња; утиче на стабилност и сигурност објекта; мењају конструктивни елементи; мења
технолошки процес; мења спољни изглед објекта; повећава број функционалних јединица;
утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја и животне средине; мења режим вода;
утиче на заштиту природног и непокретног културног добра, евидентиране непокретности,
добра које ужива претходну заштиту, његове заштићене околине, осим конзерваторско рестаураторских радова 33.
Реконструкција, како сама реч каже, подразумева поступак поновног грађења или обнове,
без обзира да ли говоримо о нивоу куће или урбаног склопа 34.
Реконструкција подразумева обнову, враћање јако оштећених објеката и грађевинских
целина у првобитно стање, укључујући читав грађевински систем и склоп, као и постојеће
амбијенталне вредности 35.
Реконструкција представља процес поновне градње, доградње постојећег фонда, као и
уређење постојећег стања. У свакодневној пракси под реконструкцијом се подразумевају и
остале претходно наведене методе, јер се и оне по потреби користе у самом процесу
реконструкције 36.
Рестаурација је технички поступак којим се објекат или просторна целина доводи у
првобитно стање, уз сво поштовање аутентичности. Метод подразумева заштиту и
реконструкцију у границама постојећих графичких и писаних докумената о културном добру
(без претпоставки) 37.
Рестаурацијом се споменици у потпуности доводе у претпостављено првобитно стање, тј.
доводе се до најситнијег детаља у стање када су били изграђени, а на основу целокупне
постојеће, писане и материјалне документације и уз одговарајућа испитивања38.
Санација (лат. sanare лечити) - излечење; поправљање, побољшавање, сређивање,
оздрављавање (стања, прилика, привреде) 39.
Санација јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту којима се
врши поправка уређаја, постројења и опреме, односно замена конструктивних елемената
објекта, којима се не мења спољни изглед, не утиче на безбедност суседних објеката,
саобраћаја и животне средине и не утиче на заштиту природног и непокретног културног

30

31
32
33
34
35

36
37
38

39

Душанка Радивојевић: Реконструкције и санације објеката и насеља - општи приступ, ЗРГ - Реконструкције и
санације објеката и насеља - Стручна обавештења групације завршних радова у грађевинарству
Југославије, бр. 3-4, ЗАВРАЈ, Београд 1984., стр.1.
Милан Вујаклија: Лексикон страних речи и израза, Просвета, Београд 1970., стр. 810.
http://www.vokabular.org
Службени гласник РС, бр. 47/2003, Закон о планирању и изградњи, члан 2.
Мала енциклопедија - Просвета, Просвета, Београд 1959., стр. 415.
Душанка Радивојевић: Реконструкције и санације објеката и насеља - општи приступ, ЗРГ - Реконструкције и
санације објеката и насеља - Стручна обавештења групације завршних радова у грађевинарству
Југославије, бр. 3-4, ЗАВРАЈ, Београд 1984., стр.1.
Др Ева Ваништа Лазаревић: Урбана реконструкција, Задужбина Андрејевић, Београд 1999., стр. 44.
Др Ева Ваништа Лазаревић: Урбана реконструкција, Задужбина Андрејевић, Београд 1999., стр. 44.
Душанка Радивојевић: Реконструкције и санације објеката и насеља - општи приступ, ЗРГ - Реконструкције и
санације објеката и насеља - Стручна обавештења групације завршних радова у грађевинарству
Југославије, бр. 3-4, ЗАВРАЈ, Београд 1984., стр.1.
http://www.vokabular.org
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добра, евидентиране непокретности, добра које ужива претходну заштиту, његове
заштићене околине, осим конзерваторско - рестаураторских радова 40.
Санација подразумева техничку обнову и дораду објекта или просторне целине, и то
најчешће у грађевинском смислу 41.
Појам се такоће односи на очување постојећих и обезбеђивање новоизграђених објеката у
односу на земљотрес, пожар, елементарне непогоде, ратне опасности итд. 42
Стилизација подразумева креативни поступак којим се путем апстраховања, тј. свођења
карактеристичних простора и облика, формира потпуно нова композициона целина, која је
формално различита од првобитног узорка, али на кога у већој или мањој мери подсећа 43.
Стилизација као поступак спада у категорију формалних асоцијативних метода, јер се аутор
- стваралац бави интерпретацијом визуелних представа.
Техничка заштита непокретног културног добра подразумева припрему и извођење радова
на конзервирању, рестаурирању, ревитализацији и реконструкцији културних добара, као
и активност њихове даље презентације 44.

40
41
42

43
44

Службени гласник РС, бр. 47/2003, Закон о планирању и изградњи, члан 2.
Др Ева Ваништа Лазаревић: Урбана реконструкција, Задужбина Андрејевић, Београд 1999., стр. 44.
Душанка Радивојевић: Реконструкције и санације објеката и насеља - општи приступ, ЗРГ - Реконструкције и
санације објеката и насеља - Стручна обавештења групације завршних радова у грађевинарству
Југославије, бр. 3-4, ЗАВРАЈ, Београд 1984., стр.3.
Марић Игор: Традиционално градитељство поморавља и савремена архитектура, Институт за
архитектуру и урбанизам Србије, Београд 2006., стр. 86.
Службени гласник Републике Србије, бр. 1994 / 71, Закон о културним добрима, стр. 2432.
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3.0. КУЛТУРНА ДОБРА И ЊИХОВА ЗАШТИТА
3.1. КЛАСИФИКАЦИЈЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 45
3.1.1. Подела према врсти
У зависности од својстава (физичких, уметничких, културних и историјских), културна добра
се могу делити на: 1)непокретна културна добра - споменике културе, просторне културноисторијске целине, археолошка налазишта и знаменита места, и 2)покретна културна добра
- уметничко-историјска дела, архивску и филмску грађу, старе и ретке књиге.
За ову тему су од посебног интереса непокретна културна добра, јер се налазе у директној
вези са архитектонским и урбанистичким стваралаштвом.
3.1.2. Подела према значају
Поред опште поделе (према врсти), постоји и подела по којој се културна добра, у
зависности од степена свога значаја, могу разврстати у следеће категорије: културна
добра, културна добра од посебног значаја и културна добра од изузетног значаја.
Ова класификација је веома битна, јер се на основу ње може одредити степен заштићености
културног добра, што је од пресудног значаја у случајевима новоградње у непосредној
близини или уз само културно добро.
Према наведеној подели, културно добро од посебног значаја мора да има барем једну од
следећих особина:
1. да сведочи о важним личностима из националне историје, као и важним културним,
друштвеним и историјским догађајима,
2. да буде од великог значаја за одређено подручје или раздобље,
3. да сведочи о разним појавама, тј. условима друштвено-економског и културноисторијског развитка у одређеним временским периодима.
Културна добра од изузетног значаја припадају групи са највишим нивоом заштите.
Неопходно је да поседују бар једну од следећих карактеристика :
1. да имају посебан значај за развој једног народа у историји и његовог природног
окружења,
2. да представљају јединствене примерке архитектонског и другог стваралаштва одређеног
периода, или ендемне примерке из природе,
3. да поседују изузетну естетску и уметничку вредност,
4. да сведоче о најважнијим културним, друштвеним и историјским догађајима и
личностима и њиховом деловању у националној историји.
Оваква подела културних добара директно указује на степен условљености (који
дефинише надлежна институција за заштиту), тј. на могућност архитектонског и другог
деловања (стваралаштва) на самом културном добру и/или у његовој непосредној близини.
3.2. ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА46
3.2.1. Основни циљеви
Основни циљеви заштите непокретних културних добара су:
1) Очување националне културе и других култура, које су на тлу Србије постојале пре њене
појаве, или се развијале паралелно са националном културом.
45
46

Службени гласник Републике Србије, бр. 1994 / 71, Закон о културним добрима, стр. 2426.
Институт за архитектуру и урбанизам Србије: Просторни план републике Србије, Министарство за
урбанизам, стамбено-комуналне делатности и грађевинарство, Београд, 1994., стр. 87
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2) Организовано развијање свести о вредности и значају културног наслеђа за живот и рад
данашњих и будућих генерација, као важне премисе за очување националног
идентитета.
3) Реинтеграција непокретних културних добара у савремени животни простор Србије.
3.2.2. Посебни циљеви
Посебни циљеви заштите су:
1) Служба заштите културних добара, мора да развије одлике савремен динамичне
делатности како би добила улогу активног учесника у стварању и обликовању простора
Србије. Заштита наслеђа мора бити стална, свеобухватна и ефикасна, па се за тај
задатак служба заштите мора материјално, организационо и технички оспособити, уз
помоћ државе.
2) Наслеђе се мора третирати интегрално, тј. разне врсте објеката са подручјима у којима
се налазе, који данас из разних разлога нису обухваћени режимом заштите, морају се
увести у тај режим. Ово се пре свега односи на урбано и рурално наслеђе, објекте
техничке културе и сакралне објекте.
3) Неопходно је остварити равномерност присуства заштите и равномерност резултата
њеног рада на целој територији.
4) Непокретна културна добра треба штитити интегрално са простором у коме се налазе и
третирати их као развојни потенцијал подручја.
5) Непокретна културна добра треба максимално штитити од свих облика неконтролисане
урбанизације и изградње, од реконструкција које су непримерене постојећој насељској
структури, од индустријских погона, од великих техничких инфраструктурних система, од
војних објеката и других постројења која могу трајно да деградирају не само њихово
окружење већ и да им угрозе идентитет.
3.3. ЗОНЕ ЗАШТИТЕ
Обзиром да не постоји адекватна класификација зона заштите када су у питању културна
добра, у овом раду ће бити предложена подела на три зоне, на основу којих би се могли
примењивати одређени критеријуми техничке заштите, у случајима реконструкције или
ревитализације. Слично класификацији која постоји када су природна добра у питању, око
једног културног добра могу постојати три зоне заштите: шира зона, ужа зона и зона
непосредне заштите.
Зона непосредне заштите подразумева простор са конкретно дефинисаним границама
целине, у оквиру којих се спроводи одређени, најчешће строжи режим уређења и коришћења
простора, а све у зависности од категорије, тј. врсте културног добра.
Ужа зона заштите је појас, тј. најуже окружење око зоне непосредне заштите, са блажим
режимом заштите од претходног, а које има за циљ да формира својеврстан просторнофункционални оквир око културног добра, чиме се у први план истиче значај и јача
целовитост.
Шира зона заштите се ређе јавља у пракси, и то у случајевима када је простор око
културног добра из одређених разлога слојевит или када је у питању окружење око
културних добара највишег ранга, тј. вредности. Ова зона има најблажи режим заштите.
Дефинисање типа и ширине одређене зоне зависи од више фактора, првенствено од врсте
културног добра, затим, од положаја у окружењу, тј. да ли је у питању природно, рурално или
урбано окружење, али и од гео-морфолошких и других особености окружења.
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3.4. МЕРЕ ЗАШТИТЕ
Активност заштите градитељског наслеђа има изразито мултидисциплинарни карактер, јер
окупља широк спектар различитих профила стручњака на једном истом задатку.
У прошлости је активност заштите градитељског наслеђа је имала доста пасивну улогу, јер
се због развијености административног апарата процес заштите углавном сводио на
забрану обављања било каквих делатности у зонама заштићених грађевина или просторних
целина.
Данас се под овим појмом подразумева активна улога разних служби заштите, јер се (као
основном циљу) тежи остварењу коегзистенције културних и других вредности из
прошлости у савременом ткиву града 47.
Тенденција је да се израдом прецизне научно-техничке документације, која претходи
реализацији, одговори на савремене услове живота у старим градовима и заштићеним
целинама, што се првенствено односи на грађевинске, техничке и хигијенске услове
живљења, као и актуелне социјалне проблеме 48.
3.4.1. Пасивне мере
Под пасивним мерама заштите се првенствено мисли на правну заштиту, тј. регулативу и
легислативу, чиме се на културно добро не утиче директно, већ посредно применом
различитих норматива и стандарда.
Пасивне мере заштите подразумевају следеће активности:
1. проучавање и валоризацију споменичких вредности грађевине или просторне целине,
2. проглашење споменика за културно добро,
3. утврђивање адекватних поступака и мера заштите, у смислу коришћења или рада на
културном добру,
4. увођење објеката који имају споменичка својства у регистар културних добара,
5. утврђивање зоне заштите објекта и његове непосредне околине.
С обзиром да појмови санације, реконструкције, адаптације, доградње, ревитализације и сл.,
нису баш најбоље појашњени и разграничени, као и због различитих тумачења прописа, има
доста пропуста у постојећој техничкој регулативи. Без адекватног појмовног стандарда,
тешко је уопште пратити постојећу регулативу. Значајан корак је учињен усвајањем закона о
планирању и изградњи49 у коме су појашњени неки од наведених термина.
3.4.2. Активне мере
Појам активних мера заштите подразумева непосредну активност на самом културном
добру, тј. конкретну примену једне или више мера техничке заштите, а све са циљем
поновног увођења грађевине у живот - ревитализације, и њеног оспособљавања за
савремене потребе.
Мере техничке заштите садрже широк дијапазон активности и методолошких поступака,
од конзервације, па све до интерполације, које имају за циљ физичко очување споменика и
његових вредности.
У ужем смислу, мере техничке заштите обухватају следеће активности:
1. израду техничке и друге документације о културном добру,
2. примена мера које ојачавају конструкцију и продужавају век трајања материјала,
3. увођење нових садржаја у културна добра која су изгубила намену - ревитализација или
пренамена.

47
48
49

Др Ева Ваништа Лазаревић: Урбана реконструкција, Задужбина Андрејевић, Београд 1999., стр. 35.
Др Ева Ваништа Лазаревић: Урбана реконструкција, Задужбина Андрејевић, Београд 1999., стр. 35.
Службени гласник РС, бр. 47/2003, Закон о планирању и изградњи.
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3.5. НАЧЕЛА У ЗАШТИТИ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈИ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 50
Заштита и ревитализација културног добра подразумева комплексан процес, за који су
неопходни многи предуслови, да би се адекватно спровео у пракси. С тим у вези, временом
су се искуствено издефинисала начела, која служе као својеврстан вид препорука како
поступити приликом заштите и ревитализације једног културног споменка или просторне
целине.
3.5.1. Континуитет функција
Ово начело подразумева постепено увођење градитељског наслеђа у све облике
друштвеног и просторног планирања. Најсложенији проблем представља задржавање
функције оних објеката чија је намена престала или је превазиђена савременим начином
живота. У таквим случајевима је најчешће неопходно да грађевина добије нову намену.
Објекти који су у рушевинама представљају посебну групу и укључују се у савремене токове
путем презентације, као културно-историјски споменици.
3.5.2. Адекватност функција
Примена овог начела је најзначајнија приликом одређивања нове функције. Њиме су
обухваћена следећа главна питања:
а) Утврђивање намене према просторним могућностима објекта – сваки архитектонски
објекат се гради тако да његова просторна концепција одговара функцији којој је намењен,
стога нова намена мора бити у складу са постојећом структуром објекта.
б) Усклађивање намене појединачних објеката с наменом одговарајуће целине – нова
намена објекта се не може посматрати изоловано од комплеса, тј. окружења у коме се
налази. Могућност ревитализације историјског објекта су различите и зависи од тога да ли
се он налази у склопу амбијенталне целине, или је изолован од историјске средине. Сличан
је случај и са положајем објекта у односу на насеља, тј. да ли се налази у оквиру насеља
или ван њега.
в) Утврђивање нове намене са становишта етичког односа према споменицима културе –
нова намена не сме да деградира споменик у етичком смислу. Ови су проблеми врло
разноврсни. Религиозни објекти из прошлости могу бити деградирани новом наменом у
профане сврхе. Споменик такође може да деградира будућу функцију. Неке намене могу
бити у потпуној етичкој супротности са карактером споменика – ноћни барови у историјским
споменицима.
3.5.3. Техничко-хигијенска асанација
Потребна су таква техничка решења која нису у супротности са историјском урбаном
структуром и вредностима објекта, те не доводе до уништавања њихових споменичких
својстава. Потребно је спроводити реконструкцију постојећих и увођење нових инсталација,
као и рушење објеката који немају споменичка својства. Инсталације ни у ком случају не
треба водити споља по фасадама.
3.5.4. Аутентичност споменика
Сваки рад који предузимамо с циљем спашавања споменика, нарушава аутентичност и он у
извесној мери губи споменичку вредност оригинала. Овако долазимо до једног прилично
пасивног става, тј. начела да споменик треба конзервирати, а не рестаурирати.
У случајевима архитектонских објеката и комплекса основну вредност представља њихова
аутентичност и оригиналност, волуметрија, композиција, материјал, конструктивни склоп,
унутрашња структура и изглед. У појединим случајевима су измене неизбежне, с циљем
побољшања хигијенско-здравствених услова или у случају ојачања конструктивног склопа.
50

Др Ева Ваништа Лазаревић: Урбана реконструкција, Задужбина Андрејевић, Београд 1999., стр. 47.
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Наравно треба тежити што мањим променама. Измена унутрашњег простора је у потпуности
оправдана само код објеката који се предвиђају за чување као делови амбијента а не као
појединачни објекти.
3.5.5. Очување свих стилова на споменику
О првобитном изгледу можемо говорити само код споменика код којих нема каснијих
стилских доградњи, или им је изглед непажљивом интервенцијом оштећен. У већини
случајева неопходно је сачувати све стилске доградње, јер су оне саставни део живота
једног споменика (Венецијанска повеља, члан 2).
Међутим, у случајевима када су измене вршене давно, или су у дужем временском периоду
вршене више пута, о чему нема документованих трагова, веома је важно извршити
квалитетну стручну, уметничку процену вредности и доћи до закључка који од многих слојева
истаћи у први план као највреднији.
Уколико се покаже да касније, накнадне доградње и преправке споменика квалитативно
употпуњују споменик и потврђују његове вредности, може се сматрати за исправан став да
се објекат не реконструише по сваку цену према првобитном изгледу (пример Студенице за
коју постоје документи како је првобитно изгледала, а ипак су задржани накнадни слојеви
који чине део живота споменика).
3.5.6. Сарадња са другим струкама
Веома често је при извођењу техничке заштите на споменику потребно укључивање
стручњака различитих профила, још у процесу евидентирања, анализе и евалуације
споменичких вредности, па све до конкретних реконструктивних или других акција.
Суштина је укрштање мишљења, како би се дошло до потпунијих информација о тренутном
објекту или комплексу и да не би била нарушена нека од споменичких вредности или цео
споменик, тј. комплекс.
3.5.7. Документарност и континуитет рада
Некада смо у ситуацији да на споменик морамо додати делове у интересу споменика, а за то
немамо документацију (врата, прозори) – тада за делове које смо додали морамо оставити
документацију да би се знало да је то додатак нашег времена.
Веома је важно ваљано водити документацију због тога што се на неким споменицима
процес истраживања и заштите одвија више година, те је потребно да постоји могућност да
се сваки нови стручњак који се укључи у посао упозна са документацијом и изведеним
интервенцијама, да не би понављао поступке, или не би наудио претходно изведеним
радовима. Мора се знати на пример које средство за конзервацију је примењено на
одређеном објекту, нарочито ако се испољи његово штетно дејство.
3.5.8. Сталност споменика на месту на којем је саграђен
У складу са чланом 7. Венецијанске повеље, споменик је нераскидиво везан за место на
коме је настао и само окружење споменика представља на известан начин споменичку
вредност. Одвојен од подлоге и окружења, остаје без свог органског дела.
Приличан број споменика је подигнут на неком месту са одређеним разлогом – њиховим
премештањем одвајамо их од историјског контеста и тренутка због којег су настали
(премештен мост више не говори о саобраћају у време када је настао). Ово начело је веома
важно у случајевима у којима је споменик подигнут на одређеном месту обележавајући неки
догађај – његовим измештањем у потпуности губи смисао свог настанка.
Такође је неопростиво издвајати и премештати уметничка дела, сликарска или вајарска ако
су саставни део једног објекта, осим ако је то једини начин да буду спашени (пример
хипогеума Рамзеса II и Нефертари, који је због изградње бране и издизања нивоа Нила,
измештен на друго место, недалеко од првобитног).
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4.0. МЕТОДИ ПРОЈЕКТОВАЊА У ЗАШТИЋЕНИМ СРЕДИНАМА
4.1. ОДНОС ПРЕМА ТРАДИЦИЈИ
Историја може бити робовање; историја може бити слобода /Т.С.Елиот/.
Треба проћи кроз шуму већ казаног,
да би се изнова открило задовољство да се ствари кажу први пут /У.Еко/.
Да би се ближе појаснио став на основу кога ће се у даљем тексту говорити о методама
пројектовања у заштићеним срединама, неопходно је укратко прокоментарисати однос
архитектуре и традиције до сада.
Велики број архитеката који се бавио овом темом, остао је озбиљно замишљен над
историјом, тражећи у њој значење, инспирацију, идентитет или сензибилитет 51,
интерпретирајући појавне облике, без обзира да ли припадају или не припадају садашњости.
Овакав еклектичан однос према стваралаштву се провлачи и данас, кроз маниризам и
помодарство у архитектури.
Архитекти који су се инспирисали елементима из традиције, у већини случајева су се више
бавили проучавањем формалних питања архитектонског стваралаштва, него разумевањем
естетских и других потреба, као и ставова некадашњег човека (Б.Бролин: "Мање смета
појава пријатељског позајмљивања од суседа да би се успоставио одговарајући однос,
него у суштини асоцијална појава игнорисања суседа због задовољења сопственог ега")
52
.
На другој страни, појединци (В.Ле Дик, Ф.Л.Рајт, А.Гауди, А.Алто, Л.Кан, Х.Пелциг,...) који
су се посветили изучавању архитектуре прошлости и разумевању њених обликовних
принципа, успевали су да остваре оригинална дела у свом времену и тиме учине велики
помак у развоју историје и теорије архитектуре.
Трећа струја (футуристи, конструктивисти, метаболисти), тежила је потпуном брисању
и негирању традиције, јер су сматрали да она кочи напредак архитектонске мисли 53.
Међутим, и они архитекти који су били промовисани као револуционари, често су имали
узоре у традицији или су учили из прошлости (Ле Корбизје: "Данас ми лепе етикету
револуционара. Међутим, ја хоћу да нагласим да сам имао само једног учитеља:
прошлост, један једини предмет: проучавање прошлости") 54.
Приметићемо да се неусаглашеност која се у одређеним случајевима јавља измећу ставова
архитеката-конзерватора и архитеката-пројектаната, провлачи до данас, кроз отпор према
наслећу и негирање традиције са једне стране, и жестоко критиковање модерне уметности
са друге. Цикличност ове појаве давно је примећена и сматра се да настаје у одсутним и
критичним тренуцима развоја уметности, увек када су сазревали услови да се дефинише
ново осећање света и да се уобличи форма 55.

51
52
53
54
55

De Re Aedificatoria: Подстицајно, загонетно и варљиво место традиције у архитектури - Ранко Радовић,
часопис за историју и теорију архитектуре, Грађевинска књига, Београд 1990., стр. 17.
Бролин Брент: Архитектура у контексту - уклапање нових зграда уз старе, Грађевинска књига, Београд
1988., стр. 272.
Ранко Радовић: Савремена архитектура - између сталности и промена идеја и облика, Факултет
тахничких наука, "Стyлос", Нови Сад 1998., стр. 15.
De Re Aedificatoria: Подстицајно, загонетно и варљиво место традиције у архитектури - Ранко Радовић,
часопис за историју и теорију архитектуре, Грађевинска књига, Београд 1990., стр. 12.
Трифуновић Лазар: Стара и нова уметност, Идеја прошлости у модерној уметности, Зограф 3, Београд
1969., стр. 39.
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4.2. ПРЕГЛЕД МЕТОДА ПРОЈЕКТОВАЊА У ЗАШТИЋЕНИМ ЦЕЛИНАМА
Иако се у у теорији сазнања и науци, под појмом метода у ужем смислу, подразумева
систематичан и објективан начин долажења до недвосмисленог одговора на постављене
хипотезе56, у даљем разматрању ће појам метода бити посматран шире, како би биле
обухваћене и све оне пројектантске активности у архитектури, које имају елементе
"методичног", систематског приступа, а ипак имају полазиште у субјективном - уметничком
ставу.
Прву групу чине објективни (програмски) методи, који су засновани на научним принципима
и критичком мишљењу као примарним аспектима пројектантског процеса. Током њиховог
коришћења, у њима се могу јавити елементи субјективног (ставови, интуитивна полазишта).
На другој страни је група метода који су засновани на субјективном полазишту (рационалном
или интуитивном), али који могу имати елементе систематичности и објективног (критичко
мишљење, хипотезе).
4.2.1. Објективни (програмски) методи
Када говоримо о објективним приступима првенствено имамо на уму поступак
реконструкције, као један од уобичајенијих приступа када је у питању грађење у старом или
заштићеном окружењу.
Као што је поменуто појам реконструкције, подразумева поступак поновног грађења или
обнове, без обзира да ли говоримо о нивоу куће или урбаног склопа 57.
Поступак реконструкције може широко да се посматра, и тада обухвата низ метода, активних
или пасивних, којима може да се интервенише у неком окружењу58.
У данашње време, у најширој примени су углавном активне методе, којима се директно
утиче, у већој или мањој мери, на изграђену средину. Поред активних, постоје и пасивне
методе, које се најчешће примењују у случајевима интервенисања у срединама које су под
високим степеном заштите.
4.2.1.1. Пасивни методи 59
Консолидација припада пасивним реконструктивним методама и односи се на подражавање
постојећег стања. Користи се најчешће у случајима у којима не постоји довољно података
(писаних или у виду цртежа) за вршење процеса рестаурације (враћање у првобитно стање).
Конзервација такође спада у пасивне методе реконструкције, и представља готово
идеалистичну тежњу ка задржавању постојећег стања без додатне интервенције.
Анастилоза спада у прелазне методе, од пасивних ка активним, и представља поступак
враћања делова објекта или целине у првобитно стање, али уз коришћење оригиналног
материјала, најчешће затеченог на лицу места.
Асанација, као и анастилоза спада у прелазну групу реконструктивних метода. Првенствено
подразумева техничку обнову и дораду објекта или просторне целине, и то најчешће у
грађевинском смислу.
Рестаурација је технички поступак којим се објекат или просторна целина доводи у
првобитно стање, уз сво поштовање аутентичности. Метод подразумева заштиту и
реконструкцију у границама постојећих графичких и писаних докумената о културном добру
(без претпоставки).

56
57
58
59

http://sr.wikipedia.org
Мала енциклопедија - Просвета, Просвета, Београд 1959., стр. 415.
Др Ева Ваништа Лазаревић: Урбана реконструкција, Задужбина Андрејевић, Београд 1999., стр. 15.
Претходно наведено дело, стр. 44.
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4.2.1.2. Активни методи 60
Поред пасивних метода, у данашње време су у много већој употреби активне методе
реконструкције: реконструкција у ужем смилу, пренамена, ревитализација и интерполација.
Реконструкција (у ужем смислу) представља процес поновне градње, доградње постојећег
фонда, као и уређење постојећег стања. У свакодневној пракси под реконструкцијом се
подразумевају и претходно наведене методе, јер се и оне по потреби користе у процесу
реконструкције.
Пренамена (преструктуирање) је широко распрострањен поступак, под којим се
подразумева промена намене културног добра у неку сродну функцију, у оквирима његових
постојећих просторних могућности.
Ревитализација у основном значењу представља поступак оживљавања запуштеног или
девастираног објекта или целине. Суштински подразумева више претходно наведених
поступака (рестаурацију, адаптацију, пренамену...) којима се постиже поновно пуштање у
функцију (активирање) културног добра.
Интерполација је од свих претходнио наведених метода најделикатнији приступ, и односи
се на уметање новог објекта у постојеће старо (најчешће заштићено) ткиво.
У читавој палети наведених метода (пасивних и активних), највећи проблем за архитекту
представља изналажење одговарајућег приступа, који би требало да на најадекватнији
начин заштити, оживи, обнови или прошири грађевински фонд, али и очува и истакне
карактер заштићеног објекта или целине.
Управо из тог разлога, који представља део саме суштине архитектонског умећа, неопходно
је продубити даље тему везану за субјективна пројектантска опредељења, тј. ставове, у
случајевима када постоји одређени степен условљености (ограничења) слободе уметничког
изражавања.
4.2.2. Субјективни (ауторски) методи
Уметност је израз осећања појединих стања интуиције, перцепције или емоције неког
појединца /Херберт Рид/. 61
Ослањајући се на једну изузетну мисао, познатог уметничког критичара Херберта Рида, по
којој реализам, идеализам и експресионизам нису посебни правци у уметности, већ
престављају сталне основне чиниоце у свим уметностима, који временом излазе на
површину 62, могло би да се почне са тумачењем стваралачких принципа - приступа у овом
раду. Према Ридовим тврдњама, ови чиниоци (експресионизам, идеализам и реализам)
представљају елементарне видове опажања и представљања света око нас 63.
У зависности од друштвено-политичких, културно-историјских и других околности неки од
ових чинилаца с времена на време "испливају" на површину, и заогрнути миљеом времена,
појаве се у неком новом или старом облику, који препознајемо као уметнички правац или
стил.
Стога ћемо у даљем тексту првенствено говорити о тим елементарним опредељењима начинима изражавања, јер слично Риду, сматрамо да они леже у суштини уметничког, тј.
архитектонског стваралаштва.
У наредним поглављима биће више речи о пројектантским методима - мимезису,
асоцијативности и експресији, који су сматрани за пандан Ридовим тврдњама о
елементарним опредељењима у уметности - експресионизму, реализму и идеализму.
60
61
62
63

Ева Ваништа Лазаревић: Урбана реконструкција, Задужбина Андрејевић, Београд 1999., стр. 44.
Рид, Херберт: Умјетност данас. Младост, Загреб 1957. (насл.ориг. Read, Herbert: Art now - An introduction to
the theory of modern painting and sculpture. Лондон 1933. превела. Сена Гвоздановић), стр.28
Жељка Радовиновић: Размишљања о експресионизму у глазби.
Претходно наведено дело.
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4.2.2.1. М и м и к р и ј а - м и м е з и с
Мимикрија (гр. mimikos) – подражавање,
представља сталну или привремену сличност по
облику, боји и другим спољним особинама неких
објеката (елемената) са околином у којој се
налазе, услед чега их је тешко разликовати, иако
између себе немају никакве друге везе сем
спољних сличности 64.
Врло је често поистовећивање термина мимикрије
и мимезиса, иако су они поред сличности у значењу
суштински доста различити. Појам мимикрије је у
употреби када се говори о подражавању у природи,
тј. имитирању визуелних и других карактеристика
живих бића међу собом, док је појам мимезиса
више део уметничке терминологије, и представља
''подражавање'' у једном ширем смислу.
На шеми (сл.3) су симболично приказани различити
видови мимезиса примењени на основне опажајне
категорије.

мимезис облика

мимезис боје

мимезис структуре

мимезис фактуре

мимезис правца
Сл. 3 Основни видови мимезиса

а) Мимикрија у природи
Мимикрија није својствена само људима, већ се у
већој мери јавља и међу биљним и животињским
светом, као један од основних природних принципа
заштите и самоодржања.
Опстанак скоро сваке врсте зависи од нивоа њене
прилагођености условима околине, било да је у
питању заштита од грабљиваца, или подражавање
с циљем долажења до лакшег плена. Познати
видови мимикрије код животиња су: паралелне
мимикрије, мимикрије грабљиваца, Бејтсове,
Мертенсове и Милерове мимикрије (сл.4) 65.
Подражавање је код човека урођено од детињства.
На тај начин он стиче прва сазнања о околини којој
се прилагођава. Појава прилагођавања околини се
јавља и код одраслих људи, и позната је у
психологији под термином ''интројекције'' или
''уживљавања'', што подразумева процес уношења
објекта у субјективни круг интересовања 66.
О овом феномену је доста писао познати географ
Јован Цвијић, помињући "моралну мимикрију" и
"рајинске особине", који се јављају у случајевима
када се народ који је поробљен, поистовећује са
освајачем, тј. угледа на начин весеља и радује
тиранским навикама освајача.

64
65
66

Сл. 4 Видови мимикрије у природи

Милан Вујаклија: Лексикон страних речи и израза, Просвета, Београд 1970., стр. 577.
Велики атлас животиња- јединствен приказ живота на земљи, Евро, Београд 1990., стр. 50.
Јунг Карл Густав: Психолошки типови, Дерета, Београд 2003., стр. 325.
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б) Мимезис у уметности
Више треба узимати оно што није могуће, али је
вероватно, неголи оно што је могуће, али
невероватно /Аристотел/.
Мимезис је једна од најстаријих античких препорука
какав став уметник својим делом треба да заузме
према стварности 67. Дело не представља копију
неког модела, блед обрис идеје, већ кад понавља
или опонаша, то што представља није објект,
већ артефакт или биће фикције 68.
Полемика о томе да ли би, или не би требало да
уметност ропски подражава природу (Платон), или
ако већ подражава онда да преобрази конкретан
лик, стварајући идеализован тип или парадигму
(Аристотел)69, која надилази стварност, провлачи
се у истом или сличном облику све до времена
модернизма, када бива одбачена са првим
авангардним експериментима 70.

Сл. 5 Michelangelo Moses (лево)
Сл. 6 Leonardo da Vinci Mona Lisa Gioconda (десно)

Од самог почетка уметничког стваралаштва па до
данас, постојао је низ уметничких праваца који су
имали у својој основи мимезис за основни мото
стваралаштва, као што су: релизам, натурализам,
импресионизам, хиперреализам...
Сушитна сваког покрета који се базира на мимезису
је у тежњи за достизањем стваралачког идеала,
који постоји изражен у својој савршеној појавности
једино још у природи.

Сл. 7 Michaelangelo Pieta (лево)
Сл. 8 Albrecht Durer Autoportret (десно)

Зато велики мајстори мимезе попут Микеланђела,
Леонарда и Дирера (сл.5-8), нису тежили копирању
појавног, већ су успевали да удахну живот својим
визијама, чиме је њихово стваралаштво успевало
да досегне оквире савршенства.
Ако посматрамо природу као отелотворени идеал,
ипак постоји извесна доза релативитета у људском
опажању која је различита код сваке индивидуе, те
се поставља питање сврсисходности миметичког
(реалистичног) израза.
в) Мимезис у архитектури
Права архитектура је увек рефлекс простора.
Без обзира кад је настала, она је таква као да је
тамо одувек /Алеш Водопивец/.
С обзиром да архитектура, за разлику од осталих
уметности, има много већи степен ограничења,
условљеност месним и временским факторима,
67
68
69
70

ОРИС бр.27, Катарина Лукетић: Текст 20 - Мимезис.
Коклен Ан: Теорије уметности, Бесједа, Бања Лука 2005., стр. 68.
Аристотел: О песничкој уметности, Дерета, Београд 2002., стр. 49-50.
ОРИС бр.27, Катарина Лукетић: Текст 20 - Мимезис.
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поставља се питање да ли је уопште могуће
одвојити се од мимезиса, јер објекат мора да буде
прилагођен људским потребама да би се уопште
могао назвати архитектуром.
Из наведеног лако долазимо до констатације да је
мимезис (најшире схваћено) до једне границе, у
суштини сваког архитектонског дела. Питање је
само ширине тумачења.
Оног тренутка када се зграда постави на одређено
место, испоштују регулације и други локациони
услови (мимезис у ширем смислу), отвара се
могућност за примену мимезиса у ужем смислу, као
и асоцијативности и експресије, који се огледају у
архитектоничности основа и фасада ("пластике" и
материјализације).

Сл. 9 Iktinos & Kallikrates Parthenon, Athens

За разлику од опште уметности, појам мимезиса у
архитектури се широко тумачи. Можемо издвојити
три основне категорије миметичности:
1. Mимикрија објекта - копирање елемената неког
стила или комплетних архитектонских облика из
непосредне или шире околине.
2. Мимикрија околине - визуелно сједињење или
''нестајање'' у природном / вештачком окружењу
- дематеријализација.
3. Грађење у "духу места" - основни принцип
контекстуализма, као највишег нивоа мимезе.
Примери копирања елемената неког стила или
елемената из окружења, су доста чести у пракси.
Класичан пример мимезиса се јавља још код грчких
храмова (сл.9), код којих су облици првобитних
храмова, превођени из дрвета у камени материјал,
уз задржавање стилских карактеристика.
У данашње време заступање оваквог става све
мање има оправдање, сем у случајевима, када је
неопходно да се ојача целовитост неке просторне
или амбијенталне целине, и то ако су од изузетне
архитектонске, културне или неке друге вредности.
Увођењем нових стилских карактеристика у већој
мери, у неки заштићени амбијент, умањује се значај
и вредност оригинала.
Други случај миметичности (сл.10-12) се јавља код
објеката који су визуелно камуфлирани и нестају у
окружењу. Најчешће се јавља у случајевима, када
се из одређеног разлога (капацитет, неодговарајући
програмски садржаји и сл.), не може успоставити
дијалог са окружењем. У том случају се врло често
користи ''илузија'' дематеријализације, тј. визуелно
неутралисање волумена.
Један од познатих примера дематеријализације је
нови, реконструисани део Лувра, са садржајима
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Сл. 10 Dominic Stevens Mimetic house in Ireland

Сл. 11 Diller & Scofidio Blur Building, Lake Neuchatel

Сл. 12 Ieoh Ming Pei, Louvre pyramid, Paris
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који су сакривени испод музејског платоа и са
главним приступом кроз прозрачну стаклену
пирамиду, која не омета визуре ка заштићеном
окружењу (сл.12).
Код павиљона ''blur building'', који је предвиђен за
светску изложбу Swiss Expo 2002. и изведен на
језеру у Швајцарској, форма привидно нестаје у
облаку водене паре која се вештачки формира око
фасаде објекта (сл.11).
Контекстуализам у архитектури је став код кога се
у први план истиче толерантан однос према
окружењу ("духу места"), из кога се црпе мотиви и
тражи инспирација за стваралачко деловање у
простору. Овај приступ има најшире тумачење
појма мимезис, чиме се у великој мери приближава
појму асоцијативног.

Сл. 13 Frank Lloyd Wright Falling water house

Остварења архитеката попут Ф.Л.Рајта, познатом
по истанчаном осећају за суштину непосредног и
ширег окружења, представљају одличне примере
за илустрацију овог креативног виђења.
Попут дела великих мајстора мимезиса (Леонарда
и Микеланђела), Рајтова кућа на водопаду (сл.13),
не подражава директно окружење око себе, већ
кореспондира са духом природе. Форма објекта се
каскадно провлачи кроз шуму евоцирајући приказ
окамeњенe воде која ''тече'' низ стене.
4.2.2.2. А с о ц и ј а т и в н о с т
Асоцијација (лат.) - веза, удружење, братство.
Асоцијација мисли је изазивање мисли о једном
предмету услед помињања или подсећања на
други, који је са претходним био у некој вези,
обично по сличности или различитости 71.
а) Видови асоцијативности
Асоцијације се као специфичан вид естетског
опажања и одлучивања, могу јавити на више
квалитативно различитих начина (сл.14).
облик

У зависности од дужине трајања доживљаја и
дубине когнитивне анализе, П.Огњеновић 72 наводи
три модуса естетског опажања (сл.15), тј. нивоа
анализе визуелних, појмовних и др. информација,
који имају учешћа у процесу асоцирања.
Х ниво - подразумева процес појмовне и обликовне
симплификације, инсистирање на доброј форми,
наглашавању ритма и ''прегнанц квалитету'' - како
би рекли гешталтисти, као и на симетрији и златном

71
72

боја
структура
фактура

правац
Сл. 14 Одлике асоцијативности

Милан Вујаклија: Лексикон страних речи и израза, Просвета, Београд 1970., стр. 76.
Огњеновић Предраг: Психолошка теорија уметности, Институт за психологију, Београд 1997., стр. 105.
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пресеку. Основна идеја овог начина обраде јесте
хармонија и склад (отуда и слово Х).
Когнитивни процеси на којима се заснива овај ниво
асоцијативности, у основи је једноставнији и бржи у
односу на преостала два.
Р ниво подразумева принцип кићења - редунданце,
тј. поновљених информација, као и обогаћење
детаљима и украсима. Сензибилитет за овакав
начин опажања и одлучивања, своди се на
количину, број детаља у стимулацији, или на
њихово истицање и улепшавање.
Д ниво води ка мистериознијим тумачењима и
одлукама, вероватно, на основу отварања новог
(семантичког, естетског) простора за већ
виђено 73, стога је за овакав начин опажања и
одлучивања потребно највише времена.

Х ниво
хармонија
склад
добра форма
симетрија

Р ниво
редунданца
детаљисање
понављање
украшавање

Д ниво
дистанца
вишеслојност
"унутрашње
виђење"

Сл. 15 П.Огњеновић: Модуси естетског опажања

Осетљивост за овакав доживљај или естетски
израз, своди се на способност за вишеслојну и
паралелну обраду информација приликом којих се
појмови који су претходно већ били сагледани, виде
на други начин. Овакав начин асоцијативног
виђења највише се приближава уметничком.
б) Асоцијативност у уметности
Уметност не понавља видљиво, она чини
видљивим /Пол Кле/.
Појам асоцијативности у уметности може бити
вишезначан, у зависности од аспекта сагледавања
проблема.
С једне стране, посматрач доживљава (опажа)
уметничко дело, тумачи га на основу "менталних
слика" које су ускладиштене у уму и апстраховане
из претходног искуства. Оне ће директно утицати
на начин обраде опажених информација, тј. на
препознавање одређеног предмета или теме.
С друге стране, уметник може да путем асоцијација
пренесе посматрачу поруку, која врло често због
специфичности уметничког виђења, може бити у
потпуности херметична (као код Д модуса).

Сл. 16 Хенри Мур Две форме

За ову тему ће од важности бити случај када се
асоцијације уметника у мањој или већој мери
поклапају са асоцијативним виђењем посматрача,
што по нашем мишљењу и представља суштину
односа уметник - уметничко дело - перципијент.
С обзиром да се асоцијативност налази у самој
суштини уметничког начина стварања, веома је
тешко поистоветити одређени уметнички правац са
искључивим пољем деловања асоцијативног
73

Огњеновић, наведено дело, стр. 161.
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Сл. 17 Камиј Коро Мајка и дете на плажи
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доживљаја. Такође, већ је поменуто да се од три
наведене асоцијативне категорије, дистантни модус
највише приближава уметничком виђењу, јер
преостале две категорије представљају примаран
начин опажаја (директније асоцијације).
Дистантни модус асоцијативности је у највећој мери
изражен код уметничких ставова концептуализма и
симболизма, путем апстраховања облика и појмова
- идеализације.

Сл. 18 Santiago Calatrava
Airport railway station, Lyon Satolas

Један од бољих примера за илустрацију ове теме је
Арнхајмово поређење Короове "Мајке са дететом"
(сл. 16) и Мурове "Две форме" (сл.17), код којих је
истоветна тема изражена путем различитих видова
асоцијативности. У оба приказа основна тема је
саопштена структуралним скелетом композиције,
повијеном фигуром (мајке) која се заштитнички
надвија над мању форму (лик детета), која је
статично постављена и благо тежи већој форми 74.
в) Асоцијативност у архитектури

Сл. 19 Renzo Piano
Nationale centre of sc. & tech., Amsterdam

Примери који на адекватан начин презентују ово
креативно опредељење у архитектури нису толико
чести, јер су у већини случајева у питању објекти
јавног карактера (музеји, културни центри и сл.),
који чине мањи део светског архитектонског фонда.
Уобичајени методи којим се архитекти користе
приликом стварања неког архитектонског дела су
појмовно и формално асоцирање (стилизација).

Сл. 20 Daniel Libeskind Jewish museum, Berlin

Стилизација подразумева поступак којим се путем
апстраховања, тј. поједностављивања простора и
облика на формалну суштину, без непотребних
детаља, формира потпуно нова композициона
целина, која је различита од првобитног узорка, али
на кога у већој или мањој мери подсећа 75.
Стилизација као поступак спада у групу формалних
асоцијативних метода, код којих се стваралац бави
интерпретацијом визуелних представа.

Сл. 21 Fenk O Gehry Guggenheim museum, Bilbao

Поступак појмовног асоцирања води ка дубљим
сферама стваралачког деловања, приликом којих
настају дела која у обликовном смислу могу бити у
потпуности различита у односу на оригинал, али
која имају дистантне семантичке везе са узором.
Међу успелије примере асоцијативности могу се
сврстати дела Р.Пјана (сл.19 и 22) и С.Калатраве
(сл.18), који често користе ово опредељење у
својим делима. Такође се издвајају: Либескиндов
Јеврејски музеј у Берлину (сл.20), за кога би се пре
могло рећи да је експресивно дело, него што је
74
75

Сл. 22 Renzo Piano Vulcano buono, Nola

Арнхајм Рудолф: Визуелно мишљење, Универзитет уметности у Београду, Београд 1985., стр. 223
Марић Игор: Традиционално градитељство поморавља и савремена архитектура, Институт за
архитектуру и урбанизам Србије, Београд 2006., стр. 86.
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асоцијативно, јер су асоцијације које носи са собом
дистантне природе (апстрактна композиција воза,
којом су логораши довожени у логор) и Геријев,
Гугенхајмов музеј у Билбао-у (сеђање на бродове и
једну од лука из које су почела освајања ''Новог
света'' - сл.21), затим, интерпретације птица, када
су аеродромске зграде у питању (сл.18 и 23) и др.
У већини случајева се форма апстрахује до нивоа
основних елемената, линија или површина (сл.25).
У одређеним примерима је, на први поглед, теже
докучити на шта је обликом асоцирано, као код
амбасаде нордијских земаља (сл.24), код које је
заједничко седиште, представљено опном која
обавија и уједињује расчлањене елементе.

Сл. 23 Eero Saarinen
Trans world Airlines Terminal in New York

4.2.2.3. Е к с п р е с и ј а
Експресија (лат. expressio) - израз, изражавање 76.
Појам експресије или експресивности подразумева
јасно и аутентично исказивање карактера и
личности индивидуе.
Врло је често поистовећивање експресије са
правцем експресионизма, уметничког правца са
почетка XX века, којем је главно исходиште и циљ
да прикаже и изрази оно што је унутрашношћу,
тј. срцем и душом "виђено" и доживљено, тј. са
изражавањем
субјективних
расположења
и
осећања, без обзира на конвенционалне и
"објективне" вредности, судове и истине 77.

Сл. 24 Berger/Parkkinen Nordic embassies

Овим радом је појам експресивности обухваћен у
ширем контексту, с намером да се обухвате и оне,
на први поглед мање видљиве манифестације
карактера личности, које су због своје интровертне
природе ефемерне.
Стога ће у овом раду бити речи о екстравертној и
интравертној експресивности, тј. о експресијама
простора и облика, и мисли и идеја.

Сл. 25 David Chipperfield Museum of modern literature

а) Карактер и темперамнет личности
Карактер сваке јединке одређен је хармоничним односом психе и душе, тј. скупом свих оних
функција које формирају један психолошки тип, као и његовом манифестацијом према
објекту у околини, или самој јединки као објекту, у виду душевне изразне форме или
темперамента 78.
Психолошки тип, по Јунгу, представља пример или образац, према коме се на
карактеристичан начин, константно изражавају основне психолошке функције, као што су
мишљење, осећање, осет (сензитивитет) и интуиција, чиме јединка добија одређено,
специфично обележје 79.

76
77
78
79

Милан Вујаклија: Лексикон страних речи и израза, Просвета, Београд 1970., стр. 275.
М. Вујаклија, наведено дело, стр. 275.
М. Вујаклија, наведено дело, стр. 940.
Јунг, наведено дело, стр. 355.
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Типови који су засновани на овим психолошким функцијама, могу се назвати мисаони,
осећајни, опажајни (осетни) и интиутивни, и могу се поделити према квалитету, на
рационалне (мисаони и осећајни) и ирационалне (осетни и интуитивни).
Према кретању и усмерености психичке енергије (либида) могу се појавити као
екстравертни или интровертни.
Темперамент представља скуп карактеристика једне личности, путем којих се манифестује
однос њеног психолошког типа према објектима у спољашњости, као и према несвесном, тј.
објекту у унутрашњости 80.
Најпознатија и вероватно најчешће коришћена типологија је Хипократова, према којој се
темпераменти могу поделити на: колеричан, сангвиничан, флегматичан и меланхоличан 81.
Колеричан (гр. kolerikos - љут)
жучан, жесток и ватрен темперамент, као одлика човека који у истицању својих жеља и
амбиција, чини велике, енергичне покрете и у свом бесном надирању хоће све да престигне
82
.
Сангвиничан (нл. sangvinikus - богат крвљу)
лако узбудљив, лако подложан, али и умерен темперамент личности која ствари не узима
сувише тешко и не прелази у претераности.
Флегматичан (гр. flegmatikos - слузав)
хладнокрван, неосетљив, тром и равнодушан темперамент личности, која сабира утиске, али
они у њему не изазивају никакву видну реакцију; кога ништа нарочито не интересује и који не
прави нарочите напоре снаге.
Меланхоличан (гр. melanholkos - сетан, тужан)
снужден и потиштен темперамент, склон јаким и обично, пуним бола узбуђењима која се
лагано мењају и пролазе. Личност са мало самопоуздања, оклевало, толико потиснут
бригама да је његов поглед управљен само натраг или унутра 83.
б) Видови експресивности
С обзиром да се у литератури не помињу начини
изражавања, нити видови експресивности, у даљој
анализи ћемо се ослонити на Хипократове и
Јунгове ставове о карактеру личности, јер су још
увек актуелни и можемо рећи најподобнији за
појашњење експресивних појава.
Стога ће даље бити речи о две експресије:
а) екстравертној (колерична и сангвинична), и
б) интравертној (флегматична и меланхолична).

Сл. 26 Видови експресивности (шематски приказ)

На шеми (сл.26) је једна од могућих интерпретација
видова експресивности примењена на основне
визуелне категорије.
Међутим, пре него што се крене даље у разматрање, неопходно је разграничити да ли се под
појмом колеричне експресије (нпр.) мисли на темперамент ствараоца или на карактер
архитектонског дела.
Желимо да нагласимо да се у даљем излагању првенствено мисли на карактерне особине
дела које је створено, како се оно тумачи, што не мора екплицитно да значи да стваралац
нема можда исте или сличне карактерне особине. Питање повезаности ова два појма је
изузетно комплексно и свакако превазилази оквире овог рада.
80
81
82
83

Јунг, наведено дело, стр. 309.
Мала енциклопедија - Просвета, Просвета, Београд 1959., стр. 665.
Адлер Алфред: Познавање човека, Космос, Београд 1963., стр. 137.
Адлер, наведено дело, стр. 137
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Под колеричним (сл.27-28) би се могао сматрати
жесток и енергичан израз са великом дозом
претераности. Бесним и агресивним пражњењем
енергије, приликом кога се облик гужва, ломи, цепа
или пуца, чиме се ивице и фрактура истичу у први
план као основни мотиви компоновања 84.
Стварање је у највећој мери спонтано и праћено
великом количином случајности, са веома мало или
без значења.
Прекомерна екстраверзија је у углавном иницирана
јаком потребом за истицањем у односу на околину принцип контрастирања.
Ритмичност, као и било какво понављање, готово
да не постоји, јер нарушава уникатност визуелног
израза. Драматичност и енергичност се додатно
појачавају контрастима боја.

к о л е р и ч н о ..............................................................

Сл. 27 Ernst Ludwig Kirchner
Two women in the street (лево)
Сл. 28 Frenk O. Gehry
Nationale Nederlanden building (десно)
с а н г в и н и ч но .........................................................

Сангвиничан израз (сл.29-30) је весео, умерен и
оптимистичан, код кога је у првом плану живахност
и разиграност облика и простора 85.
Испољавање енергије је контролисано, али и са
повременим истицањем акцената, који могу бити,
за овај израз, крајње афективне природе.
Екстравертност је природна тенденција којом се
објекат отвара према околини и врши дијалог са
њом.
Једна од главних одлика овог израза је исказивање
природности, спонтана и аритмична композиција,
чиме се наглашава разиграност форме.
Коришћење боја и материјала је, такође, у складу
са претходно наведеним.
Чини се да је појам флегматичног израза најдаље
од експресивности, међутим, ако постоји појам
експресије мисли, онда би се свакако могао везати
за флегматичан израз, који по својој природи делује
на први поглед безизражајно (сл.31-32).
Флегматичност се одликује минималним и визуелно
једва приметним исказивањем енергије, док у
његовој суштини лежи велика и ''неисказана'' снага
- мисли и идеја, која се понекад осећа у јачини
потеза.
Природна интраверзија води ка промишљености, и
истицању концепта и идеје изнад објективног 86.
Апстраховање, као и потреба за хармонијом,
складом и значењем, у великој мери доприносе
мистификацији и мисаоности исказа. Колористика
је сведена и најчешће заснована на симболима.

84
85
86

Сл. 29 Hundertwasser City citizen (лево)
Сл. 30 Antonio Gaudi Casa Batlo (десно)
ф л е г м а т и ч н о .......................................................

Сл. 31 Piet Mondrian Kompozicija (лево)
Сл. 32 Mies Van Der Rohe German pavilion (десно)
м е л а н х о л и ч н о ....................................................

Сл. 33 Здравко Мандић Призор са Тисе (лево)
Сл. 34 Alberto C. Baeza Casa Gaspar (десно)

Палмије Жан-Мишел: Експресионизам као побуна, Матица српска, Београд 1995., стр. 24.
Хрњица Сулејман: Општа психологија са психологијом личности, Научна књига, Београд 1994., стр. 235.
Јунг, наведено дело, стр. 239.
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Меланхолично (сл.33-34) је опозит сангвиничном и
одликује се дубоким и веома јаким осећањима
песимистичне природе 87.
Празнина и сведеност до крајњих граница, као и
потреба за интраверзијом су у овом изразу дубоко
укорењени и представљају основне ''покретаче'', јер
је у суштини израза статичност и ванвременско
постојање.
Јачина сетних емоција се исказује прекомерним
апстраховањем и дематеријализацијом, али се
неретко јавља и монументалност као мисаони и
обликовни пандан. Коришћење колорита готово да
не постоји, или се јавља у мањој мери, у виду
хладне скале тонова.

Сл. 35 Ernst Ludwig Kirchner
Two women in the street (лево)
Сл. 36 Francis Bacon
Study after Velaswuez's portrait of Pope десно)

в) Експресија у уметности
Уобичајено је мишљење већине аутора који се баве
критиком у уметности, да појам експресивности
поистовећују са покретом експресионизма, који
заправо није био само уметнички покрет, него и
визија света са надама, сновима и мржњама. Био
је један сензибилитет 88.
Да би се направила јасна дистинкција између ова
два појма неопходно је укратко објаснити основне
карактеристике овог уметничког правца.
Само порекло појма "експресионизам" је доста
нејасно. Први пут се јавља у око 1850. године (Tait's
Edinburgh Magazine), означавајући експресионисте
као оне "који желе да изразе посебне емоције" 89.
Чест је био случај да су дела уметника као што су
А.Матис, В.Кандински, Ж.Брак, П.Пикасо, која су
имала неке од одлика експресивности, називана
експресионистичким, што је доводило до забуне. У
Француској
су
називани
''кубистима''
или
''фовистима'', у Немачкој ''експресионистиима'', а
у Италији ''футуристима'' 90.

Сл. 37 Lyonel Feininger Sailing boats

Сл. 38 William Turner Storm

Кандински нпр. разликује свој експресионистички
период, од свог кубистичког периода и преласка на
апстрактну уметност, док се сличан пример јавља и
код других уметника, да им дела мењају своје
ликовне карактеристике (спадају у други правац),
али да не мењају врсту израза, тј. изражајне
карактеристике.
Оно што је сасвим извесно, је да се термин
експресионизам првенствено односи на дела која
су сматрана реакционарним за период свог
настанка, и која су имала прилично јасно
87
88
89
90

Хрњица, наведено дело, стр. 234.
Палмије, наведено дело, стр. 13.
Палмије, наведено дело, стр. 14.
Палмије, наведено дело, стр. 109.
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Сл. 39 Caspar Fridrich David The wreck of the hope
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дефинисане ставове у погледу тема и технике
(жестина
израза,
порицање
реалности,
апстракција, жестина боја и осветљења,
браздање, ломњење, кидање,...), док се појмом
експресивности као општије категорије, може
окарактерисати
дело које
је
аутентично,
препознатљиво и изражава суштину личности и
карактера уметника.
Уколико ствари поставимо на овакав начин,
приметићемо
да
феномен
експресивности
егзистира у уметности од давнина, да би почетком
20. века кулминирао у јединствен уметнички покрет
- експресионизам.
У том контексту, можемо рећи да и одрећена дела
Рембранта, Каравађа, Де Рибере, Тарнера (сл.38),
К.Ф.Давида (сл.39) или Ел Грека, представљају
духовне претече експресионизма, с обиром да
поседују висок степен експресивности, као што
можемо и да закључимо да се под наведеним
терминима експресионизма и експресивности може
подразумевати и изражавање мисли и идеја, а не
само изражавање емоција.

Сл. 40 Daniel Libeskind
Victoria&Albert museum, London (лево)
Сл. 41 Tom Mayne Blades Residence (десно)

Сл. 42 MVRDV WoZoCo's apartments

г) Експресија у архитектури
Експресионизам у архитектури, јавља се нешто
касније него у осталим уметностима (око 1913.),
иако је идеја о архитектури челика и стакла,
промовисана знатно раније (средином 19.в.).
Евидентна је сличност експресионизма ("Стаклени
павиљон" Б.Таута и "Кристална круна" Х.Пелцига)
и готичке архитектуре, која се јавила из дубоког
поштовања према готичком дематеријализованом
бићу и средњевековним грађевинарством, као
обележјем епохе задојене духом и метафизиком 91.
Изразите примере експресивности у архитектури
(сл.40-43) представљају дела готике, барока,
чешког кубизма, сецесије и експресионизма, па све
до савремених примера hi-tech-а и деконструкције.

Сл. 43 Moshe Safdie, Habitat

Сл. 44 Alvaro Siza Veira
Portugese pavillion on EXPO 1998

Међутим, поред наведених примера, постоји читава
област архитектонског стваралаштва која у
експресивном смислу, није толико очигледна, јер је
заснована на мисаоном и појмовном изражавању.
Овакав
вид
изражавања
поседује
велику
неисказану енергију која остаје спутана оковима
материјалног. Примери оваквог стваралаштва могу
се наћи у правцима концептуализма, симболизма
и минимализма (сл. 44-45).
Сл. 45 Albertо Campo Baeza Casa Gaspar

91

Ремек дела експресионизма из берлинских музеја, Музеј савремен уметности, Београд 1982., стр. 14.
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4.3. ОСНОВНЕ КОНЦЕПТУАЛНЕ ПРОЈЕКТАНТСКЕ
ТЕНДЕНЦИЈЕ
Анализирајући токове идеја и стилских праваца у
архитектури, приметићемо да су се током историје
многе појаве понављале, у више или мање
измењеном облику. Повремено су на свет долазиле
нове идеје, са различитим могућностима креације
архитектонских облика и садржаја, али су се
најчешће гасиле још на самом почетку, јер нису
могле дуго да егзистирају у створеним условима, тј.
нису биле примерене актуелном времену и
простору (сл.46).

Сл. 46 Развој и преклапање стилова у архитектури

Дешавало да неке од идеја буду прихваћене шире
и да успеју да се развију у нови, чист и значајан
архитектонски правац. Такви стваралачки токови,
готово ниоткуд настају, брзо се развијају,
доживљавају кратак врхунац постојања, а затим се
дуго и постепено гасе (готово никад у потпуности).
Њихов настанак и лагано гашење се претапају у
сивило паралелних токова. У већини случајева
појава оваквих архитектонских токова је везан за
преломне историјске моменте у којима долази до
коренитих друштвених, економских и других
промена.
Ако бисмо покушали да сведемо број актуелних
архитектонских тенденција на неколико основних,
могли бисмо да разликујемо три основне групе и то:

Сл. 47 М.Чанак: Повезаност основних, изведених и
хибридних тенденција у савременој
архитектури.

а) инвентивну или креативистичку,
б) прагматичну или рационалну и
в) традиционалистичку или историцистичку
архитектуру.
Поред наведене поделе, за даље разматрање
актуелна је још једна, коју помињу М.Чанак 92 и
Ч.Џенкс 93 у својим текстовима, а по којој се у
савременој архитектури јавља пет основних
категорија архитектонских тенденција. Поред три
већ претходно наведене групе, још и (сл.47):
г) еколошка и
д) технолошка архитектура.
4.3.1. Креативистичке тенденције (сл.48)
Ове тенденције постају изразитије на временским
прекретницама и одсутним историјским моментима,
када се после дугог времена засићења једним или
више стилова, укаже потреба за нечим новим што
се у прошлости у већој или мањој мери већ јавило
92
93

Сл. 48 Herzog & De Meuron National stadium, Beijing

Др Чанак Михаило: ARD Rewiew, Биро за архитектонско пројектовање, истраживање и едукацију,
Београд, бр. 20/2000, стр. 23 и бр. 30/2004, стр. 32.
Чарлс Џенкс: Модерни покрети у архитектури, ИРО Градјевинска књига, Београд 1986. (насл. ориг. Charles
Jencks: Modern movement in architecture, Penguin books Ltd. Harmondsworth, Middlesex, England 1973.,
превели: С. Максимовић и С. Литвиновић)
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или је у потпуности ново. Нарочито су присутне у
раној фази настанка и развоја архитектонског
правца или стила, када сваки нови допринос
његовом развоју представља уједно иновацију.
Уколико се јави њихово преплитање у појаву вишег
реда, долази до формирања комплетно новог
архитектонског израза који одражава духовно
стање једног времена.
Према М.Чанку94, овој групи припадају следећи
стилови: Арт нуво (Art Nouveau), експресионистичке
тенденције, радикална, орнаментална, виртуелна
архитектура и друге.

Сл. 49 Le Corbusier Villa Savoie, Poissy

4.3.2. Рационалистичке тенденције (сл.49)
Ове тенденције и поред креативности, не спадају у
ред иновативних и у првом плану имају практичну и
масовнију примену већ стечених искустава. Постају
наизразитије у периоду врхунца креативистичких
тенденција, када долази до њиховог слабљења.
Архитекти који припадају овој групи, најчешће из
немогућности да надмаше ремек-дела својих
претходника, склони су варирањима, а често и
карикирањима основних идеја, која само у ретким
сучајевима доводе до заснивања потпуно нових
тенденција или праваца.
Сам појам рационализма је веома стар, потиче још
од Ренесансе и не представља кохерентну теорију.
У 20.в. залаже се за одбацивање Историцизма и
покрета као што су Arts & Crafts, Art Nouveau и
Експресионизам. Заступници рационализма желе
да све почну од почетка и буду месијанци новог
света, друштва, архитектуре и машинске естетике.
У пракси, Рационализам је преко Конструктивизма
и Де Стила иницирао Интернационални стил,
ослобођен историјских и декоративних елемената.
Водећи представници: Gropius и Le Corbusier.
Принципи су разрађени у CIAM-у, а главни
теоретичари су били Giedeon и Pevsner.
4.3.3. Традиционалистичке тенденције (сл.50)
Временом, сваки од стилова и покрета, после дужег
или краћег периода гашења, прелази у категорију
историјских праваца, из које ће поново изаћи на
видело, у својој нео-варијанти, када се за то поново
стекну услови, у служби сасвим нових идеја, идеја о
реафирмацији прошлих искустава.
Често се јављају не само као извор надахнућа
прошлошћу, већ и као систем конкретних

94

Сл. 50 Philip Johnson
Nations Bank Center, Houston

Др Чанак Михаило: ARD Rewiew, Биро за архитектонско пројектовање, истраживање и едукацију,
Београд, бр. 32/2004, стр. 42.
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историјских уметака у потпуно нове контекстуалене
оквире.
Архитекти који заступају ове идеје се труде да у
што чистијем виду аплицирају у садашњости,
стилове и тенденције из прошлости.
У реплицирању прошлости могуће је стриктно
придржавање једног одређеног стила или
тенденције (нпр. Неокласицизам), али и вешто
комбиновање више историјских праваца, што води
до разних еклектицистичких поступака.
4.3.4. Еколошке тенденције (сл.51)

Сл. 51 Nicholas Grimshaw Eden Project, Cornwall UK

Термин је уведен 70-их година XX века и означава
архитектуру која, користећи се принципима
одрживог развоја, тежи да ублажи негативне
последице прекомерне потрошње енергетских
ресурса и загађења животне средине. Тежи се
штедњи
енергије,
оптималном
осунчању,
коришћењу соларне и еолске енергије, као и
рециклажи отпадних материја. Предузимају се све
мере у циљу обезбеђења здравих услова
становања, рада и коришћења слободног времена.
4.3.5. Техницистичке тенденције (сл.52)
Став у архитектури по коме су конструктивни и
технолошки елементи база за формирање
архитектонског обликовања зграде. Јавља се још
крајем XVIII века изградњом утилитарних металних
објеката (мостова, железничких станица), да би се у
XIX веку пренео и на јавне објекте, обухватајући
поред металних и армирано бетонске конструкције.
У другој половини XX века структурални елементи
се хипертрофирају, усложавају и постају носиоци
архитектонског обликовања преко High Techa и
Slick Tech-а. Последњих година овакав приступ је у
све тешњој вези са експресивном и еколошком
архитектуром.

Сл. 52 Otto Frei Olympic stadium, Munich

4.4. ДОМАЋА ИСКУСТВА ВЕЗАНА ЗА ПРИМЕНУ НЕВЕДЕНИХ ТЕНДЕНЦИЈА
4.4.1. Односи између субјеката у процесу архитектонског пројектовања
у заштићеним просторима
Пројектовање у заштићеној средини је сложен пројектантски поступак и захтева виши ниво
уметничког осећаја и техничке стручности. Да би се једна грађевина довела у првобитно
стање, прилагодила новој намени, или градила као нова уз неку другу, постојећу и од
значаја, неопходно је да се испуне бројни предуслови. Када се у то уплету још и бројни
интереси разних субјеката (актера), оно може да поприми једну вишу димензију. Неки од
основних проблема, који се јављају као евидентни приликом процеса пројектовања у
заштићеним целинама су:
-

различита тумачења неусаглашене регулативе,
супростављени интереси различитих актерских група,
сложеност процедуре административног апарата служби заштите,
ниво стручности архитеката.
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Део проблема лежи у законодавној материји. Постојећа техничка регулатива се углавном
односи на пројектовање, санацију, реконструкцију и ревитализацију објеката у сеизмички
активним подручјима. С друге стране, републичким и другим законима и прописима, одређује
се техничка документација која је потребна за добијање дозволе за изградњу. Управо у овој
правној празнини долази до проблема.
Проблем се може јавити и у процесу евалуације постојећег граћевинског фонда од стране
пројектанта, уколико је нестручан, јер је најчешће заснован на субјективним ставовима.
Обзиром да су културне вредности тешко мерљиве и да представљају кључну моралну
обавезу, како урбаниста, тако и архитеката, Борислав Стојков предлаже неке од основних
критеријума на основу којих би могле лакше да се процене вредности културног споменика:
-

историјски и културни значај (зоне или блока),
историјску слојевитост и континуитет,
број културних објеката (укључујући и амбијенте),
континуалност намене земљишта и физичке структуре,
теритиријална обухватност и
посебне карактеристике.

Укрштањем ових критеријума, могуће је проценити културну вредност одређеног добра или
просторне целине, који у зависности од нивоа вредности могу бити сврстани у једну од
следећих категорија 95:
Ко - Целине које у функционалном и физичком смислу, представљају хомогено градско
ткиво, без посебних културних вредности.
К1 - Целине чија се вредност сагледава у могућности праћења историјског развоја дела или
читавог града, као вишеструког феномена (културног, привредног, трговачког,
социјалног и др.).
К2 - Целине које представљају одређена историјска стања, тј. фазе у урбанизацији. Поред
историјских вредности ове зоне представљају и просторне оквире за живот и рад
одређених социјалних структура.
К3 - Целине које су значајне из историјског, архитектонског и уметничког аспекта, као
сегменти јединствене историјске слике града. У оквирима ових зона налазе се бројни
примери историјских микроамбијената и појединачних објеката, који непосредно
одражавају урбанистичка, архитектонска, утилитарна и естетска стремљења времена и
друштва у коме су настали.
К4 - Целине које су најстарији и највреднији докази, који непосредно документују историју
града кроз све фазе његовог постојања. У овим зонама се налази највећи број
амбијената и културних добара, који представљају синтезу свих тежњи у једном
историјском периоду са аспекта културних, урбанистичких, архитектонских и естетских
вредности.
Што се тиче конкретних препорука за пројектовање и грађење у заштићеној просторној
целини или уз објекат од културног значаја, оне до сада нису значајније обрађиване. С' друге
стране, тим стручњака испред Друштва архитеката Београда је дао интересантан предлог за
заштиту подручја са савременом архитектуром и појединачним објектима од значаја, у
оквиру којих се налазе и препоруке/правила за пројектовање и грађење у режиму делимичне
заштите 96.
1. Правила за надградњу и доградњу:
а) неутралност
б) исти манир
в) транспозиција

95

96

Борислав Стојков: Обнова града-етичко питање урбанизма, ЗРГ - Реконструкције и санације објеката и
насеља - Стручна обавештења групације завршних радова у грађевинарству Југославије, бр. 3-4, ЗАВРАЈ,
Београд 1984., стр.15.
Генерални план Београда 2021, усвојен од стране Скупштине града Београда 2005.год., стр. 412.
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2. Правила за преобликовање дела објекта:
а) исти манир
б) транспозиција
3. Правила за редизајн фасаде:
а) савремени архитектонски израз
4. Правила за ремоделацију зоне партера:
а) унапређење комуникативности и уређености
5. Правила за незавршене објекте:
а) довршавање према изворним пројектима
Приметићемо да у наведеним препорукама: а)у случајевима интензивнијих интервенција,
доминира неутралан и готово мимикријски однос према ауторском делу, док код б)мањих
интервенција секундарног карактера постоји могућност слободнијег третмана.
4.4.2. Објективни и субјективни сукоби интереса између актера и проблеми у процесу
припреме, пројектовања и реализације
Улога инвеститора у процесу реконструкције или новоградње у заштићеној зони је од великог
значаја за реализацију постављеног програма и задатка, јер за разлику од других актера који
се јављају само у одређеној фази реализације, његово праћење тока реконструкције је
константно, од почетка припремних радова, па све до завршетка реализације утврђеног
програма.
Процес реконструкције у заштићеној средини се поприлично разликује од изградње у другим
подручјима, али има и бројних сличности. Основно је да, ако је могуће, постоји један
инвеститор око кога ће се удруживати остали суинвеститори и који ће водити главни део
посла, уколико не ангажује представника, неку специјализовану организацију, да се бави
инвеститорским пословима.
Пожељно је да инвеститор у тиму има адекватан стручан кадар, да би могао успешно да
обави припремне радове, затим, да обезбеди финансијска средства за одвијање неометаног
тока реализације, испрати процес израде техничке документације и реализацију на
заштићеном локалитету. Још током припреме и претходних радова, израде пројектног
задатка и студије оправданости, инвеститор би требало да има разумевања и поштовања за
заштићени објекат или просторну целину, што често није случај.
Вођени потребом да за што краће време дођу до већег капитала, дешава се да због
нереалних прохтева инвеститора пројектни задатак буде преоптерећен, што и поред надзора
и ауторитета служби заштите, неретко ипак успева да се спроведе у дело мимо њихове
пажње.
Проблем који је често присутан у нашој средини, је нерешено питање имовинско-правних
односа. Као последица оваквог стања се јавља ситуација у којој власници приватних објеката
у заштићеној целини, који су уједно и у улози инвеститора, самовољно интервенишу, мимо
надзора служби заштите, често и без одговарајуће техничке документације.
Поред инвеститора, кључну улогу у реализацији пројектног задатка има и пројектант, тј.
пројектна организација, који спроводе у дело жеље инвеститора. Стога је посао пројектанта
изузетно осетљив, јер са једне стране пројектом треба да одговори на жеље инвеститора,
које су у форми пројектног задатка, док са друге стране има моралну обавезу према друштву
и историји да објекат који се налази на атрактивној локацији сачува или реконструише.
Видимо да је процес реконструкције, почев од припремних радова, израде студије
оправданости, формулације пројектног задатка, избора адекватног пројектантског кадра,
стручног извођача радова, надзорног органа, праћења читавог процеса и координарања свих
актера од стране инвеститора, веома комплексан процес, управо због утицаја различитих
интересних група.
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4.5. ПОЗИТИВНИ И НЕГАТИВНИ ПРИМЕРИ
ГРАЂЕЊА У ЗАШТИЂЕНИМ ЦЕЛИНАМА
У нашој средини, у ситуацији у којој су изражени
недостаци средстава за пројекте заштите културне
баштине, евидентно је интензивно пропадање
културних добара. Једним делом су угрожена од
стране приватних лица, поготово у случајевима
културних добара која нису од изузетног значаја
или која су удаљена од градских центара, јер
процес надзора стручних служби над њима није
константан.
Најмање су угрожена културна добра од изузетног
значаја, јер су она већ дужи низ година под строгим
режимом заштите, а највећим делом споменици
културе и просторне целине које су тек у процесу
проглашења за културна добра, или су у режиму
претходне заштите.

Сл. 53 Доградња бетонским блоковима,
Рајачке пивнице

Однос према заштићеним просторним целинама у
Србији је посебна проблематика, која законски није
довољно регулисана. Сваку од целина је задесила
различита судбина, а неки од примера из којих
можемо сагледати ову проблематику су: комплекс
Рајачких пивница и примери старих чашија у
Ваљеву (Тешњар) и у Београду (Скадарлија).
У изразите примере нарушавања споменичких
својстава просторне целине спадају интервенције
које се врше од стране приватних лица у комплексу
Рајачких пивница у Неготинској крајини.

Сл. 54 Надградња опеком, Рајачке пивнице

Рајачке пивнице су под оштрим режимом заштите,
као просторна културно-историјска целина, јер
представљају раритетан пример архитектонског
комплекса високих естетских вредности у нашем
окружењу. Било какве нестручне интервенције би
нарушиле целовитост и изражајност.
У последњих десетак година урађено је неколико
интервенција и доградњи у комплексу које су, иако
изведене из личних потреба, нарушиле споменичка
и естетска својства просторне целине (сл.53-54).
Пројекат реконструкције пивнице у гостионицу
Свети Трифун (сл.55) је зналачки пример грађења
у заштићеном миљеу, јер су код њега очувани и још
потенцирани квалитети архитектуре у комплексу.
Просторне целине старих чаршија, Скадарлије у
Београду и Тешњара у Ваљеву, су деценијама
губиле своју амбијенталну целовитост. Структура
им је временом разграђивана, уз увођене нових и
савремених функција.
Драстичан пример је рушење старих објеката у
Скадарској улици у Београду, на чијем месту је
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изгрђена основна школа сумњивих модернистичких
вредности.
Ваљевска чаршија је доживела сличну судбину
Скадарлије. Изградња бензинске станице на самом
почетку Тешњара је као ''трн у оку'' на дуже време
онемогућила целовито уређење ове вредне
амбијенталне целине.
С друге стране, изградња у заштићеним зонама
градских центара, каква је Кнез Михајлова улица у
Београду, плански је регулисана и подразумева
обавезно расписивање архитектонских конкурса с
циљем добијања најповољнијих решења за вредне
локације у граду.

Сл. 56 Палата Прогрес, Београд
(арх. М.Мирковић, Љ.Мангов)

У репрезентативне примере грађења у заштићеној
средини спада партерно уређење Кнез Михајлове
улице у Београду (арх. Б.Јовин), која почев од
урбанистичког дизајна, па до нивоа детаља, одише
елеганцијом, што једна просторна целина те
вредности и значаја свакако заслужује (сл.57).
Палата "Цептер" (арх. Б.Митровић и В.Милуновић)
у улици Краља Петра у Београду је одличан пример
интерполације у заштићеном градском језгру око
Кнез Михајлове улице. Контекстуално у потпуности
уклопљена, одише складом и елеганцијом, чиме се
може сврстати у ранг кључних репера централне
градске зоне (сл.58).

Сл. 57 Кнез Михајлова ул., Београд (арх. Б.Јовин)

Палата "Прогрес" (арх. М.Мирковић и Љ.Мангов) са
положајем на углу Кнез Михајлове и Змај Јовине
улице у Београду, представља својеврстан одговор
на архитектонски израз зграде некадашњег
осигуравајућег друштва "Унион", у којој се данас
налази Француски културни центар. Иако изграђена
у савременим материјалима - гранит, инокс, стакло,
изгледом је у потпуности уклопљена у заштићено
окружење (сл.56).
Врло деликатна интервенција у оквиру локалитета
Калемегданске тврђаве је један од бољих примера
реконструкције и новоградње, на коме је приказана
умешност уклапања у једно од највреднијих делова
Београда (сл.59).
Унутрашњост куле је конзервирана и предвиђена за
музејски простор, а анекс који је планиран у
продужетку би требало да буде мањи културни
центар.

Сл. 58 Палата Цептер у Београду
(арх. Б.Митровић и В.Милуновић)

У окружењу постоји више успешних реализација
које указују на могућност слободнијег односа према
културној баштини.
Међу карактеристичне примере можемо поменути
реконструкцију поткровља у заштићеној зони Беча,
групе Coop Himelblau, која се надвија над кровни
венац, као кљун неке чудне птице, не реметећи
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Сл. 59 Реконструкција куле Небојше, Калемегдан
(арх. Д.Миљковић, Ј.Митровић и Б.Павић)
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визуелни ефекат и структуру фасаде (сл.60). Иако
жестоко оспораван, овај објекат је вредан пример
примене авангардних ставова у заштићеној зони.
Посебно је интересантна палата уметности или тзв.
''friendly alien'', која се на потпуно контрастан начин
интегрише у старо ткиво централног дела Граца
(сл.61). Некада запуштен део са кафанама и
борделом у окружењу, у потпуности је променио
изглед и ''оживео'' након изградње новог културног
центра. Осмишљен је као јединствена просторна
целина, материјализована у челику и стаклу.

Сл. 60 Coop Himmelblau Rooftop Remodeling Wienna

Купола на крову немачког парламента у Берлину
(арх. Foster & partners), са две завојите степенишне
спирале унутар стаклене опне, са којих се види
унутрашњост дебатне сале, у симболичном смислу
представља поново уједињену Немачку (сл.62).
У реконструкцији замка Векио (арх. C.Scarpa) на
врло суптилан начин је очуван дух старог замка и
претворен у музеј уметности (сл.63-64). Сведеност
израза, која је вероватно утицај Скарпиних посета
Јапану, уз вешто комбиновање савремених
материјала (челика и стакла) у традиционалном
окружењу, је карактеристична и за остала његова
дела.
Из наведених примера видимо читав низ раличитих
приступа, који варирају од дубоко контекстуалних
интервенција, па до авангардних ставова, који су
подједнако заступљени у пракси. Без обзира што су
субјективна полазишта различита и контекстуални
услови, приказани објекти се сврставају у ремекдела грађења у заштићеном окружењу.

Сл. 61 Peter Cook & Colin Fournier Kunsthaus, Graz

Сл. 62 Foster & Partners Reichtag dome, Berlin

Сл. 63 Carlo Scarpa Castel Vecchio, Verona

Сл. 64 Carlo Scarpa Castel Vecchio, Verona
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5.0. СТУДИЈА СЛУЧАЈА
5.1. РАЈАЧКЕ ПИВНИЦЕ
5.1.1. Положај у региону
Насеље Рајац се налази у Неготинској крајини,
виноградарској области источне Србије, 22км јужно
од града Неготина (сл.65).
Као и код других насеља на левој обали Тимока
(Вељково, Рогљево, Смедовац), у подножју испод
насеља се налазе обрадиве површине, а изнад
површине под виновом лозом. Пивнице села Рајца
се налазе на граници геоморфолошких површина,
на ивици платоа (Бело брдо) изнад насеља, од кога
су удаљене око 500-1000м.
5.1.2. Амбијенталне карактеристике
У летњем периоду, област Неготинске крајине је
топлија од других делова Србије и спада у
најсувље крајеве у региону, са изразитом
континенталном климом (топлим летима и хладним
зимама). Посебно је лепа и топла јесен што
повољно утиче на на дозревање грожђа97. По броју
сунчаних дана у години, на просторима бивше
Југославије, била је на другом месту иза Хвара.

Сл. 65 Распоред очуваних и несталих пивница
у Неготинској крајини

Ова област је по својим природним условима,
практично предодређена за виноградарство. Скоро
да нема ниједног положаја, сем дубоких јаруга у
потоцима, који не би био повољан за културу
винове лозе, јер су ове заравни преко целог дана
изложене утицају Сунца98.
5.1.3. Порекло и развој пивница
Не зна се тачно када се јављају први облици
пивница у Неготинској крајини, мада се зна, на
основу археолошких ископавања у Прахову и
Гамзиграду, да је виноградарска традиција у овим
крајевима веома стара и да датира још из периода
Римског царства99. Претпоставља се да су прве
пивнице у Крајини, градили сељаци - планинци, који
у својим атарима нису имали погодности за
виноградарство 100.
И у суседним областима (Сиколе, Братујевац,
Штубик), које су погодне за гајење винове лозе,
97
98
99
100

Сл. 66 Виноградарски подрум у Атеници (фото и
пресек)

Милисав Лутовац: Неготинска крајина и Кључ, зборник радова, књ.LXII, Географски институт, књ.XV,
Београд 1959., стр.4.
Милисав Лутовац: Неготинска крајина и Кључ, зборник радова, књ.LXII, Географски институт, књ.XV,
Београд 1959., стр.39.
Масловарић, Душан: "Виноградарство у неготинској крајини". Београд: Гласник етнографског музеја,
књ.31-32, 1969., стр 173.
Пантелић, Никола:"Пивнице-пољане". Београд: Гласник етнографског музеја, књ.22-23, 1960., стр.171.
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граде се пивнице, које су као и већина осталих
облика фолклорне архитектуре на Балкану, биле
сачињене од брвана са каменим подрумом, јер је
дрвета у овим крајевима било у изобиљу. Пример
једног тако грађеног подрума је очуван у Атеници
код Краљева (сл.66).
А.Жикић и Ж.Ђорђевић, у хроници села Рајца,
наводе да се средином 19. века (1858.г.)101, у
периоду развоја виноградарства у Неготинској
крајини, јављају први облици камених пивница
(Рајац, Рогљево и Смедовац), која погодују бољем
и савременијем очувању вина.
За разлику од осталих групација у окружењу, једино
су Рајачке пивнице комплетно изведене од тесаног
камена, док су Рогљевске и Смедовачке изведене у
бондруку, са каменом подлогом (сл.67-72).
Из приказаних примера је евидентно колико се
Рајачке пивнице разликују у односу на остале
пивнице у окружењу. Постоји сличност између
Рајачких и Рогљевских пивница, у смислу избора
материјала и начина грађења, међутим, просторна
организација и живописност (лепота израде),
издваја Рајачке пивнице у односу на Рогљевске и
уводи их у ред уникатних примера народног
градитељства.
У новијој историји села Рајца, изражено је неколико
карактеристичних периода:
1690-1858. - досељавање и изградња првих
пивница у бондруку.

Сл. 67 Пољане у Александровачкој Жупи

1858-1885. - период развоја традиционалног
виноградарства 102 и изградња нових
камених пивница.
1865.

- појава филоксере103 у Француској.

1886.

- појава филоксере у Крајини.

1890-1914. - примена савремених агротехничких
мера,
1914-1941. - депопулација и напуштање.
1945-1990. - обнова виногорја, смањење
производње и откуп грожђа од стране
''Крајина вино'', депопулација.
1990-2010. - појединачно обнављање пивница и
приватна иницијатива.

101
102

103

Сл. 68 Пивница Живка Стојића у Пожеги

Александар Д. Жикић, Живота Ђорђевић: Рајац - виноградарско насеље доњег Тимока, Агена, Београд
1999, стр.9.
За разумевање појма обичајних правила, о којима ће касније бити више речи и појаве њиховог преношења,
путем миграција и делатношћу печалбара, најважнији је период у коме оне настају као комплетна камена
здања, тј. период од досељавања становништва до појаве филоксере.
phylloxera vastatrix je заразна болест, која напада винову лозу и која је у периоду око средине 19.в. готово
опустошила виногорја у Европи.
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5.1.3.1. Период традиционалног виноградарства
По завршетку угарско-турских ратова (крајем 17.в.)
долази до великих сеоба становништва (1690.) из
области јужне Србије, Косова и Метохије. Том
приликом је део становника из Велике Хоче
(Метохија), трагајући за местом на коме би могли
да се настане и наставе своју виноградарску
традицију, населио подручје данашњег села Рајац у
Неготинској крајини.
Досељено становништво, које се у Метохији бавило
гајењем винове лозе, у Неготинској крајини наилази
на услове који као да су предодређени за
виноградарство.

Сл. 69 Рогљевска пивница

До 70-их година 19.в. утицај крајинских виногорја на
домаћем тржишту је био велик, али не оном нивоу
који би могао да конкурише европским потребама.
Произвођене су количине које су могле да
задовоље искључиво домаће потребе.
Током 1865. године опасна виноградарска болест
филоксера захвата француска виногорја и готово
да их је у потпуности уништила.

Сл. 70 Рогљевска пивница

Овај период је карактеристичан по ширењу
крајинских вина ван граница Србије, након чега
овдашња вина постају веома тражена у Европи и
побеђују на међународним изложбама вина у
Бордоу 1882. и Анверсу 1885. године.
У овом периоду, Рајац као виноградарско насеље,
доживљава процват, те се од 1858. године зидају
нове камене пивнице на местима старих дрвених,
које више не могу да испуне савремене хигијенске и
технолошке услове складиштења.

Сл. 71 Новија пивница Станковић у Рогљеву

Нове пивнице су градили печалбари са југа, од
којих је један и потписан као мајстор ''Коста из
Мађедоније''104. У периоду средине 19. в. печалбари
са југа Србије и из Македоније су сматрани међу
бољим мајсторима-градитељима на Балканском
полуострву.
Убрзо под утицај филоксере (1886.) потпадају и ови
крајеви, чиме виноградарство готово да замире.
5.1.3.2. Период модернизације виноградарства

Сл. 72 Рајачке пивнице

Према саветима француских стручњака, у овом периоду почињу да се користе амерички
хибриди који се калеме са локалним културама, чиме су се добиле нове врсте отпорне на
утицај филоксере. Убрзо се и технологија справљања вина коренито мења. Користе се
савремене агротехничке мере и настављају да се даље зидају нове, модерније пивнице од
тесаног камена (Рајац, Рогљево, Смедовац), на местима старих дрвених, које више не могу
да испуне савремене хигијенске и технолошке услове складиштења.
104

Споменичко наслеђе Србије - непокретна културна добра од изузетног и од великог значаја. »Посебна
издања«, друго измењено и допуњено издање, Републички завод за заштиту споменика културе, Београд
2007., стр. 74
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5.2.

ОБИЧАЈНА ПРАВИЛА У ГРАЂЕЊУ

Појаву спонтанитета, у насеобинама прошлих
времена, која би се "на први поглед" могла
објаснити као неуређен склоп архитектонских
здања, настао без законитости и реда, у временима
када није било писаних правила који би те односе
конкретније дефинисали, ипак одликују извесне
правилности, у смислу структуре и организације
насеља према окружењу и природним условима,
као и у архитектури.
Те правилности би могле да се објасне једним, код
нас до сада недовољно истраженим појмом, који се
често јавља у народном градитељству - обичајним
правилима грађења.

Сл. 73 Структура Корчуле

Обичајна правила у грађењу представљају скуп
организационих,
конструктивних и естетских
принципа, који су у народу преношени усменим
путем и коришћени у случајевима оснивања,
уређења насеобина и приликом изградње, у
временима када није било писаних закона који би
те односе ближе одредили.
Појава обичајних правила се може упоредити са
градитељским правилима која су постојала у
статутима градова на обали Јадранског мора
(Корчула, Дубровник, Шибеник), који датирају још из
периода 13.века, а који су према З.Карачу и
А.Брауну, били базирани "на традицији локалних
обичаја и модифицираном римском праву" 105.
Један од првих Статута у непосредном окружењу,
који је регулисао и грађење, био је Корчулански
статут (1214.г.). У њему се помињу обичајна
правила, као што су ''право на наслон'' и ''право на
приступ'', која су поштована у организацији и
изградњи Корчуле (сл.73), а чије постојање може да
се примети и у грађењу Рајачких пивница.

Сл. 74 Правци миграција становништва и мајстораградитеља у периоду 18-19. века

Готово са сигурношћу се може тврдити да су обичајна правила у почетку преношена
усменим путем, да би у извесним случајевима економског и културног развитка града, била
записана у форми статута, који је био уобичајени и готово искључиви облик повлашћеног
комуналног законодавства 106.
У прилог овој констатацији иде велика сличност градитељских правила из градова који су
имали статуте и правила грађења која се могу препознати код "спонтано насталих" насеља.
Два најчешћа начина којим су обичајна правила у прошлости била преношена из једног
окружења у друго су:
- миграције становништва, и
- делатност печалбара - мајстора градитеља (сл.74).

105
106

Карач, Златко и Браун, Алан: "Анализа урбанистичко-комуналних и градитељских регула у средњевековном
статуту града Илока из 1525. године". Простор, вол.8/2000, бр.1(19)., стр 15.
Карач, Златко и Браун, Алан: "Анализа урбанистичко-комуналних и градитељских регула у средњевековном
статуту града Илока из 1525. године". Простор, вол.8/2000, бр.1(19)., стр 16.
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И.Кировска помиње, да су мајстори градитељи, током периода док су радили као
печалбари, са собом често доводили и породице, па се дешавало и да се трајно настане у
месту где су радили. Тако су домородном становништву преносили даље своју традицију
грађења 107.
Посматрајући тему из овог аспекта, у даљем тексту ће бити разматрана могућност да ли су
обичајна правила била примењена у организовању и/или изградњи Рајачких пивница, а ако
јесу, у ком облику и на који начин.
5.3. ПОЛОЖАЈ И СТРУКТУРА ПИВНИЦА
5.3.1. Издвојеност ван села
Грађење пивница на брду изнад села, може се
сматрати оправданим са аспекта хигијенских
услова, што се уклапа и у народно мишљење да
гајење вина тражи чистоћу и тишину 108.
Добра проветреност места на ком се налазе
Рајачке пивнице, које је изложено ветровима током
читаве године, као и чистоћа ваздуха и околине,
али и удаљеност пивница од стајских и других
непријатних мириса, представљају елементарне
услове за негу вина, које веома лако поприма
мирисе из околне средине.
С.Лајковић у свом тексту помиње, да су стари људи
(мислећи на рајчане) говорили како вино не
подноси присуство људи у својој близини, посебно
клозете и ђубришта, и да су зато саградили
посебно село за вино - винско село изнад села у
коме они живе" 109.
За разлику од других групација пивница у околини,
смедовачких које су интегрисане у структуру села и
рогљевских које су прислоњене уз село, Рајачке
пивнице су издвојене ван насеља, као просторно и
функционално самостална целина (сл.75-77).

Сл. 75 Интегрисаност Смедовачких пивница у село

Сл. 76 Близина Рогљевских пивница селу

Сл. 77 Издвојеност Рајачких пивница ван села

5.3.2. Близина винограда
Један од битних предуслова да би се технолошки
процес прераде грожђа у вино могао ефикасније
одвијати (процес муљања и почетка врења) је
близина пивнице винограду.
Како су куће некада биле грађене од скромнијих
материјала (чатма, бондрук), често без довољно
простора за прераду и складиштење вина, грађење
пивница близу винограда се сматрало оправданим,
поготово јер је постојала могућност ангажовања
Сл. 78 Близина винограда пивницама
107
108
109

Кировска, Иванка: "Развитак основне куће Охрида". магистарски рад. Архитектонски факултет, Београд
1981., стр. 32.
Александар Д. Жикић, Живота Ђорђевић: Рајац - виноградарско насеље доњег Тимока, Агена, Београд
1999, стр.68.
Завод за заштиту споменика културе Ниш - Запис о Рајачким пивницама, Мокрањчеви дани Неготин, 1997.
(текст С. Лајковића), стр.3.
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чувара који су становали у комплексу и уз одређену
надокнаду (у вину) чували вино и пивнице110.
На овај важан принцип указују и остали примери
пивница у Неготинској крајини, посебно оне које су
биле удаљене од матичних села. Становништво
ових села градило је пивнице у местима у којима су
постојали погодни услови за виноградарство, иако
су удаљена и по више десетина километара од
њихових атара111, те су им служиле за привремени
боравак, склањање алата и држање производа који
су се касније преносили у село.

Сл. 79 Промена у густини структуре између старог и
новијег дела града код Bagnols sur Ceze
(лево) и код Рајачких пивница (десно).

Н.Пантелић наводи, како су виногради често били
удаљени од куће и више сати хода, те се није
могло за један дан отићи до винограда, радити у
њему и вратити у село" 112.
Као и код других пивница у окружењу, близина
пивница виноградима је била од пресудног значаја.
Рајачке пивнице се налазе на самом рубу одсека и
окружене су виноградима са више страна (сл.78).
5.3.3. Плодна земља и грађење
Рационалност рајачког становништва се у великој
мери огледа у лоцирању и грађењу првих пивница
на јаловој земљи, која је преостала када је остало
плодно тле искоришћено за засаде винове лозе.
Плодна земља и виногради су били ''светиње у које
се није смело дирати'', што се директно одразило
на начин груписања пивница и на њихово накнадно
погушћавање.

Сл. 80 Грожњан, виноградарско насеље у Хрватској

Слични примери погушћавања структуре се јављају
код градова који су некада били ограђени градским
зидинама. Код Рајачких пивница се овај принцип
јавља у сличном облику, јер су изградња и ширење
комплекса били условљени околним плодним
земљиштем које се чувало (сл.79).
Збијеност структуре, као начин очувања плодног
земљишта у непосредном окружењу насеља јавља
се и у другим виноградарским подручјима у
окружењу.

Сл. 81 Разлика у густини и структури пивница

Познати су примери Грожњана (сл.80) и Мотовуна у Истри, код којих је насеље настало
груписањем објеката на брду изнад винограда.
Анализом структуре Рајачких пивница, можемо да приметимо разлику у густини, структури,
као и положају пивница у односу на винограде, која се вероватно јавила између зоне
најстаријих и касније грађених пивница. Може се претпоставити да је део заједничког
земљишта, које је било јалово и које је првобитно било предвиђено за градњу пивница,
временом искоришћено (област 1 - руб одсека), те да су касније искоришћени и гранични
делови виноградарских парцела - области 2,3 и 4 (сл.81).
110
111
112

Никола Пантелић: Пивнице - пољане, Гласник етнографског музеја, књ.22-23, Београд 1960., стр.181.
Пивнице код Рогљева и Смедовца су делимично или у потпуно интегрисане у структуру села, док су
Штубичке и Глиговичке пивнице удаљене 15-30 km од села.
Никола Пантелић: Пивнице - пољане, Гласник етнографског музеја, књ.22-23, Београд 1960., стр.171.
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На ову констатацију указује и положај старог дуда (дрвета-записа), које се налази у самом
средишту зборног места, где су се рајчани окупљали приликом прослава и светковина, још
од давнина.
5.3.4. Пивнице као чаршија
Власници пивница су раније проводили већи део дана радећи у виноградима на
производњи или су се бавили неговањем вина у пивницама, те се у потпуности може
сматрати оправданим некадашње постојање месара у овом насељу, које су углавном
радиле током бербе, када је у пивницама било највише посла. Стога се често и може чути
поређење према коме су пивнице за ово село као "чаршија" у граду" 113.
Распоред малих проширења на раскршћима је омогућавао обављање и трговине на
пивницама114. Приликом бербе грожђа и уношења новог вина у пивнице, у комплексу често
окупљало више стотина људи. Самим тим је постојала могућност одвијања целокупног
живота током тог периода.
Данас, у комплексу не постоји ни један садржај сличног карактера, јер је производња вина
на квантитативно доста нижем нивоу од некадашње. Ипак, извесну наду да није све замрло,
пружа скорија реконструкција старе пивнице у гостионицу ''Свети Трифун''.
Поред тога што су пивнице производни комплекс, оне су и место које има изразит пословни
карактер. У њима се одвија куповина, продаја и дегустација вина. Увођење ових активности,
може послужити као један од модела за потенцијалну ревитализацију целине.
5.3.5. Усклађеност са топографијом
Један од важнијих градитељских принципа којим су
се руководили локални неимари током оснивања
првобитног комплекса пивница - пивничишта, је
било поштовање топографије терена.
Како се Рајачке пивнице налазе на обронку Белог
брега, на благој падини јужне орјентације, нагиб
терена је омогућио да се пивнице позиционирају и
граде у згуснутим и издуженим групацијама, које су
на неким местима делимично укопане у терен.
Грађење пивница у ''гроздовима'' и појасевима који
прате изохипсе (сл.82), омогућава лакши приступ
пивници натовареним коњима или запрежним
возилом, јер је нагиб улица много блажи.

Сл. 82 Поштовање топографије терена код Рајачких
пивница

И Н.Пантелић помиње да су пивнице биле грађене
у непрекидним низовима, једна до друге и да су на
тај начин образоване "улице". У таквом једном
низу кровови су се наслањали један на други или
састављали, па је више пивница било тако рећи
под једним кровом. Данас су само делимично неке
старије зграде у оваквом распореду" 115.
Готово архетипски пример просторне организације
објеката према терену, сличан пивницама, се може
видети код засеока Бебића луке (сл.83). Куће су
поређане дужом страном у правцу пружања
Сл. 83 Заселак Бебића Лука код Ваљева
113
114
115

Милисав Лутовац: Неготинска крајина и Кључ, зборник радова, књ.LXII, Географски институт, књ.15,
Београд 1959., стр.72.
Туристичке информативне новине: Рајачке пивнице, број 0/2004. (текст М. Стефановића), стр.5.
Никола Пантелић: Пивнице - пољане, Гласник етнографског музеја, књ.22-23, Београд 1960., стр.175.
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изохипса, градећи тако карактеристичну згуснуту
форму насеобине.
Грађење и груписање објеката према топографији
је старо обичајно правило просторне организације
и изградње насеља, чије се постојање може
евидентирати широм Србије, па и шире. Ово
правило указује на логичност изградње, која се
огледала у поштовању и усклађивању објеката са
затеченим карактеристикама терена.
5.3.6. Власништво и парцелација
Након досељавања из Велике Хоче, мештани Рајца
су делили плодно земљиште на ''равне части'', те
се може приметити веза између величине, облика
парцела и бављења становника истом врстом
производње. Првобитне парцеле су биле уске,
управне на правац пружања изохипса и веома
издужене, што је одговарало подизању винограда и
узгајању винове лозе (сл.84).
Власништво над земљиштем је било битно само за
обрадиве површине, јер се од њих живело. Бунари,
околне шуме и окна из којих се вадио камен за
градњу пивница, били су заједнички, и није се
постављало питање чије је шта. Јалово земљиште
није дељено, већ је заједнички коришћено као
опште добро, за изградњу првих пивница и локално
гробље116.

Сл. 84 Карактеристичнe ''виноградарскe'' парцелe

Пивнице су подизане на неплодном земљишту и у
окрајцима виноградарских парцела, те је процес
њихове парцелације уследио знатно касније када
се оформило читаво насеље.
Постоји предање међу мештанима да су прве
пивнице имале сличан распоред, као и куће у селу
(мисли се на блискост родбинских и комшијских
пивница), а да се, такође, тај принцип поштовао и
приликом деобе парцела, што једним делом може
да појасни и примену ''права наслона'' у појединим
деловима комплекса, док су у другим деловима
пивнице грађене као слободностојећи објекти.

Сл. 85 Зборно место (основа целине)

5.3.7. Сабориште - зборно место
Обичаји окупљања житеља села Рајца одвијали су
се на заравни у средишту комплекса (мислећи на
пивнице), на којој је од давнина постојао простор
''зборног места'' са записом који се користио као
место за скупове приликом светковина, слава и за
уговарање послова (сл.85).
Зборно место се постепено формирало око старог
дуда, још приликом првобитног оснивања насеља
116

Сл. 86 Зборно место са старим дудом - записом

Александар Д. Жикић, Живота Ђорђевић: Рајац - виноградарско насеље доњег Тимока, Агена, Београд
1999, стр.69.
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(сл.86), јер се преостали део падине користио за
грађење пивница, како би се што лакше задњим
делом укопале у тло.
В.Станисављевић у свом раду наводи да су Рајачке
пивнице биле посвећене одређеном дану у години
када су се људи скупљали у расположењу 117.
Берба грожђа је обично почињала на Крстовдан
(27.09.), без обзира да ли је грожђе зрело или не.
Нико није смео да уђе у виноград и отпочне бербу
пре овог дана. Ово је стари обичај, којим се
спречавало наношење штете у виноградима,
неконтролисаним брањем. Обичај се од давнина
строго поштовао. 118

Сл. 87 Главни путни правци

5.3.8. Главни путни правци
Главни путни правци су примарне колско-пешачке
везе села са пивницама, виноградима и гробљем.
Хронолошки спадају у најстарије организационе
елементе комплекса (сл.87).
Најстарији прилаз са југа је водио од села ка
гробљу. Други приступ, са севера, је повезивао
село са виноградима. У односу на њихову
диспозицију временом су се формирале четири
главне структурне области.
Овај тип комуникација се одликује ширим уличним
профилом (~4-6m), дисконтинуитетом фасадних
равни и визуелном прегледношћу.

Сл. 88 Стазе паралелне изохипсама

5.3.9. Стазе паралелне изохипсама
''Паралелне стазе'' су тип секундарних, приступних
комуникација, код којих је правац тока паралелан са
правцем пружања изохипси (сл.88). Највероватније
су настале још приликом првобитног груписања
пивница у мање целине - гроздове и низове.
Основна улога им је да омогуће лакши колски и
пешачки приступ пивницама. Углавном имају благ
пад, што олакшава транспорт приликом допремања
грожђа и одвожења вина.
Овај тип стаза се одликује континуалним фасадним
равнима и уским уличним профилом (~3-4m). У
визуелном смислу нису прегледне, што се јавља
као последица честих и наглих промена правца, тј.
основног тока комуникације.

Сл. 89 Стазе управне на правац изохипси

5.3.10. Стазе управне на изохипсе
''Управне стазе'' су настале услед карактеристичног начина организовања - груписања
пивница, али и из потребе брзог попречног савладавања терена (сл.89).
117
118

Властимир Станисављевић: Становање у селима североисточне Србије, магистарски рад, Архитектонски
факултет у Београду, Београд 1989., стр. 53.
Душан Масловарић: Виноградарство у неготинској крајини, Гласник етнографског музеја, књ.31-32,
Београд 1969., стр. 186.
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Одликују се континуалношћу фасадних равни,
визуелном прегледношћу и најужим профилом, који
је у већини случајева ширине 60-90cm. На местима
где су ове стазе веће ширине, често се јављају и
бочни приступи пивницама.
Због своје мале ширине могу се упоредити са
"кањижелама" у Дубровнику и на Корчули, мада је
мало вероватно постојање било какве директне
везе са тим начином градње. Пре би се рекло да су
у питању: изражена тежња ка очувању плодног тла,
која је условила груписање објеката и једноставан
начин градње бондруком, који није омогућавао
грађење пивница у дугим низовима, већ су грађене
на минималним одстојањима (сл.90).

Сл. 90 Карактеристичнe управне стазе у пивницама

5.3.11. Груписање у гроздове и низове
Доминантан начин груписања Рајачких пивница су
гроздови и низови (сл.91-93). Разлози који су
утицали на опредељење да се пивнице организују у
засебну, збијену групацију су следећи:
а) чување винограда и вина у пивницама је решено
ангажовањем чувара, који је био настањен у
комплексу.119
б) тежња за уштедом плодног земљишта, која је
временом довела до погушћавања насеља.
Р.Финдрик у свом делу помиње како су и пољане у
Александровцу и пивнице у Крајини, биле грађене
са малим размацима између, а да су неке чак биле
наслоњене једна на другу, па је изгледало као да
су грађене у низу. Између пивница је остављен
узан простор, па не постоје ограђена дворишта и
уређени приступни путеви.120.

Сл. 91 Диспозиција ''гроздова'' у комплексу

5.3.12. Приступачност
''Право на приступ'' је једно од обичајних правила
грађења, које је вероватно у највећој мери утицало
на некохерентну структуру насеља.

Сл. 92 Карактеристичан ''грозд'' и ''низ'' (основе)

Основни елемент које је регулисао положај неке
пивнице је могућност неометаног приступа. Веома
се водило рачуна да се грађењем нове пивнице не
наруше међусуседски односи, препречавањем или
сужењем приступа пивници.
Како су прве пивнице биле подизане на заједничкој
земљи, свако је имао право на слободан приступ
својој пивници. Минимална ширина пролаза између
пивница је морала бити толика да се улазу могло
неометано приступити натовареним коњем или
колима са запрегом.
119
120

Сл. 93 Диспозиција ''низова'' у комплексу

Никола Пантелић: Пивнице - пољане, Гласник етнографског музеја, књ.22-23, Београд 1960., стр.181.
Ранко Финдрик: Народно неимарство, Музеј "Старо село", Сирогојно 1994., стр. 62.
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И Н.Пантелић, наводи да је земљиште на којем су
подизане пивнице у власништву општине на чијем
се атару налазе, тако да је свако из села могао да
подигне пивницу на њему погодном месту, само
да не затвара неки пролаз или прилаз" 121.
5.4. ОБЛИКОВАЊЕ И НАЧИН ГРАЂЕЊА
5.4.1. Једнопросторност
Унутрашњост пивнице је једноставна, најчешће
једноделна и неправилног облика, што је директно
узроковано градњом у некохерентној средини.
Аутори А.Жикић и Ж.Ђорђевић, помињу да су мање
пивнице биле приближних димензија 4×4 m, а веће
(које су биле ређе) око 3,5×7 m и да су често имале
две просторије122. Организација пивнице је била
једноставна, са бурадима по ободу просторије и
централним радним простором (сл.94).
5.4.2. Полуукопавање

Сл. 94 Карактеристична пивница (пресек и основа)

Већина пивница у рајачком комплексу су задњим
делом укопане у земљу, са подом нижим од нивоа
улице (у просеку 50cm), до кога се силази низ
неколико степеника. Под је углавном земљани
(ређе поплочан опеком), како би се одржао
адекватан ниво влажности у просторији (сл.95).
Грађењем на падини и упуштањем пода пивнице у
односу на ниво улице, у неколико случајева се
достиже укопаност објекта и до 2m. Полуукопавање
омогућава приступ са два нивоа: а)улазних врата,
кроз која се уносила опрема и приступало пивници
и б)"гурме" - отвора на вишем нивоу наспрамног
зида (од улазног), кроз који се уноси грожђе (сл.96).

Сл. 95 Пример полуукопавања. У нижем нивоу се
налази пивница, на вишем је простор за
одмор.

5.4.3. Спољна степеништа
Једноспратних објеката у комплексу је веома мало
и углавном су их поседовали имућнији власници. С
циљем оптималног искоришћења унутрашњости
пивнице и директнијег повезивања приземља са
спратом (у случајевима када се јавља), степеништа
су грађена са спољне стране и то уз сам објекат,
како не би спречавале пролаз запрежним колима.
Степеништа су рађена од дрвета или камена и
постављана тако, да се помоћу њих лако може
приступити спрату, а да се њима не смањи ширина
пролаза до суседног подрума (сл.97).
В.Станисављевић помиње да су степенице увек
биле спољне и да су врло вешто користиле нагиб
121
122

Сл. 96 ''Гурма'' - омањи прозор са задње стране
пивнице кроз који се уносило грожђе
приликом бербе

Никола Пантелић: Пивнице - пољане, Гласник етнографског музеја, књ.22-23, Београд 1960., стр.175.
Александар Д. Жикић, Живота Ђорђевић: Рајац - виноградарско насеље доњег Тимока, Агена, Београд
1999, стр.129.
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терена да буду краће, тим пре што је подрумски
део требало укопати у земљу" 123.
Због спољних камених степеништа и специфичног
начина градње каменом, Рајачке пивнице се често
пореде са приморским градовима у Далмацији.
5.4.4. Улазак на ћошку
Необичан елемент, који се врло често јавља на
Рајачким пивницама, представљају улазна врата са
позицијом на ћошку.
Сличан пример уласка на углу се јавља у стамбеној
градњи на југу Србије, Македонији и непосредном
окружењу, и то на местима уласка из трема или
холског простора у неку од соба (сл.98).
Како су улази у стамбене просторије третирани на
сличан начин, као улази у пивнице, могли би да
наслутимо да су Рајачке пивнице посматране, не
само као комплекс, већ и као простор једне велике
куће.
И.Кировска сматра да постављање врата на ћошку
пружа могућност сагледавања читаве просторије
самим уласком у њу, а да се при том не нарушава
организација просторије и њено јединство 124.

Сл. 97 Спољна степеништа (камена и дрвена)

Овакво позиционирање улаза, уједно омогућава
оптимално искоришћење простора, што је веома
важно за целину пивнице, јер се бурад и каце
постављају уз зидове, како би се центар просторије
ослободио за манипулисање и рад око прераде.
5.4.5. Засецање углова
Обзиром да су улице у рајачком комплексу на
већини места прилично уске, током изградње се
вероватно водило рачуна, да на местима где је за
то било могућности, ћошкови зграде буду засечени,
како би се формирала проширења за маневрисање
приликом транспорта грожђа.

Сл. 98 Основа конака Књегиње Љубице у Београду
(лево) и куће из Тетова (Македонија)

Код пивница које су имале неправилну основу,
грађење по овом принципу је било неопходно, јер
су се јављали углови, који су са унутрашње стране
пивнице тешко могли да се одржавају и искористе.
У случајима када је било потребно да се ослободи
шири пролаз, углови пивница су више засецани или
се јављао "улаз на ћошку" (сл.99).
Сл. 99 Улазак на ћошку

123
124

Властимир Станисављевић: Становање у селима североисточне Србије, магистарски рад, Архитектонски
факултет у Београду, Београд 1989., стр.51.
Иванка Кировска: Развитак основне куће Охрида, магистарски рад, Архитектонски факултет у Београду,
Београд 1981., стр.103.
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5.4.6. Орнаментисање
Поред основне функције врата да повезују два
простора, И.Кировска наводи да врата у народном
градитељству у Охриду служе и за распознавање
просторије у коју се улази. Репрезентативнија
врата су богатије обрађена, најчешће плитком
пластиком и са геометријским линијама 125.
Овакав пример декорисања се јавља и код Рајачких
пивница, где се орнаменти могу видети на улазним
вратима у простор пивнице, прозорским отворима,
стрехама и угловима зграде (сл.100).

Сл. 100 Зооморфни и антропоморфни орнаменти

Поред декоративне улоге, симболи у орнаментима
указују на то која се врста намене одвија иза врата.
На више места се изнад улаза у пивницу јављају
антропоморфне представе у виду апстрактних лица
које симболишу власника, или неког од чланова
породице. Преко камених портрета се домаћин или
лице коме је посвећена пивница поистовећује са
грађевином. Могу се приметити и орнаменти у виду
геометризованих гроздова, као и небични симболи
јонске волуте и ока (сл.101).
5.4.7. Избор материјала и начин зидања

Сл. 101 Декорисани камени лук изнад врата (лево)
и засечени угао са симболом ока (десно).

Осврћући се на градитељство из прошлости,
К.Мартинковић помиње да се грађење зграда од
камена најчешће јављало126:
1. У подручјима у којима је камен био основни
грађевински материјал, без обзира на тешкоће
вађења из мајдана и његове касније обраде,
2. када је постојала потреба за истицањем силе,
престижа или друштвено-политичке моћи, и
3. када се тежило визуелном сједињењу грађевине
и природног окружења и сл.
У изградњи Рајачких пивница је употребљаван
камен који је био обрађен (грубо или фино тесан)
или потпуно необрађен. Фино тесани пешчаник је
коришћен за грађење пивница имућнијих власника,
као и за укрућење на крајевима зидова. Доношен је
из каменолома са брда преко пута пивница.
Необрађени камен је коришћен за унутрашњост
зидова, темеље и израду степеништа (сл.102).
Камен се јављао у натури, природног изгледа беле,
сиве и златно-жуте боје или у њиховој градацији,
као што је случај и са другим примерима народног
градитељства у окружењу127.

Сл. 102 Избор каменог материјала

Сл. 103 Камени испусти - ''право на наслон''
125
126
127

Иванка Кировска: Развитак основне куће Охрида, магистарски рад, Архитектонски факултет у Београду,
Београд 1981., стр.104.
Мартинковић Крешимир: Основи зградарства 1, Изградња, Београд 1985., стр.132.
Мр Кировска Иванка: Развитак основне куће Охрида (магистарски рад), Архитектонски факултет, Београд
1981., стр.132.
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Зидови су рађени од блокова који су у угловима
грађевине били масивнији да би укрутили спој два
зида (по систему дужњака и везача), док је испуна
зида била од ломљеног камена. Просечна дебљина
зида износи око 50cm, што је довољно да се
остваре минимално потребни услови за негу вина.
На појединим местима се јављају камени испусти
који су служили за укрућење зида суседне пивнице,
а уједно и појефтињење градње.
Ово старо обичајно правило је било познато широм
хрватског и црногорског приморја као ''право на
наслон'' (сл.103).
5.4.8. Прозори и врата
Премошћавање распона каменом аркадом, које је
вековима преношено у виду неимарског искуства и
традиције, манифестовало се код Рајачких пивница
у виду профилисаног лука са украсном бордуром,
који је декорисан геометријским, антроморфним и
вегетабилним орнаментима.
Већина аутентичних врата и прозорских отвора у
комплексу је пресвођена каменим луковима, сем
једног мањег броја који су изведени са надвратним
и надпрозорним гредама од дрвета (сл.104-105).
Лукови на вратима и понегде на прозорима су
углавном профилисани, једнослојни и двослојни (са
другим, мало увућеним профилом).

Сл. 104 Карактеристични прозори на пивницама

Интересантно је напоменути да се недалеко од
комплекса пивница (око 15-20км) налази познати
археолошки комплекс Felix Romuliana из римског
периода, на чијој се улазној капији јавља готово
идентичан лук као на појединим вратима у рајачком
комплексу. Постојање било какве конекције до сада
није поврђено.
Временом, се на више места јавља и опека, као
градитељски материјал, која је коришћена углавном
приликом разних преправки и обнова. Међутим, и
поред тога што опека није изворни грађевински
материјал, на појединим местима је веома добро и
складно примењена.
Прозорски отвори на пивницама су већим делом
закриљени дрвеним капцима (од дасака, које су
понегде обложене лимом) или су без икакве
визуелне и термичке заштите, само са гвозденим
решеткама. Орјентација прозора је већим делом ка
северу, што спречава директан продор сунчевих
зрака у простор пивнице.
Улазна врата у пивнице су у изворном облику од
дрвета. Касније су облагана лимом и имају ширину
и висину за 10-15cm већу од највећих винских
судова предвиђених за подрум (крећу се у просеку
~200/220cm).
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Сл. 105 Карактеристични типови врата на
пивницама
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5.4.9. Кровна конструкција и покривач
Већина кровова је двоводна и четвороводна, мада
има и сложенијих форми на местима где се јављају
засечени ћошкови пивница. Кровна конструкција је
од дрвета и састоји се од рогова, повезаних са
дрвеним тавањачама, помоћу вешаљки (сл.106).
Специфичност кровне конструкције престављају
дубоке ''двослојне'' стрехе са роговима који су
конзолно подухваћени тавањачама и тремови,
испуштени често око 120cm и више. Служили су да
се под њих притерају кола, да би се могло
неометано радити и за време кише.

Сл. 106 Аутентична корвна конструкција пивнице

Сличан пример кровне конструкције се често може
видети на примерима етно-градитељства на југу
Србије и у Македонији (сл.107-108).
Кровови су највећим делом покривени ћерамидом,
а у последње време се све чешће јавља замена са
црепом. Највећи проблем пивница, посматрано из
аспекта неопходних технолошких услова, је управо
кров, који због непостојања адекватне термичке
заштите и због интензивног прегревања простора
преко кровне површине више не може да задовољи
савремене технолошке услове за негу вина.
Некада је постојао слој трске, који је био учвршћен
са доње стране тавањача. Временом су пивнице
све слабије одражаване, што је доста утицало на
данашње прилично лоше стање.

Сл. 107 Дубоке двослојне стрехе у Рајцу

Када се прошета комплексом, врло брзо се примети
непостојање димњака. Пивнице су још од давнина
зване ''кућама без огњишта'' (сл.109).
Обзиром да њихова превасходна намена није била
само боравак, већ су служиле и за производњу и
складиштење вина, само на појединим местима се
јављају димњаци и то углавном на пивницама које
су имале и спрат.
Управо ово је једна од битних разлика пивница у
односу на друга насеља, јер су оне првенствено
велики производни комплес, који има визуелне и
друге одлике насеља.

Сл. 108 Пример стрехе из Охрида

Сл. 109 Примери димњака у рајачком комплексу, од
камена (старији) и опеке (новији)
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5.5. ПРИМЕНА ОБИЧАЈНИХ ПРАВИЛА И УТИЦАЈ ПЕЧАЛБАРА У ГРАЂЕЊУ ПИВНИЦА
Познато је из хронике села Рајца 128 да су пивнице највећим делом подизане уз позајмицу
радне снаге - "мобу". Грађење камених пивница није било ни мало једноставно, те је било
неопходно да се нађу искусни мајстори. Из разних извора сазнајемо129, да су првобитне
пивнице градили печалбари из Македоније. По завршетку обнове првих пивница, печалбари
преносе даље начин градње на поједине мештане, чак су се неки од њих настанили и
остали да живе у Рајцу130.
Оно што није довољно разјашњено, а може да се наслути, јесте у којој мери су придошли
неимари извршили утицај на градњу пивница и да ли су обичајна правила коришћена
приликом изградње првобитних пивница и ако јесу у којој мери?
Анализирајући просторну организацију комплекса, можемо приметити да на први поглед
структура делује као спонтано настала, али да постоје одређене правилности, које можемо
тумачити као последицу друштвеног концензуса.
У периоду пре доласка печалбара, доминантан утицај у организацији насеља имале су
старе друштвене норме, преношене са колена на колено, у виду обичајних правила. На
основу њих је извршено првобитно позиционирање пивница на врху брда, издвојено од
штетних мириса и села. Такође, свест о штедљивости приликом градње, која се огледала у
грађењу на искључиво јаловом и слабо осунчаном земљишту, као и потреби да се пивнице
што више приближе виноградима, указује на логику која није примењивана само у овом
поднебљу, већ и шире (Дубровник, Корчула, и сл.)
У периоду, када се јавила потреба за обновом пивница, печалбари са собом доносе друге
утицаје (орјентални, византијски), који се огледају у специфичном начину градње каменом,
обзиром да је просторна организација насеља претходно била већ дефинисана.
Према томе, утицаје би могли да раздвојимо у две групе, прву, коју чине стара обичајна
правила у грађењу и чија је примена довела до специфичне организације насеља и другу,
утицаји ''са стране'', који се могу препознати у начину грађења печалбара.
Обичајна правила која су могла да имају утицај приликом организације првобитног винског
насеља и позиционирања пивница:
1. Дељење заједништва

- коришћење јаловог земљишта, бунара и организовано
плаћање чуварине.

2. Право на пролаз

- право свакога да има неометан прилаз пивници.

3. Близина пивнице винограду

- не може се за један дан отићи до винограда, радити у
њему и вратити у село.

4. Право на здраву средину

- тежња да се изместе нечисти садржаји у односу на кућу
(у селу), као и да се удаље пивнице и вино у односу на
јаке мирисе и прљавштину.

5. Плодна земља и грађење

- тежња да се лоцирањем пивница и њиховим грађењем
на јаловој земљи сачува плодно земљиште.

6. Груписање објеката

- усклађеност са топографијом терена и економичност
градње

7. Зборно место колектива

- потреба за простором где би се одвијале светковине и
обреди (код дрвета-записа)

128
129
130

Александар Д. Жикић, Живота Ђорђевић: Рајац - виноградарско насеље доњег Тимока, Агена, Београд 1999
видети Н.Пантелић, Д.Масловарић, Р.Хасанбеговић.
на више места у наведеним изворима се помиње име мајстора ''Косте из Македоније'', за кога аутори тврде
да је радио већину пивница у рајачком комплексу, чак и неке објекте по селу Рајцу.
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Утицаји који су пренети из византијског и делом орјенталног градитељства, а који су уткани
у архитектуру рајачких пивница посредством мајстора-печалбара су следећи:
1. Улазак на ћошку

- коришћење слабо приступачног места за улаз

2. Испуштање дубоких стреха

- могућност неометаног обављања посла и током кише

3. Резбарење рогова

- потреба за улепшавањем, истицањем

4. Орнаментисање отвора

- потреба за улепшавањем и неговештај активности која
се одвија иза врата или прозора

5. Право наслона

- остављање камених испуста, да суседна пивница има
могућност каснијег спајања.

Тешко је утврдити шта је више утицало на коначни изглед пивница, печалбарски начин
грађења или потреба да се стекну адекватни услови за неометано одвијање технологије
справљања и чувања вина.
Постоји предање међу рајчанима да је у периоду када је завладала филоксера у Европи,
дошла екипа француских виноградара, која је била у потрази за најадекватнијим местом где
би могли да сачувају своје сорте док ''талас'' филоксере не прође. Сасвим је могуће да је
том приликом дошло и до размене искустава, јер се период изградње првих камених
пивница поклапа са временом доласка француских енолога.
Вероватно је у моменту њиховог настанка било неопходно задовољити елементарне услове
за справљање и негу вина. Рајачке пивнице се у том периоду нису много разликовале од
других пивница у окружењу. Када се указала потреба и досегла материјална могућност,
Рајчани су подигли пивнице достојне вредности њиховог вина.
Познато је да су Рајчани изузетно поносни на квалитет свог вина, као и њихове комшије из
Рогљева и Смедовца, те би се такође могло поверовати да је и њихов неизмерни ривалитет
оваплоћен у изградњи ових изузетних објеката.
5.6. ЗНАЧАЈ ПИВНИЦА И ПРИМЕЊИВОСТ ОБИЧАЈНИХ ПРАВИЛА ДАНАС
Један од разлога због којих се ова тема разматра је
потреба да се укаже на постојање обичајних
правила у народном градитељству и код нас, на
подручју Србије, да се укаже на њихову ваљаност и
оправданост раније, као и на евентуалну могућност
примене у данашње време.
Рајачке пивнице су вредан показатељ постојања
законитости у организовању привредних (винских)
насеља некад, за које се сматрало да не постоје у
таквом облику на нашем подручју.
Најближи примери сличног организовања винских и
других насеља се налазе у Хрватској (Корчула,
Дубровник, Илок, Грожњан, Мотовун) и Црној Гори
(Будва, Котор), код којих је потврђено постојање и
коришћење обичајних правила у грађењу131.

Сл. 110 Куће на крову у Бранковој улици у Београду

Обичајна правила су вредан и специфичан пример
народне методологије организације и грађења, јер
су базирана на поштовању живота, простора и
добросуседских односа.
Сл. 111 Дивља надградња на Карабурми, Београд
131

Група аутора: Обичајно право у изградњи насеља, Архитектонски факултет у Београду, Београд 1984-85.
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Вековима су постојала у обичајном праву и преношена су усменим путем на нова поколења,
да би у одређеном тренутку у економски развијенијим градовима била пренета у писану
форму градских статута 132.
Данас, када смо сведоци свеопштег бахатог понашања, појаве ''дивље градње'' 133 и још
бизарније архитектуре, неопходно је да се укаже на постојање правила која су некад
коришћена као усмени обрасци грађења у простору.
Изгубљен је осећај за ''културу градње'', која се некада подразумевала. Гради се брзо,
живи још брже, а готово да нема више речи о поштовању ''духа места'', поштовању наслеђа
и провереним културним обрасцима.
Неки од примера који указују на то су: дивље настало насеље Калуђерица, објекти на крову
у Бранковој улици у Београду (сл. 110) и популарно назване ''Рускиње'' на Карабурми у
Београду, које су саграђене непосредно после II светског рата, од стране добровољаца
совјетске армије. Деведесетих година 20.в. уместо двоетажних Рускиња, насеље је
''обогаћено'' новим вишеетажним објектима који достижу спратност од П+6 спратова, а
постепено се, каскадно шире од тла ка врху, преко постојећих (сл.111).
5.7. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ВИДОВИ ИНТЕРВЕНЦИЈА
У избору и примени одређеног метода у случају
грађења у заштићеној целини, пројектант се још на
почетку сусреће са условима који су прописани од
стране неке од институција заштите.
Који ће од програмских метода бити прописан
(санација, реконструкција, ревитализација или др.),
зависи од значаја које једно културно добро или
просторна целина има, тј. од нивоа вредности коју
представља.
Уколико је у питању културно добро или просторна
целина, могу бити прописане и зоне са границама,
у оквиру којих важи одређени ниво правне заштите.
Код Рајачких пивница постоје дефинисане границе
правне заштите, које уједно представљају и оквир
деловања прописаних препорука за пројектовање у
просторној целини134. Граница заштите се поклапа
са границама парцела у комплексу.

Сл. 112 Границе огледних подручја I, II и III

Обзиром да је просторни оквир Рајачких пивница поприлично разуђен, а да постоји
дефинисана граница правне заштите комплекса, без одређених граница зона непосредне и
шире заштите, неопходно је да се појасне могућности за пројектантско деловање.
Приликом избора локација за примену метода, бирана су места која се налазе на
различитим позицијама у односу на границу правне заштите комплекса. Две од три
анализиране локације су у потпуности неизграђене, а једна делимично (сл.112).
За проверу миметичне методе одабрана је локација у централној зони насеља (плаво
поље), тзв. ''зборно место'', где се одвијају окупљања и светковине рајчана. Ова зона
припада најстрожијем режиму заштите.
132

133
134

Статут Корчуле из 1214.г, Дубровника из 1272. г и Илока из 1525.г. указују на исте или сличне регуле
грађења: поштовање старина, право на здраву средину, право на приступ, право на приватност, право
на поглед, неприкосновеност парцеле, зборно место колектива, дељење заједништва уз надокнаду,
право наслона, право пролаза и др.
Изразити примери бесправног градитељског дивљања се могу видети у Калуђерици и на Карабурми у
Београду.
Одлука обjављена у «Службеном гласнику СРС», броj 28/1983.
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За примену асоцијативног метода је одабрана локација која се налази на рубу целине (у
''џепу'' контуре комплекса – црвено поље), која званично не припада заштићеној зони и
најстрожијим условима заштите. Обзиром да је граница заштите комплекса разуђене
форме, у просторном смислу се и ова локација може сматрати делом комплекса.
Локација која је одабрана за проверу експресивног метода се налази ван граница строге
заштите (жуто поље), на падини непосредно испод пивница и не подлеже условима правне
заштите.
Вероватно би најинтересантније било проверавати експресивни или асоцијативни метод у
самом средишту просторне целине, међутим, разлог за одабир управо ових локалитета је у
тражењу карактеристичних амбијената на којима би се илустровало опредељење, у којим
случајевима применити одређени метод и на који начин.
Положај у простору и вид интервенције
Изразита
архитектура
ужа зона заштите
- стриктна санација
- реконструкција са мимикријским интервенцијама
- контрастне интервенције
шира зона заштите
- стриктна санација
- реконструкција са мимикријским интервенцијама
- контрастне интервенције

Карактеристике наслеђа
Специфична
Анонимна
архитектура
архитектура

+
-

+/+
-

+
+

+
-

+/+/-

+

Табела 1. Могућност примене метода у односу на зону заштите и карактеристике наслеђа

5.7.1. Очување постојећег стања
Тежња ка очувању постојећег стања у случајевима веома вредне, изразите архитектуре,
води путем примене неке од миметичних метода. Ово опредељење зависи од опште
прихваћених вредности и значаја културног добра, али и од перцепције, тј. доживљаја
вредности културног добра од стране пројектанта.
Најчешће се користи у случајевима када се ради о културним добрима од изузетног значаја,
као што је пример Рајачких пивница. Овакве тенденције могу бити актуелне и у случајевима
пројектовања уз културна добра нижег значаја, уколико се процени да би њихова вредност
изгубила на значају применом неке "слободније" пројектантске методе.
Обзиром да разматрамо могућност очувања Рајачких пивница, намеће се мишљење да би
неки други приступ, уместо миметичног, парирао и обезвредио уникатан визуелни израз
градитељства пивница, као и да би разградио целовитост просторне целине.
Свакако се не може оспорити и могућност веште новоградње, која би могла бити подређена
визуелном изразу архитектуре пивница, као и могућност имплементације неколико
акцената, који не би разбили гроздасту форму овог јединственог винског комплекса.
Разлог за првобитно опредељење лежи у ставу да су приложени пројекти посматрани као
део једног већег, развојног процеса и да представају фазе могућег развоја комплекса.
Поступак ревитализације Рајачких пивница би могао да се посматра из два угла. Са једне
стране, постојећи производни капацитети би требали да се обнове и уколико се временом
укаже потреба, да се изграде нови, како би се сачувала једна од важних специфичности ове
целине, а то је да су оне ''винско насеље''.
Са друге стране се осећа потреба за увођењем угоститељских, туристичких или образовних
садржаја, који би оживели простор и након чега оне више не би деловале као непријатно и
самотно место.
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5.7.2. Нове интервенције
У случајевима имплементације нових облика и садржаја, у заштићену структуру, најважнији
је тренутак одлуке-избора адекватног метода и процене последица-ефеката, тј. како ће
визуелно дејство имати нова форма на непосредну околину и целину комплекса.
Уколико се на одређеном месту примени неадекватан метод, као и уколико сам учинак
пројектантског процеса буде неодговарајући, хомогеност визуелних израза би била
нарушена и комплекс би изгубио на целовитости.
Ако се временом укаже потреба за проширењем капацитета и изградњом нових пивница у
Рајачком комплексу, најподобнији део за проширење је североисточни, где је структура
просторне целине разређена. Новоградњом и погушћењем структуре у овом делу, не би се
нарушила карактеристична гроздаста форма, већ би још више дошла до изражаја.
Лоцирање нових угоститељских и туристичких садржаја би најпогодније било у централном
делу, у зони саборишта и непосредно око њега. Мећутим, ниједна од ових намена не би
решила проблем ''самотног'' места, који многи истраживачи помињу.
Може се претпоставити да би увођење образовне функције, типа виноградарске школе, при
којој би се одвијао практичан рад, допринео решавању овог проблема, јер би ученици могли
бити стационирани, делом у селу, а делом на периферији комплекса. Стационарни део
школе би могао повремено да се користи и као простор за одвијање ликовних колонија.
Суштина обнове и развоја Рајачких пивница лежи у могућности ситуирања одређеног броја
посетилаца (ученика, уметника и туриста), који би боравили током дужег периода или
повремено у комплексу и тиме унели нову атмосферу, која се до сада само периодично
јављала.
Из аспекта могућности примене савремених материјала и технологија у градњи, важно је
нагласити да њихово коришћење не би штетило у изградњи нових пивница, уколико се
користе за конструктивне делове (темеље, греде, серклаже) који нису видни, али да би у
реконструкцији постојећих требало користити искључиво аутентични материјал, затечен на
лицу места или из непосредног окружења (камен из некада коришћених каменолома).
5.8. ПРИМЕРИ КОНКРЕТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ОДАБРАНИМ УЗОРЦИМА
И.Петровић у свом делу о проблемима и методама
пројектовања135, разматра процес пројектовања и
проблеме који се јављају том приликом ("покорни и
непокорни"). Он наводи моделовање као основни
метод у процесу пројектовања, који се заснива на
претпоставци да ако "можемо да дефинишемо
сличност, или "аналогију" између оригинала и
модела, тада можемо из изучавања понашања
модела, под извесним условима да закључимо да
би се и оригинал можда понашао исто или слично
под истим условима" 136.
У истом делу Петровић наводи две основне шеме
пројектног процеса – праволинијску 137 (сл.113) и
кружну пројектну секвенцу 138 (сл.114).

135
136
137
138

Сл. 113 И.Петровић: Праволинијска пројектна
секвенца

Иван Петровић: О проблемима и методама пројектовања. Последипломске студије, Свеска 21. »Курс Становање«, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду, 1977.
И. Петровић, наведено дело, стр. 13.
И. Петровић, наведено дело, стр. 58.
И. Петровић, наведено дело, стр. 62
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М.Лојаница указује на слично поимање одвијања
пројектног процеса, које се у великој мери поклапа
са кружном шемом И.Петровића 139 (сл.115).
Оба аутора се слажу око основних елемената/фаза
у пројектантском процесу:
1.
2.
3.
4.

прикупљање информација,
дефинисање циљева и проблема,
стварање решења - алтернатива,
вредновање и избор коначног решења.

Сваки пројектантски процес почиње са перцепцијом
проблема - постојећег стања. Пројектант сагледава
проблем кроз свој филтер-аспект и упоређује га са
информацијама које постоје у његовој меморији, тј.
искуству. Део карактеристичних особина проблема
бива примећен и пројектант им придаје пажњу, док
преостали део, сматра неважним. Из перципираних
особина даље настају позитивне и негативне
аналогије.
Приметићемо да су модели условљени аспектом
перципирања проблема и да зависе од интереса и
циљева онога који пројектује, као и његове моћи и
начина опажања.

Сл. 114 И.Петровић: Кружна пројектна секвенца

Сл. 115 М.Лојаница: Генерални модел процеса
пројектовања

Уколико на ове ставове надовежемо тврдње Х.Рида, о постојању три основна начина
опажања и представљања света око нас, свешћемо причу на три основна пројектантска
метода:
1. Мимикричан метод

одговара реализму и контекстуализму, условљен је визуелним
опажањем посматрача и тенденцијом ка уклапању у окружење
или његовом подражавању.
2. Асоцијативан метод одговара идеализму и симболизму, условљен је проживљеним
искуством и тежњом ка апстракцији и идеализацији.
3. Експресиван метод
одговара експресионизму, заснован на емотивном доживљају
света око нас и тежњи ка истицању у односу на окружење.
5.8.1. Примена метода мимезиса (прилог 1)

Сл. 116 Алгоритам миметичног пројектантског процеса
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Милан Лојаница: Процес пројектовања, скрипта, Архитектонски факултет Универзитета у Београду,
Београд 2005-06, стр. 39.
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Приказани алгоритам је заснован на кружној пројектантској секвенци И.Петровића. Одликује
га пар карактеристичних ставки, које се јављају у процесу стварања решења и у финалним
ефектима (сл.116).
Већи део ставки у алгоритму поклапа се са фазама пројектантског процеса, које су детаљно
појашњене у Петровићевој књизи, те оне стога у даљем тексу неће бити разматране, већ ће
акценат бити на оним специфичностима које су одлика баш овог метода.
а) Миметична мапа
Фаза која претходи конципирању првих алтернативних решења је формирање миметичне
мапе - каталога карактеристичних просторних и обликовних елемената, који могу да се
перципирају у неком окружењу или на неком објекту.
Суштина састављања овог каталога лежи у могућности, да се елементи, у аутентичном или
стилизованом облику, преведу у конкретне архитектонске облике, који касније могу бити
унети у форму пројекта. Да ли ће елементи мапе бити унети у аутентичном или
стилизованом облику, зависиће од нивоа заштите једног културног добра или просторне
целине, тј. од могућности да се слободно интервенише у простору.
У ситуацијама када се ради о окружењу у коме је у више наврата интервенисано, неопходно
је на почетку протумачити, који слој је аутентичан, тј. који има највиши ниво вредности, а
који је временом еволуирао из првобитних елемената. Стога је важна је одлука шта од
постојећих елемената задржати, поготово у случајевима када је неки од каснијих слојева
веће културно-историјске или уметничке вредности од аутентичног.
Правилно конципирана мапа пружа могућност лакшег тумачења и сналажења, поготово у
тимском раду, који је чест у ситуацијама заштите и ревитализације вредних објеката.
Елементи у мапи могу бити разврстани на више начина, један од њих је приказан у прилогу
бр. 1, тј, према просторним и обликовним категоријама, као што су:
а) просторни елементи:
-

комуникације - путеви, стазе, раскршћа, зборно место,
груписање - грозд, низ.

б) обликовни елементи:
-

основа - правилна, неправилна,
спратност - приземни, са спратом,
отвори - врата, прозори,
материјали - камен, ћерамида, дрво.

Наведене категорије су конкретно примењене у случају пројекта уређења централне зоне
Рајачких пивница, јер је код њих специфичан и ниво просторне организације и ниво
градитељства (обликовања). У некој другој ситуацији, да се радило о нивоу обликовања
једног или пар објеката, категорије у мапи би свакако биле различите.
б) Стварање миметичног решења
Кључни део миметичног стваралаштва почиње са опредељењем пројектанта, да ли и у којој
мери: а) копирати елементе постојећег градитељства, б) ићи путем утапања у окружење или
в)градити у ''духу облика'' и ''духу места'' 140.
Сваки од поменутих приступа је подједнако вредан и може се применити у одређеном
случају, а све у зависности од нивоа заштите и коначног ефекта-циља који се жели
постићи.

140

Видети поглавље 4.2.2.1.
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Уколико је у питању културно добро или просторна целина од изузетног значаја, логичан
став је копирање обликовних или стилских карактеристика, тј. подражавање постојећег
фонда, како се не би изгубила јединственост дела или целине.
Са друге стране, у случајевима мање вредних, али ипак значајних дела, могућа је примена
слободнијих пројектантских ставова, који би унели неке нове елементе и виђење постојећих
вредности.
Обзиром да су Рајачке пивнице заштићене највишим нивоом заштите (просторна целина од
изузетног значаја), приступ који је коришћен приликом ремоделације зборног места
(огледно подручје 1) је комбиновање постојећих елемената и само на једном месту грађење
у духу места.
Разлог за овакво опредељење лежи у ставу, да уколико би се сувише експлоатисала идеја
о слободнијој новоградњи, колико год она била успешна у архитектонском смислу, у једном
тренутку би се визуелна целовитост ''разводнила'' увођењем нових елемената. Управо из
тог разлога је грађење у духу места минимално коришћено.
На местима на којима су већ постојали обекти, у рушевном или делимично очуваном стању,
где се није знало како су претходно изгледали, пивнице су враћане у првобитно стање, уз
коришћење постојећих елемената.
Да је за поменуте парцеле/места постојала одговарајућа техничка документација, објекти
би могли да буду враћени у првобитно или жељено стање, уз коришћење аутентичног
материјала, затеченог на лицу места.
На местима где су остали само темељи, пројектовани су нови објекти пивница у духу
некадашњег печалбарског неимарства. Раматране су могућности увођења нових облика и
склопова који су могли да постоје у таквом виду и некада у време грађења првих камених
пивница, који би имали сличне карактеристике (примену локалних материјала и начин
грађења), као и други примери народног градитељства у окружењу, а да нису никад
изведени у таквом облику.
Интервенције које су презентоване у прилогу бр.1/5-9, представљу оптимални модел
решења просторних проблема и прорамских потреба у комплексу Рајачких пивница,
перципираних од стране аутора као пројектанта.
Коначни резултат који се желео постићи овим пројектом/методом је стварање јединствене,
складне целине, са пар акцената, пројектованих у духу печалбарског градитељства, који би
требало да делују као градитељска домишљатост некадашњих неимара.
5.8.2. Примена метода асоцијативности (прилог 2)

Сл. 117 Алгоритам асоцијативног пројектантског процеса

У односу на претходни метод, код кога су простор и облик посматрани у изворном виду, код
метода асоцијативности је од пресудног значаја искуство пројектанта. Под искуством се не
мисли само на професионално, уметничко или техничко знање, већ и на доживљена
искуства, тј. информације о свету око нас, које су ''записане'' у нашој меморији и која су за
сваку индивидуу различита.
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Из поменутог не мора обавезно да следи, да што је пројектант старији и у професионалном
смислу искуснији, да ће боље примењивати овај метод, већ само, да је известан ниво
стеченог искуства, минималан предуслов за бављење овим методом.
а) Асоцијативна мапа и brainstorming
Једна од специфичности асоцијативног метода је (сл.117), као и код миметичног, прављење
мапе. Прикупљају се информације са терена и из литературе, које се потом уводе у
поступак брејнсторминга141, из кога се добија скуп нових елемената – облика или појмова,
као асоцијација на постојеће елементе. Добијене визуелне и појмовне асоцијације се након
тога групишу у категорије у мапи.
Брејнсторминг (brainstorming) је техника која се користи током групних састанака, када се до
решења проблема жели доћи изношењем већег броја идеја, које ланчано утичу на даље
стварање слободних асоцијација и код других учесника.
Циљ је да се у кратком временском периоду, умрежавањем искустава и асоцијација више
учесника, дође до квалитетних (могућих или немогућих) идеја. Информације се током сесије
(састанка) критички не обрађују, већ када база асоцијација досегне жељени ниво, онда се
преиспитује њихова ваљаност и могућност примене у одређеном случају.
Код индивидуалног рада или краткотрајног процеса пројектовања/истраживања, ова фаза
се најчешће одвија паралелно са другим фазама и има карактер самосталног асоцирања
над елементима проблема, те се стога не издваја као засебна целина. Међутим, код групног
рада или код дуготрајних и комплексних пројектантских истраживања, њено издвајање у
засебну фазу има оправдање из аспекта долажења до квалитетнијих резултата, као и
лакшег сналажења учесника и прегледности процеса.
У својим предавањима М.Лојаница (ослањајући се на текстове И.Петровића) наводи
основне елементе брејнсторминга142 :
1. Ланчане реакције – слободна асоцијација на решење код једног учесника ће за врло
кратко време иницирати даље асоцијације код других учесника. За кратко време се може
доћи до великог броја идеја, преплитањем и умрежавањем искустава. Ово је посебно
интересантно са становишта мешања различитих типова асоцијација, обликовних и
појмовних, чиме се добија на свежини идеја.
2. Стимулација ривалством – према истраживањима психолога, чест случај је да се у
групном раду, током одвијања процеса брејнсторминга, услед повећане мотивације
узроковане потребом за истицањем, ментални рад повећа за 50% и више. 143
3. Стимулација потврдом идеје – ефикасност процеса брејнсторминга се може објаснити
и стимулацијом која се јавља код учесника, када им је идеја потврђена од стране
осталих учесника. Управо из овог разлога, да се не би кочио процес асоцирања, идеје се
не критикују током сесије, већ се њихова ваљаност преиспитује касније.
Важно је напоменути да ће и од структуре профила учесника у брејнстормингу зависити и
квалитет резултата. Постоји читав низ фактора који могу да утичу на позитиван или
негативан исход брејнсторминга. Неки од њих су следећи: да ли су учесници исте струке,
нивоа стручности или из истог окружења, колико се добро познају и сл.
Детаљан опис једног брејнсторминг састанка је описан у текстовима М.Лојанице
ћемо навести само сажет приказ фаза кроз које учесници пролазе:

141
142
143
144

144

, овде

brainstorming (прев са енг. – мождана олуја)
Милан Лојаница: Процес пројектовања, скрипта, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Београд
2005-06, стр. 61.
М. Лојаница: поменуто дело, стр. 61.
Милан Лојаница: Процес пројектовања, скрипта, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Београд
2005-06, стр. 62-63.
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I

Фаза

1. Дефиниција проблема на који се асоцира
2. Креирање идеја – слободне асоцијације
II Ф а з а
3. Евалуација резултата – сужавање избора на више или мање квалитетне идеје
4. Провера одабраних идеја – најчешће поновним брејнстормингом на тему ''на које све
начине идеја може да закаже или није добра''?
У приложеној асоцијативној мапи на тему Рајачких пивница (прилог бр.2/3-4) асоцијације на
просторне и обликовне елементе су разврстане у три групе – Х,Р и Д.
У Х групу су унете све оне асоцијације формалне природе, које су добијене апстраховањем
карактеристичних узорака на елементарне облике.
У Р групу су унете асоцијације, које подсећају на узорке, али су у суштини комплексније
(детаљније, уситњеније и сл.).
Д групи, припадају оне асоцијације на тему елемената пивница које су дистантне природе,
углавном у даљој формалној или појмовној вези.
У мапу су унете све три колоне, искључиво из разлога појашњења теме. У пракси би била
довољна једна колона, уз претходно опредељење, којим типом асоцијација би се бавили у
даљем раду.
б) Стварање асоцијативног решења
Процес стварања асоцијативног решења почиње са евалуацијом мапе. Процена ваљаности
резултата, као и провера идеја добијених брејнстормингом, су врло често условљени
субјективним, прејудицираним мишљењем о моделу, те се због тога препоручује да се овом
фазом још у процесу стварања мапе, позабави неки други члан или део тима.
Кључну фазу стваралачког процеса представља превођење асоцијативних слика или
појмова у конкретне архитектонске облике. Када су конкретне, обликовне асоцијације у
питању, превођење може бити једноставан процес, међутим, у случајевима, комплексних,
појмовних асоцијација, оно захтева више умећа.
Можемо се сетити пар примера који потврђују ову тезу, нпр. дела С.Калатраве, који већим
делом настали превођењем формалних асоцијација у архитектонски облик и Либескиндовог
Јеврејског музеја у Берлину, који је заснован на причама и доживљајима преживелих
логораша, који су преведени у архитектонски облик.
Пројекат виноградарске школе (прилог бр.2/5-12) на огледном подручју 2, настао је као
одговор на конкретне програмске и локацијске проблеме. Заснован је највећим делом на Х
и Д асоцијацијама на просторне и обликовне елементе комплекса, који су приказани у мапи.
Доминантна асоцијација у организовању целине је била формирање просторне целине, која
је уједно целовита, али и састављена из више делова, као ''грозд''. Она је утицала на
постављање ''амбијента улице'' пивница под ''један кров''. Преостали део комплекса је у
''низовима'' продужио околну матрицу из окружења. Преостале интервенције, везане за
асоцијације појединачних елемената су дате у прилогу бр.2/12.
Коначни ефекат пројекта је да се код посматрача или корисника будуће виноградарске
школе изазове асоцијација, као да се налази унутар комплекса пивница, иако се налази у
суштински другачијем, савременијем и потпуно новом простору (објекту).
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5.8.3. Примена метода експресије (прилог 3)

Сл. 118 Алгоритам експресивног пројектантског процеса

Експресивни метод је у односу на претходна два метода, најмање објективан. Заснован на
субјективним ставовима, осећањима, доживљајима, прилично га је тешко разложити и
представити кроз ставке и елементе, јер они од случаја до случаја могу бити различити.
Један од могућих праваца је приказан на шеми (сл.118).
а) Експресивна мапа
Под појмом експресивне мапе се не подразумева каталог, као код миметичне мапе, нити
скуп појмова и асоцијативних цртежа/слика, као код асоцијативне мапе, већ је у питању
више ''бележење'' доживљаја, током боравка у одређеном простору или приликом бављења
неким проблемом.
Да ли је у питању скуп скица, цртежа, фотографија, одређена музика или прича, није толико
важно, колико је битно да се забележи осећај и емотивно стање приликом боравка. Многи
архитекти су током боравка у одређеној средини или радом на одређеном пројекту, правили
кроки-цртеже, бележећи ''несвесно'' оне информације, које су највише одговарале њиховој
тренутној импресији и емотивном стању. Том приликом је важно бити сконцентрисан, да се
у доживљај не би ''увукла'' друга осећања или информације.
Суштина бележења емотивног доживљаја се своди на естраховање суштине неког простора
или облика и осећања које оно изазива код архитекте, како би се оне даље путем пројекта и
кроз архитектонско дело пренеле на крајњег посматрача и корисника.
Важно је напоменути да постоје две врсте експресивних мапа:
1. ''екстравертне'' - орјентисане према спољашњем доживљају (имресији), који се жели
даље путем решења пренети даље посматрачу, и
2. ''интравертне'' - које су орјентисане унутрашњем доживљају, личним осећањима.
У екстравертној мапи (прилог бр.3/7), приказане су кроки-скице, настале приликом боравка у
комплексу Рајачких пивница. У њој су забелешене све оне визуелне представе, које је аутор
доживљавао током обиласка комплекса.
С друге стране, у интравертној мапи (прилог бр.3/8), приказано је запажање појединих
аутора (Н.Пантелић145, Р.Финдрик146), који су пивнице доживели као самотно место (осећај
тишине и ''непријатне'' атмосфере), у коме посетилац са нестрпљењем ишчекује да се неко
од мештана појави.
Чини се да постоји веза између Јунгових екстравертних и интравертних личности и начина
на који се формира мапа. Сасвим је могуће да ће интравертне особе, имати више склоности
ка интравертном типу мапе и обрнуто.
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Никола, Пантелић: Пивнице-пољане. Београд, Гласник етнографског музеја, књ.22-23, 1960., стр 172.
Ранко, Финдрик: Народно неимарство. Сирогојно, Музеј Старо село, 1994., стр.63.
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б) Стварање експресивног решења
Процес стварања решења у експресивном методу започиње креирањем интуитивних скица
и/или модела. Раздвајају се битни од мање битних елемената и анализира могућност
њиховог превођења у архитектонски облик.
Кључан проблем је налажење одговарајућег визуелног израза, који је својствен ствараоцу,
путем кога се он најбоље изражава, јер у супротном, примена овог метода може да се
сведе на подражавање туђег визуелног израза, тј. на маниризам или ''мимикрију личности''.
Навешћемо пар примера код којих се јављају карактеристична полазишта у експресивном
изражавању. Први, је принцип ''гужвања форме'' архитекте Ф.Герија, који је посебно
евидентан у његовим каснијим делима (Nationale nederlanden building (Prague), Guggenheim
museum (Bilbao), Walt Disney concert hall (Los Angeles)). Према Герију, процес стварања се
састоји из: креирања експресивних скица, превођење скица у апстрактне моделе/макете
(варијанте решења), дигитализацију (ласерско скенирање) изабране форме у компјутерски
модел, превођење у архитектонски облик 147.
Са друге стране, аутентичан израз З.Хадид има полазиште у сликарским техникама цртежа
и акварела архитектице, из којих се на сличан начин Геријевом, развојним путем преко
макета/модела и дигитализацијом, долази до варијантних решења 148.
Слично полазиште имају и други архитекти попут Д.Либескинда, Е.О.Моса, групе Морфозис
и Coop Himelblau, познатих по аутентичном експресивном изразу.
У примени експресивног метода, на огледном подручју 3, стварање решења је засновано на
доживљајним скицама (прилог бр.3/10), насталих ''на лицу места'' у амбијенту Рајачких
пивница, под импресијом карактеристичним просторним и обликовним елементима.
Скице су даљом разрадом преведене у архитектонске облике, који су након прелиминарне
архитектонске и урбанистичке поставке кривљени и ломљени, како би се добио жељени
израз из првобитних скица.
Коначни ефекат који се желео постићи приказаним решењем (прилог бр.3/16-18), је
атрактивна просторна композиција, дубоких, оштрих стреха и закривљених облика, са
акцентом на драматичним продорима кроз спојеве облика и отварањем визура према
окружењу.
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Gehry talks: Architecture + process, Thames & Hudson, London 2003.
Zaha Hadid: The Complete Buildings and Projects, Thames & Hudson, London, 1998.
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6.0. ЗАКЉУЧАК
6.1.

ЗАКЉУЧЦИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКРЕТАН ЛОКАЛИТЕТ

6.1.1. Опредељења у вези приоритета проблема
Током излагања је указано на неопходност ширег сагледавања проблематике пројектовања
и грађења у једној заштићеној просторној културно-историјској целини, као што су Рајачке
пивнице, због нивоа њихове естетске, културне и историјске вредности.
Обзиром да у делима претходних истраживача, није рађена архитектонско-урбанистичка
студија рајачког комплекса, у раду је извршена компаративна анализа Рајачких пивница, са
другим сличним примерима у земљи и окружењу, и констатовано је да их са разлогом
можемо сматрати аутентичним и репрезентативним примером грађења.
Такође, потврђено је постојање и примена обичајних правила у грађењу Рајачких пивница,
за које се зна на основу сличних примера из окружења, да су преношена усменим путем и да
су представљала својеврстан систем народних препорука за грађење.
Приказан је и један новији, афирмативни пример грађења у заштићеној средини Рајачких
пивница (гостионица Свети Трифун), али је скренута пажња и на неколико недопустивих
случајева самовољног деловања, из којих је евидентна неопходност строжијег надзора над
применом предвиђених мера заштите.
Уколико се оформе могућности за опсежнију и планску обнову Рајачких пивница, с једне
стране се може очекивати организовано, дугорочно и постепено уређење комплекса, а са
друге стране, интензивнија деградација, услед појединачних доградњи од стране приватних
актера и то у врло кратком периоду.
Стога је преко потребна израда Просторног плана подручја посебне намене за комплекс
Рајачких пивница са виногорјима и одговарајућа урбанистичка разрада за непосредно
грађевинско подручје, којим би се јасније дефинисале границе зона непосредне, уже и шире
заштите, као и препоруке и правила грађења, јер је постојећа граница правне заштите
комплекса разуђена и пружа могућност даље деградације амбијента.
Како су Рајачке пивнице аутентична просторна целина од изузетног значаја, неопходно је
вршити строжији надзор над њима и у краћим временским интервалима, јер би у супротном
могле бити још више деградиране самовољним и нестручним грађењем појединаца.
6.1.2. Опредељења у вези избора пројекантских тенденција
У делу рада који је посвећен методологији пројектовања у заштићеним целинама и заштити
културних добара, анализирана су различита полазишта и методе, почев од општих начела
служби заштите, преко обичајних правила, као специфичног вида народне методологије
грађења, затим су приказане савремене пројектантске тенденције и актуелни примери
интервенција у заштићеним срединама из земље и окружења, и коначно, кроз просторнопрограмску анализу, путем архитектонско-урбанистичких модела, су размотрене могућности
грађења у Рајачком комплексу.
Обнова Рајачких пивница се може посматрати као целовит, развојни процес, у оквиру кога се
поједине намене могу етапно увести на одговарајуће локације у комплексу. Овакав став је
економски оправдан, јер би се увођењем нових угоститељких, образовних, туристичких и
других садржаја, стекли услови за постепену реконструкцију читавог комплекса и евентуално
проширење.
У првој фази би могло да се уреди зборно место и да се уклоне непримерене и нестручне
интервенције, које деградирају визуелни карактер и аутентичност просторне целине.
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Затим, у другој фази би могло да се на периферији комплекса формира испостава/одсек
виноградарске школе или пољопривредног факултета, у којој би се одвијао практичан рад
ученика/студената, са њиховим боравком у комплексу и делом у селу Рајцу. Паралелно би
један део пивница могао да се реконструише.
Коначно, у перспективи би у близини комплекса могао да се изгради ''визитор центар'' са
одговарајућим смештајним капацитетима и пратећим садржајима, чиме би Рајачке пивнице
доживеле своју даљу трансформацију у један од значајнијих центара винског туризма у
региону. Такође, у овој фази би могле да се размотре и могућности додатног проширења
производних капацитета у комплексу.
Неопходно је нагласити да је приликом пројектовања ових и/или других садржаја посебно
важно одабрати адекватан пројектантски приступ:
а) било какве експресивне интервенције унутар комплекса би највероватније деградирале
амбијент пивница,
б) појединачни акценти, који би асоцирали на архитектуру пивница би могли да се појаве на
неколико места, по рубу просторне целине и никако у већем обиму, јер би разградили
визуелну целовитост комплекса,
в) вешто грађење ''у духу места'' и мимикричне интервенције, би у највећој мери одговарале
очувању јединственог визуелног израза просторне целине.
Овакав став се може посматрати искључиво као препорука, коју би требало проверити путем
више варијантних решења и обавезно уз вишеструку проверу добијених резултата.
6.1.3. Конкретна искуства и препоруке
Један од важних резултата архитектонско-урбанистичке анализе Рајачких пивница је
дешифровање ''неимарског језика'' који је примењен у грађењу комплекса и евидентирање
градитељских принципа, тј. обичајних правила.
Указивање на њихово постојање и примену некад, у случајевима ''спонтане градње'', када су
добијени тако вредни комплекси и објекти као што су Рајачке пивнице, представља уједно и
критику самовољности и недостатка осећаја заједништва, који су данас опште присутни кроз
појаву ''дивље градње''.
Анализом организације и начина грађења Рајачких пивница, указано је на непостојање зона
уже и шире заштите, што потенцијално може утицати на нарушавање рубне зоне комплекса,
а самим тим и целовитости просторне целине.
С друге стране, провером ставова критичара Х.Рида, који је сматрао да у уметности постоје
само три начина људског опажања и представљања света око нас (реализам, идеализам и
експресионизам), потврђено је постојање ова три стваралачка опредељења и у архитектури.
У тези су она радно названа - мимезис, асоцијативност и експресивност, и практично су
проверена кроз архитектонско-урбанистичке пројекте на одабраним локацијама у комплексу
Рајачких пивница.
6.2.

ЗАКЉУЧЦИ ВЕЗАНИ ЗА ГЛОБАЛНУ ПРОБЛЕМАТИКУ ПРОЈЕКТОВАЊА У
ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА

6.2.1. Пројектантска искуства на конкретном локалитету која се могу применити у
ширем контексту грађевинских интервенција у заштићеним подручјима
У раду су изложене препоруке, на који начин приступити избору оптималног пројектантског
метода у случајевима грађења у близини изразите, специфичне или анонимне архитектуре.
Респектабилан однос према непосредном окружењу не мора да буде везан само са примере
пројектовања и грађења у заштићеној средини, већ се може применити и у случајевима
новоградње и реконструкције објеката, у грађеним или природним окружењима, за које
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проценимо да имају висок ниво естетских и других вредности, а да нису под утицајем правне
заштите.
Са практичне стране, указано је на могућност примене савремених пројектантских метода и
технологије грађења у ревитализацији Рајачких пивница, уз услов да се пажљиво преиспита
визуелни ефекат и друге могуће последице таквих акција.
6.2.2. Могућности преношења појединих искустава у конкретну регулативу
У раду је наведен пример препорука/правила, формулисаних приликом израде ГУП-а, која
се односе на начин вредновања и приступе пројектовању у случајевима пројектовања у
подручјима са савременом архитектуром и појединачним објектима од значаја и режиме
њихове заштите.
С` обзиром да до сада нису ситематизована правила/препоруке за пројектовање и грађење у
заштићеним срединама, мишљења смо, да на сличан начин, препоруке из овог рада могу да
се унесу и у правне оквире.
6.3.

Констатације о конкретном доприносу рада на ширем и ужем плану

Допринос рада се може посматрати из више аспеката и са различитих нивоа.
На теоријском плану, комплетан рад би могао да послужи, као једно од могућих виђења
проблематике комплексног процеса анализе архитектонско-урбанистичког истраживања.
Студија случаја са провером резултата кроз конкретне пројекте на одређеним локацијама,
има за циљ да укаже на могућност обједињења теоријског и практичног истраживања у
архитектонском и урбанистичком пројектовању.
Такође, указивањем на постојање основних стваралачких опредељења и у архитектури, као
и у ликовној уметности, пружена је могућност да се преиспита актуелна периодизација
стилова и тенденција у архитектури.
У практичном смислу, рад би требало да допринесе поспешивању интересовања јавности за
феномен Рајачких пивница и њиховој даљој афирмацији, али и да послужи као прилог у
сложеном процесу њихове заштите, обнове и потенцијалног развоја.
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Биографија аутора
Алфиревић И Ђорђе рођен је 18. априла 1976. год. у Београду.
Основну школу и гимназију завршио је у Земуну.
1994. год. уписао се на Архитектонски факултет Универзитета
у Београду, а диплому инжењера архитектуре стекао је 2002.
год. (смер ''унутрашња организација простора – ентеријер'').
2003. год. уписао је постдипломске студије на Архитектонском
факултету Универзитета у Београду (смер ''архитектонско и
урбанистичко пројектовање'').
Од 2000. до 2006. год. радио је у Институту за Архитектуру и
урбанизам Србије, као истраживач-стипендиста.
2006. год. добио је лиценцу за архитектонско пројектовање и
основао пројектни биро Vectoring.
Од 2008. до 2009. год. радио је у Машинопројект Копрингу, на
месту самосталног и одговорног пројектанта.
Учествовао је на више домаћих архитектонских конкурса, од
којих су неки награђивани и публиковани.
Добитник је Борбине награде за архитектуру у 2001. години.
(студентска категорија).
Поред архитектуре, активно се бави графиком, сликарством и
едукацијом у области уметности. Своје уметничке радове је
излагао на више колективних и пар самосталних изложби.

контакт:
djordje.alfirevic@gmail.com

